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AVROPA ŞURASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(3 yanvar 2001)
3 yanvar 2001-ci il
Bakı
H e y d ə r Ə l i y e v qonaqları mehribancasına qarşılayaraq dedi:
Cənab nazir, mən sizi salamlayıram. Sizi Bakıda, Azərbaycanda görməyimə çox şadam. Latviyanın hazırda
Avropa Şurasının sədri olması ilə əlaqədar mən sizi təbrik edirəm. Bu hər bir ölkə üçün böyük əhəmiyyəti olan
hadisədir. Biz Sovetlər İttifaqının tərkibində olarkən Latviya nümayəndələri xaricə hər hansı bir səfər etmək
üçün Moskvanın icazəsini almalı idilər. İndi isə Latviya Avropa Şurası kimi mötəbər bir təşkilata sədrlik edir.
Bir təsəvvür edin, tarixən qısa dövr ərzində dünyada nə kimi dəyişikliklər baş vermişdir.
Yenidənqurmanın ilk illərində Latviyanın müstəqilliyə necə çalışdığının şahidi olmuşam, mən bunların hamısını
yaxşı xatırlayıram. Sizin adamlar fəal çıxış edirdilər. Doğrudur, mən artıq onda işləmirdim – 1987-ci ildə bütün vəzifələrdən getmişdim, bu proses isə bir qədər sonra başlandı – buna baxmayaraq, bütün bu işlərin gedişini izləyirdim. Hələ
onu demirəm ki, bundan əvvəl, Sovetlər İttifaqının hələ mövcudluğu dövründə mənə Latviyanın bir çox məsələləri ilə
məşğul olmaq lazım gəlirdi.
İndi isə biz başqa şəraitdə görüşürük. Siz Avropa Şurasında sədrlik edən Latviyanın Xarici İşlər nazirisiniz, mən
isə bir çox hadisələrdən sonra müstəqil Azərbaycanın Prezidentiyəm. Mənə elə gəlir ki, keçmişdə birlikdə işlədiyin,
bir dövlətdə yaşadığın adamları görmək xoşdur. Bu da xoşdur ki, indi biz azad və müstəqil olmuşuq. Əlbəttə, Latviya
öz müstəqilliyinə digər Baltikyanı ölkələrə nisbətən tez qovuşmuşdur. Lakin fərqi yoxdur. Sovetlər İttifaqı
dağılmazdan əvvəl Latviyada da, Litvada da Sov.İKP MK mövqelərində duran Kommunist Partiyası mövcud idi.
Yadınızdadır? Siz o vaxtlar işləyirdinizmi?
İ n d u l i s B e r z i n ş: Mən 1990-cı ildən siyasətdəyəm. Deputat seçilmişəm, müstəqilliyə səs vermişəm.
Ona görə də bütün bu hadisələr haqqında hər şeyi bilirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünyada böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bu nümayəndə heyəti yeni ildə, yeni
yüzillikdə, yeni minillikdə qəbul etdiyim ilk nümayəndə heyətidir. Bu nümayəndə heyəti çox mühümdür, çünki
o, Avropa Şurasının nümayəndə heyətidir. Nümayəndə heyəti Azərbaycana çox ciddi bir məsələ ilə əlaqədar
gəlmişdir. Buna görə də mən bu görüşə şadam və hesab edirəm ki, o, maraqlı olacaq, ən başlıcası isə, müsbət
nəticələr verəcəkdir. Bilirəm ki, bu gün siz parlamentimizin sədri ilə, Baş nazir, Xarici İşlər naziri, mənim
aparatımın rəhbəri ilə görüşmüsünüz. Maraqlandığınız məsələlər ən çox mənim aparatımın rəhbərinə aiddir.
Bugünkü gün sona yetir. Mənə dedilər ki, sabah siz yola düşürsünüz, buraya qısa müddətə gəlmisiniz. Çox təəssüf.
Çünki biz çox danışmaq istərdik, ən başlıcası isə, siz bugünkü Azərbaycanı, onun uğurlarını, problemlərini, çətinliklərini
görərdiniz. Şəhərimizi – Azərbaycanın paytaxtını görərdiniz. Buyurun.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Sağ olun, cənab Prezident, Sizinlə bu görüşmək imkanına görə çox sağ olun, çünki
bu prosesə, artıq indi deyə bilərəm ki, Azərbaycanı Avropa Şurasına əslində gətirib çıxarmış olan ümumi
müsbət prosesə şəxsən Sizin necə böyük təsiriniz olduğunu gözəl bilirik. Mən buna ümid edirəm – bu isə
Latviyanın mövqeyidir – və dəqiq demək istəyirəm ki, Latviya bu mövqeyini biz hələ sədrlik edən ölkə olmazdan
əvvəl tutmuşdu. İndi biz sədrliyə başladıqdan sonra, təbii olaraq, bu mövqeni tutmaqda davam edirik. Odur ki,
Azərbaycanı mümkün qədər tez bir vaxta bu təşkilatın tamhüquqlu üzvü görmək istəyirik. Ona görə ki, Siz bu
təşkilatın üzvü olduqdan sonra ölkəniz üçün, başlıcası isə, bütövlükdə region üçün böyük müsbət nəticələr olacağını
görürük. Ona görə ki, heç bir ölkə, eləcə də heç bir insan təcrid olunmuş vəziyyətdə yaşamır. Biz hamımız
əməkdaşlıq edirik, biz hamımız bir-birimizlə bağlıyıq və bu, ümumi müsbət prosesdir.
İkincisi, mən Sizi görməyimə çox şadam, ona görə ki, Sizə qısıca söylədiyim kimi, mən 1990-cı ildən
siyasətdəyəm, bundan əvvəl isə tarixi öyrənirdim, Sizin fəaliyyətinizi izləyirdim, Prezident olduqdan sonra
ölkəmizdə məhz sabitlik yaradılması sahəsində, ölkənizin inkişafı üçün gördüyünüz müsbət işlərə gözəl
bələdəm. Dediyim kimi, təkcə Latviyada deyil, həm də Avropa Şurasında başa düşürük ki, bu ölkədə demokratiyanın inkişafının ümumi prosesinə Sizin müsbət təsiriniz çox mühümdür. Üstəlik, demokratiya sabit, dəyişməz
bir şey deyil ki, onu qurub tikəsən və ya bir rəsm əsəri kimi şəklini çəkəsən. Qərbi Avropanın, dünyanın ən
demokratik ölkələri inkişaf etməkdədir, qanunlar qəbul edirlər. Siz Avropa Şurasına qəbul edildikdən sonra bu,
Azərbaycana da aid olacaqdır. Burada mən fürsətdən istifadə etmək və Sizdən xahiş etmək istəyirəm ki, bu
proseslərə və qanunvericiliyə müsbət təsir göstərməyi davam etdirəsiniz. Təbii ki, parlament, prezident
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hakimiyyəti, məhkəmə sistemi – bunlar hakimiyyət bölgüsüdür. Lakin, hər halda, bizim müsbət təsirimiz də
hamımıza ancaq yaxşı nəticələr verə bilər.
Biz buraya bir neçə dairədə seçkilər ərəfəsində gəlmişik. Zənnimcə, bu seçkilər də sübuta yetirəcək ki,
Azərbaycanda həqiqətən böyük müsbət dəyişikliklər baş verir. Bu isə belə deməyə əsas verəcəkdir ki, bu,
konkret müsbət hərəkət deyildir, əksinə, bütöv bir müsbət prosesdir. Buna görə də mən və nümayəndə heyətinin
üzvləri – müxtəlif dövlətlərin – Almaniya, İsveç və Hollandiyanın nümayəndələri burada olmağımıza və Sizinlə
görüşüb bu bütöv proses haqqında, gələcəkdə bu təşkilatda tərəfdaşlar kimi necə işləyəcəyimiz, Sizə yaxşı
məlum olan, bu regionda mövcud olan çətinliklərə müsbət təsir göstərmək üçün artıq bu gün, sabah nə kimi
işlər görəcəyimiz barədə danışmağımıza şadıq. Sizinlə görüşmək böyük uğur, böyük səadətdir. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Bəlkə həmkarlarınız nəsə demək istəyirlər?
H e n d r i k B a g e n m a k e r s (Hollandiyanın daimi nümayəndəsi): Cənab Prezident, mən Hollandiyanı
təmsil edirəm. Çox məmnunam ki, Xarici İşlər Nazirliyiniz məni bu nümayəndə heyətinə daxil edibdir. Bizi
burada çox mehribanlıqla, qonaqpərvərliklə qarşılayıblar və mən özüm şahid oldum ki, Azərbaycan plüralist
demokratik cəmiyyət qurulması sahəsində necə böyük tərəqqilər əldə edibdir. Mən geri qayıtdıqdan sonra
ölkəmizin Xarici İşlər nazirinə burada gördüklərim barədə məruzə edəcəyəm.
Bizim Xarici İşlər naziri Hollandiyanın parlamentində tez-tez suallara cavab verməli olur. Mən də
çalışacağam ki, bundan sonra ona verilən suallar keçmişə yox, gələcəyə ünvanlanmış suallar olsun.
Hollandiya da Avropa Şurasını təsis edən ölkələrdən biridir. Bizim üçün Avropa Şurası insan hüquqlarının
carçısı olan bir təşkilatdır.
Cənab Prezident, Azərbaycan üzrə məruzəçi cənab Klerfaytın öz hesabatında qaldırdığı məsələlərə də
toxunmaq istəyirəm. Həmin məruzədə deyilirdi ki, həm prezident, həm də hökumət üzvləri bir sıra məhbusların
vəziyyətinə yenidən baxılması barədə öhdəlik götürüblər. Gələcəyə baxaraq, Siz mənə nə tövsiyə edərdiniz?
Mən öz nazirimə necə məlumat verim ki, bəzi dustaqların vəziyyətinə yenidən baxılması məsələsi sahəsində
Azərbaycan hansı işləri görür? Bu baxımdan mənim onlara çatdıracağım sözlərin əsaslı olması üçün nəyi deməyi məsləhət görərdiniz?
H a k a n V i l k e n s (İsveçin daimi nümayəndəsi): Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə
təşəkkür edirik. Mən İsveçin Avropa Şurasındakı səfiriyəm.
Möhtərəm Prezident, yəqin məlumatınız vardır ki, artıq İsveç Avropa Birliyinə sədrlik edən ölkədir.
Məmnuniyyətlə Sizə bildirmək istəyirəm ki, gələn ay İsveçin Xarici İşlər naziri Sizin regionunuza səfər
edəcəkdir.
Bizim bugünkü ziyarətimiz Avropa Şurasının nümayəndə heyəti tərkibində olan səfərdir. Avropa Şurasına hazırda sədrlik edən Latviyanın Xarici İşlər nazirinin, indi Sizə söylədiyi kimi, mən də demək istəyirəm ki, demokratiya bir
prosesdir. Biz bu sahədə çoxlu tərəqqi, problem olduğunu görmüşük və bununla bərabər, yanvarın 7-də keçiriləcək
seçkiləri səbirsizliklə gözləyirik.
İsveç Sizin ölkənizin Avropa Şurasına üzvlüyə qəbul olunmasını həmişə dəstəkləyən, buna tərəfdar olan bir
ölkə kimi çıxış edibdir. Amma bildiyiniz kimi, bir sıra əsas öhdəliklər yerinə yetirilməlidir. Ümidvar
olduğumuzu bildirmək istəyirik ki, bazar günü seçkilər qanun pozuntuları olmadan keçəcək və beləliklə, biz
Sizin ölkənizi Avropa Şurasına qəbul edəcəyik, orada salamlayacağıq.
J e x a n D o m e s (Almaniyanın daimi nümayəndəsi): Cənab Prezident, bizi bu gün qəbul etdiyinizə görə
təşəkkürümüzü bildiririk. Mən Almaniyanın Avropa Şurasındakı səfiriyəm. Bu mənim Azərbaycana birinci
səfərim deyildir. Mən əvvəllərdə burada səfərdə olmuşam. Amma yenə də belə bir imkanı əldə etdiyimizə görə
Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bizim bu səfərimiz Avropa Şurasının nümayəndə heyətinin səfəridir. Bildiyimiz kimi, Avropa Şurasının
üzərində olan ən əsas, ən ümdə vəzifələr demokratiyanın, insan haqlarının, qanunun aliliyinin təmin
olunmasıdır. Bu baxımdan biz qarşıdan gələn seçkilərə böyük ümidlər bəsləyirik.
Mən də onu təsdiq etmək istəyirəm ki, biz bu gün Sizin hökumətin, parlamentin üzvləri və digər rəsmi
şəxslərlə Azərbaycanda demokratiyanın və qanunun aliliyinin, hüquqi dövlət quruculuğunun daha da inkişaf
etdirilməsi sahəsində gələcək planlar və görüləcək tədbirlər barədə ətraflı müzakirələr aparmışıq. Ümidvarıq ki,
gələcəkdə bu sahədə daha ciddi işlər görüləcəkdir. Bizə buraya səfər etmək imkanı yaratdığınıza görə Sizə bir
daha təşəkkürümü bildirirəm.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Cənab Prezident, əvvəla, burada, Sizin hüzurunuzda hamıya, Almaniyanın
səfirinə, görüşdüyümüz, bütün problemlər haqqında çox yaxşı dialoq, açıq söhbət, ən başlıcası isə, gələcək
barədə çox müsbət söhbət apardığımız adamların hamısına bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Bütün bu görüşlər
bizim üçün çox maraqlı və mühüm oldu. Ancaq bir halda ki, Siz belə bir imkan yaratmısınız, bundan istifadə
edərək Sizə bir sual vermək istəyirəm. Bu sual Avropa Şurasına birbaşa aid deyildir, çünki bu təşkilat ən çox
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insan hüquqları ilə məşğul olur. Sualım regionda sabitlik haqqındadır. Təkcə Avropa Şurasına sədrlik etdiyimə
görə deyil, həm də Latviyanın Xarici İşlər naziri kimi, Sizin mövqeyinizi bilmək mənim üçün çox maraqlı
olardı: Siz Türkiyədən başlayaraq Rusiyayadək, Gürcüstandan başlayaraq Ermənistanadək bu regionun, yəni
bütün bu mürəkkəb regionun gələcək inkişafını necə təsəvvür edirsiniz? Bilirəm ki, bu suala qısaca cavab
vermək olmaz. Lakin bu regionun inkişafı barədə özünüzün təsəvvürünüzlə bağlı bir neçə ideya versəniz, mən
Sizə çox minnətdar olardım. Sağ olun, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab nazir, Azərbaycan haqqında, onun müasir vəziyyəti haqqında, Azərbaycanın
demokratiya, siyasi plüralizm, insan hüquqlarının qorunması yolu ilə getməsi haqqında söylədiyiniz fikirlərə, sözlərə
görə təşəkkür edirəm.
Siz çox doğru dediniz. Mən sözü açıq-aydın deyən adamam. Təəssüf ki, hərdən bəzi Qərb ölkələrində bütün
bunları çox da dəqiq təsəvvür etmirlər. Demokratiya bir prosesdir. Bu sizin sözlərinizdir. Mən bu barədə ona görə
deyirəm ki, bu sözlər mənim sözlərim deyildir. Sizin dediyiniz kimi, demokratiya elə bir şey deyil ki, yığışıb onu
tikəsən. Azərbaycana rəhbərlik etdiyim dövrdə, 70–80-ci illərdə mən burada çox böyük sayda fabrik, zavod,
körpü, yaşayış binaları, məktəb, xəstəxana və digər obyektlər tikmişəm. Oturduğumuz bu binanı, eləcə də bir
çox digər binaları mən tikmişəm. Siz demişkən, demokratiya o demək deyil ki, vəsait götürüb, texnika, işçi
qüvvəsi yığıb nə isə tikəsən və onu istifadəyə verəsən. Bunlar tamam başqa-başqa şeylərdir. Demokratiya bir prosesdir. Özü də insanlar, ölkələr və xalqlar bu prosesi ona hazır olduqları səviyyədə keçirlər.
Biz özümüzü 100–200 illik demokratiya tarixinə malik ölkələrlə heç cür müqayisə edə bilmərik. Elə götürək sizin
Latviyanı. O, 1940-cı ilədək bir quruluşda yaşamış, sonra Sovetlər İdtifaqının tərkibinə düşmüşdür. 1990-cı ilədək
kommunist ideologiyası altında olmuşdur. O vaxtlar da deyirdilər ki, bizdə demokratiya, söz azadlığı var. Amma
orada bunlar həmin cəmiyyətin hüdudları çərçivəsində olmuşdur. Bilirsinizmi, ölkələrin 100–200 il getdikləri yolla
getmək və onlarla bir səviyyədə olmaq real deyildir. Mən bunu hamıya deyirəm. Ona görə də mən öz fikirlərimi açıq
bildirirəm ki, əvvəllər Sovetlər İttifaqına daxil olmuş ölkələri, sosializm düşərgəsində olmuş ölkələri – Şərqi Avropa
ölkələri və başqa ölkələri real surətdə təsəvvür etsinlər. Axı onlar öz inkişafının müxtəlif illərində olmuşlar və təbii ki,
birdən-birə 100 metr irəliyə tullana bilməzlər – çünki insan 4–5 metr, ən çoxu isə 6 metr uzağa tullana bilər – bu
qeyri-mümkündür, qeyri-realdır. Təəssüf ki, Qərbdə bəziləri belə hesab edirlər – hər hansı Qərbi Avropa ölkəsində
də, Qafqazda da, daha haradasa demokratiya eyni cür olmalıdır. Yox, belə ola bilməz.
Başqa məsələdir ki, demokratiyanın əsas daşıyıcıları və böyük təcrübəyə malik olan ölkələrin keçdiyi yolu
biz xeyli qısa vaxtda keçə bilərik və keçirik. Ona görə də demokratiya elə bir hadisədir ki, insanların
təfəkküründə dəyişikliklər baş verməlidir. O demək deyil ki, tez tələsik qurub tikəsən, deyəsən ki, belə et, otur,
dur. Bu mümkün deyildir. Ona görə də mən sizinlə razıyam və sizə açığını demək istəyirəm: biz demokratiya, siyasi
plüralizm, insan hüquqlarının qorunması yolu ilə gedirik. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Demək istəyirəm ki, biz
başqa yolla getməyəcəyik və özü də bunu ona görə etmirik ki, hansısa Qərb ölkəsinin xoşuna gəlsin və bizi
Avropa Şurasına qəbul etsinlər. Ona görə edirik ki, biz dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra özümüzə bu yolu
seçmişik. Bu, nümayiş etdirmək üçün deyildir. Biz bu yolu dövlətimizin daha da azad, suveren inkişafı üçün
yeganə yol kimi görürük. Bu yolla biz nə qədər irəliləmişik, başqaları nə qədər irəliləyibdir – bilirsinizmi, bu da
nisbi qiymətdir. Baxır kimə necə gəlir. Lakin biz bu yolla gedirik və gedəcəyik.
O ki qaldı Avropa Şurasına qəbul olunmağa, əlbəttə, biz Avropanın bir hissəsiyik. Özü də Azərbaycan
Avropanın ən ucqar cinahında yerləşir. Azərbaycandan sonra Avropa qurtarır. Biz Avropa ailəsində olmaq
istəyirik. Əgər kimsə bunu istəmirsə, nə demək olar, biz bunsuz da yaşaya bilərik. Yəni bu işi zorakılığa
çevirmək olmaz.
Tutalım ki, demokratiyanın ən mühüm cəhətlərindən biri seçkilərdir. Bizdə parlament seçkiləri keçirildi.
Zənnimcə, bizim şəraitdə, xalqımızın mentaliteti, ənənələri nəzərə alınmaqla, seçkilər normal keçmişdir. Lakin
nöqsanlar da, pozuntular da olmuşdur. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsi 11
dairədə seçkilərin nəticələrini etibarsız hesab etmişlər. Biz bu baxımdan ideal olmaq iddiasında deyilik. Bununla
belə, mən bilmirəm, harada ideal seçkilər var? Bəzi ölkələr deyə bilərlər ki, onlarda seçkilər tamamilə ideal
keçirilir, qoy onlar belə də düşünsünlər. Mən onlarla mübahisə etmirəm. Lakin bununla yanaşı, mən razılaşa bilmərəm ki, Azərbaycanda seçkilər, guya tamamilə qeyri-demokratik keçmişdir və s. Mən bununla razılaşa bilmərəm.
Qoy, kim istəyir mənimlə razılaşsın, kim də istəmir razılaşmasın.
Bir baxın, bizdə nə qədər qəzet çıxır.
Hollandiyanın özündə Azərbaycanda olduğu qədər qəzet çıxmır. Burada hər bir adam qəzet buraxmağa
başlamışdır. Bizdə azad bazar iqtisadiyyatıdır. Pul qazanıb və ya qazanmayıb, yaxud hardansa əldə edib, fərqi
yoxdur, indi bizdə qəzet xəstəliyi meydana gəlmişdir. Ən demokratik ölkələrdə 5,6,10 qəzet var, hamı onları
oxuyur və sair. Burada isə, bilirsinizmi, yarış gedir ki, görək kim nə qədər qəzet buraxacaqdır. Bu xəstəlikdir,
mən buna tamamilə sakit baxıram. Çünki demokratiyanın və mətbuat azadlığının, siyasi plüralizmin
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sivilizasiyası səviyyəsinə gəlib çıxmaq üçün biz xəstəlik mərhələlərindən keçməliyik. Bizim qəzetlərdə olduqca
çox böhtanlar, hətta olduqca çox təhqirlər yazırlar. Təsəvvür edirsinizmi, bir çox qəzetlər hər gün məni təhqir
edir. Mənə deyirlər ki, onları məhkəməyə verin. Mən onları məhkəməyə verə bilərəm, sübuta yetirə bilərəm ki,
məni təhqir etmişlər, amma Avropada o saat hay-küy qalxacaq ki, görürsünüz, mətbuatı sıxışdırırlar. Ona görə
də mən bəzən hər cür təhqirlərə, hər cür uydurmalara, hər cür ədalətsiz böhtanlara dözməli oluram. Özü də sizin
xoşunuza gəlmək üçün deyil, məhz xalqı sivilizasiyaya öyrətmək üçün dözürəm. Deyə bilərəm ki, bizdə hər şey
– demokratiya da, mətbuat azadlığı da, insan hüquqları da hələlik başlanğıc mərhələsindədir. Cəmiyyətimiz bu
başlanğıc mərhələsini çox ağrılı keçirir.
Cənab nazir, siz iki dəfə qeyd etdiniz ki, hazırda Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik var. Odur ki, bu gün
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi məsələsinə baxanlar qoy görsünlər ki, Azərbaycan müstəqilliyə
qovuşduğu vaxtdan bəri necə bir yol keçmişdir. Buraya onu da əlavə edək ki, Ermənistan əzəli Azərbaycan
torpağı olan Dağlıq Qarabağda əhalinin əksəriyyətinin ermənilər olduğunu bəhanə gətirərək, bu torpağı ələ
keçirmək və özünə birləşdirmək üçün hələ 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı əslində müharibəyə, təcavüzə başlamışdır. Mən sonra bu məsələyə qayıdacağam. Bu təcavüz müharibəyə çevrilmiş və 1988-ci ildən 1994-cü
ilədək, mənim iradəmlə dayandırılanadək davam etmişdir.
Burada daha nələr baş vermirdi! Hər il və ya iki ildən bir rəhbərlik dəyişirdi. Xalqı sıx birləşdirmək, öz
torpağını qorumaq və ya məsələni müharibəsiz ədalətlə həll etmək əvəzinə, adamlar bu vəziyyətdən istifadə
edir, özlərinə silahlı dəstələr yaradır və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Sözün düzü, elə hakimiyyət
uğrunda mübarizə 1990-cı ildə faciəyə gətirib çıxartdı. Sovet qoşunları, Qorbaçov, Siyasi Büro Azərbaycana
tanklar, böyük qoşun kontingenti yeritdilər və Bakının küçələrində qan tökdülər. Bilmirəm, siz Şəhidlər
xiyabanında olmusunuz, ya yox. Bu xiyaban 1990-cı ilədək yox idi, orada park vardı. Bir gecədə nə qədər insan
həlak oldu! Mən Sovetlər İttifaqının tarixini yaxşı bilirəm. Siz tarixlə məşğul olmusunuz, yəqin siz də yaxşı
bilirsiniz. Sovetlər İttifaqının tarixində hələ elə hal olmamışdı ki, hökumət, dövlət xalqına qarşı bu cür dəhşətli
təcavüz törətsin.
Təbii ki, bu, Azərbaycanda vəziyyəti mürəkkəbləşdirdi. Belə mürəkkəb vəziyyətdə, bir tərəfdən, Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarına hücum edir, digər tərəfdən isə, ölkənin daxilində sabitlik yox idi, müharibə getdiyi
halda xalqı sıx birləşdirə, öz düşməninə qarşı ayağa qaldıra bilməlidirlər. Əksinə, adamlar dəstələrdə cəmləşir
və hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Bu nəyə gətirib çıxartdı? Bu, yeni faciəyə – Ermənistan silahlı
qüvvələrinin, yeri gəlmişkən, Rusiya qoşunları ilə birlikdə Xocalıda soyqırımı törətməsinə və Azərbaycan
rəhbərliyinin yenidən dəyişməsinə gətirib çıxartdı. Bu yeni rəhbər də Moskvaya qaçdı.
Hakimiyyətə demokratik qüvvələr deyilən qüvvələr, yəni Xalq Cəbhəsi gəldi. Bir vaxtlar sizdə də Xalq
Cəbhəsi olmuşdur. Amma sizin Xalq Cəbhəsi mədəni, sivilizasiyalı idi. Təəssüf ki, bizim Xalq Cəbhəsi nə
Latviya, nə Litva, nə də Estoniya Xalq Cəbhəsinin səviyyəsinə qalxa bilmədi. Onlar hakimiyyətə gəldilər, bir
ildən sonra isə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı. Bilirsinizmi, əllərində böyük miqdarda silah olan
həmin komandanın adamları düşündülər ki, onlar nə üçün də prezident olmasınlar. Buna görə də Gəncə şəhərindən buraya qoşun yeritdilər, burada isə rəhbərlik o qədər aciz idi ki, dövlət quruluşunu müdafiə etməkdənsə, hərəsi bir tərəfə qaçaraq öz canını qurtardı. Separatçılıq hərəkatlarının yeni növü başlandı. Ermənilərin, məhz
separatizmi Dağlıq Qarabağda müharibəyə başlamasından əlavə, cənubda yeni separatçılıq hərəkatı başlandı.
Həmin Xalq Cəbhəsindən olan bir neçə «xadim» qərara gəlmişdi ki, Azərbaycanın bir neçə cənub rayonunu
ayırmaq, müstəqil respublika yaratmaq və onu az qala İrana birləşdirmək olar. Şimalda da separatizm cəhdləri
olmuşdur. Bir baxın, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra necə çətin vəziyyətdə idi. Bildiyiniz kimi,
1993-cü ildə mən buraya, Bakıya dəvət edildikdən, burada sabitlik üçün şərait yaratmağa başladıqdan sonra da
1994-cü ildə mənə qarşı dövlət çevrilişi cəhdi baş verdi. Altı aydan sonra isə XTPD, yəni Xüsusi Təyinatlı Polis
Dəstəsi Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyindən çıxdı, ixtiyarlarında olan əsgərləri, silahları topladı və Azərbaycan
prezidentinə əmr etməyə başladı – ya istefaya gedib hakimiyyəti bizə verməlisən, ya da biz səni öldürəcəyik. Buna
da davam gətirməli olduq, Azərbaycanı, dövlət quruluşunu qorumaq lazım gəldi və xoşbəxtlikdən qorumağa
müvəffəq olduq. Bəs sonra?
Bir neçə aydan sonra prezident Rumıniyaya, Bolqarıstana səfərdən qayıdarkən müxtəlif dövlətlərin bəzi
xüsusi idarələrinin iştirakı ilə burada onun təyyarəsini raketlə vurmağa cəhd göstərildi. Şükür ki, bu dəfə Allah
kömək etdi, təyyarə başqa istiqamətdən yerə endi. Demək istəyirəm ki, bir baxın, Azərbaycan 1995-ci ildə
özünün ilk Konstitusiyasını qəbul edənədək, ilk parlamentini seçənədək neçə illər bu cür mürəkkəb vəziyyətdə
olmuşdur. Sonra da hər şey qaydasında olmamışdır. Azərbaycana müxtəlif tərəflərdən təzyiq var. Azərbaycanın
coğrafi-strateji mövqeyi, zəngin enerji ehtiyatları – neft, qaz bir çox ölkələrin diqqətini cəlb edir və hər biri də
burada öz maraqlarını bərqərar etmək istəyir. Ona görə də bəzən belə şəraitdə bunlara qarşı dayanmaq da lazımdır.
Bax, biz belə bir şəraitdə demokratiya yolu ilə gedirik. Bəziləri isə hesab edir ki, demokratiya hərc-mərclik
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deməkdir, demokratiya hərki-hərkilikdir, nə istəyirəmsə, onu da edirəm. Biz bununla razılaşa bilmərik. Son bir
neçə ildə biz burada sabitliyə böyük çətinliklə nail olmuşuq. Əvvəla, hərbi əməliyyatları dayandırmışıq,
məsələnin dincliklə həlli barədə Ermənistanla danışıqlar aparırıq. İkincisi, Azərbaycandakı həmin silahlı
dəstələri, cinayətkar ünsürləri və s. ləğv etmişik, sabitlik yaratmışıq, xalq rahat yaşamağa başlamışdır. Halbuki,
təxminən beş il əvvəl burada axşamlar küçəyə çıxmaq mümkün deyildi. Hərə bir avtomatla gəzirdi, nə
istəyirdisə, onu da edirdi. Bir sözlə, baxın, bu qısa müddətdə biz Azərbaycanın bütün bu müsibətlərini aradan
qaldırmışıq. Bu qısa müddətdə sabitliyə nail ola bilmişik, bir çox məsələləri həll etmişik. İndi iqtisadiyyatımız
inkişaf edir. İqtisadiyyatın inkişaf sürətinə görə, həm əvvəlki illərin, həm də 2000-ci ilin yekunlarına görə
Azərbaycan MDB ölkələri arasında birinci yerdədir. Bu heç də asan deyil, göydən düşmür. Bu bizim iqtisadi
siyasətimiz, həyata keçirdiyimiz islahatlar, bazar iqtisadiyyatının bərqərar edilməsinə yönəldilmiş qəti
xəttimizdir, nəticə etibarilə demokratiya azadlıq deməkdir. Ona görə də bu cür vəziyyətdə belə hesab etmək
ədalətsizlik olardı ki, indi Azərbaycanda demokratiya insanların tam firavanlıq, bolluq şəraitində yaşadıqları,
müharibələrin, daxili sarsıntıların nə demək olduğunu bilmədikləri ölkələrdəki səviyyədə olmalıdır.
Ona görə də mən sizin belə bir fikrinizə qayıdıram ki, demokratiya bir prosesdir və biz bu yolla gedirik. Əlbəttə,
biz Avropa Şurasının üzvü olmaq istəyirik. Başa düşürük ki, bu, üzərimizə daha böyük məsuliyyət qoyacaqdır.
Avropa Şurasında olmayanda biz sərbəst nəyisə yerinə yetirə bilərik, nəyisə yox, bu bizim öz işimizdir, bizə heç kəs
heç nə etməz. Amma Avropa Şurasının üzvü olduqda, biz Avropa Şurasına sənəd imzalayacağıq və onda istəsək də,
istəməsək də həmin sənədi yerinə yetirəcək və bu qaydalara əməl edəcəyik. Bir sözlə, Avropa Şurasının tərkibində
olmağın nə demək olduğunu başa düşürük, o mənada ki, üzərimizə daha böyük məsuliyyət qoyulur. Biz buna daha
böyük demokratiya təcrübəsi əldə etmək üçün, Azərbaycanı demokratikləşdirmək, Avropa Şurasında olan, xüsusən
də bu strukturda çoxdan olan ölkələrlə daha sıx əməkdaşlıq etmək üçün gedirik.
Məhbuslara gəldikdə, siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda mən adamların böyük bir qrupunun əfv olunması
haqqında fərman vermişəm. Mən ildə əfv haqqında təxminən üç-dörd belə fərman verirəm. Mənim
təşəbbüsümlə parlament amnistiya haqqında qərar qəbul edir və çox adamlar həbsdən buraxılır. Bizdə bu proses
gedir və gedəcəkdir. Qoy bu məsələ heç kimi narahat etməsin.
O ki qaldı burada nələr baş verdiyi və sair barədə sualınıza, mən onun bir hissəsini cavablandırdım. Vəziyyət
ondan ibarətdir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında 1988-ci ildə başlanmış münaqişə, təəssüflər olsun ki,
indiyədək aradan qaldırılmayıbdır. Atəşkəsə nail olmağımız Ermənistan üçün də, Azərbaycan üçün də böyük
işdir. Lakin o vaxtdan bəri, indiyədək sülh yaradılması haqqında razılığa gələ bilməməyimiz və münaqişənin
tamamilə aradan qaldırılması haqqında razılıq əldə edə bilməməyimiz, əlbəttə, pisdir. 1992-ci ildə ATƏT Minsk
qrupu deyilən qrup yaratdı. Həmin qrup 12 ölkədən ibarətdir və bu münaqişənin dincliklə nizama salınması ilə
məşğul olur. Yeri gəlmişkən, 1993-cü ildə Minsk qrupuna İtaliya, sonralar İsveç rəhbərlik etmişdir. Siz cənab
Jan Elissonu xatırlayırsınızmı?
H a k a n V i l k e n s: Bəli, indi o, Vaşinqtonda səfirimizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Jan Elisson ATƏT-in Minsk qrupunun sədri olmuşdur və bir il ərzində biz onunla
burada, başqa yerlərdə dəfələrlə görüşmüşdük. Amma heyf ki, münaqişəni aradan qaldırmaqda bizə kömək edə
bilmədilər. Cənab Jan Elisson çox çalışırdı. Mən onun haqqında çox yaxşı rəydəyəm. Əgər imkan olarsa, mənim
salamımı ona yetirin. Ancaq münaqişəni həll edə bilmədilər. O vaxtlar sizdə Xarici İşlər naziri qadın – Marqarita
Duqlas idi, qəşəng qadındır. O buraya gəlmişdi, mən onunla görüşmüşdüm, biz danışıqlar aparırdıq. Xanım Duqlas o
vaxt ATƏT-in sədri idi. O da bir şey edə bilmədi. Sonra estafeti Rusiyaya verdilər, o da bir şey edə bilmədi. Sonra
Rusiya estafeti Finlandiyaya verdi, o da bir şey edə bilmədi. Nəhayət, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşündə Rusiyanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını və Fransanı həmsədrlər təyin etdilər. O vaxtdan bəri bu üç
böyük dövlət problemin həllində bizə kömək göstərə bilmir.
Bəs problem nədən ibarətdir? Ermənistan hesab edir ki, Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilməlidir. Guya ki,
o, erməni torpağıdır. Bu, tarixi həqiqətə ziddir. Lakin müharibə zamanı müxtəlif səbəblərə görə ermənilər nəinki
Dağlıq Qarabağı, həm də Dağlıq Qarabağ ətrafında yerləşən və əhalisi yalnız azərbaycanlılardan ibarət olan daha
yeddi rayonu işğal etdilər. Bu rayonlardan bir milyon adam didərgin salınmışdır, onlar çadırlarda yaşayırlar. Bizim
müxalifət hər şeydə məni ittiham edir, ittihamlarından biri də belədir ki, Əliyev yeddi ildir bu məsələni həll edə
bilmir. Onların hər biri hesab edir ki, bu məsələni həll edə bilər. Halbuki, bu məsələnin həlli üçün onların hamısı
birlikdə bir addım ata bilməz. Mən bilirəm ki, bu məsələ nə dərəcədə çətindir. Ermənistan təcavüzkardır, Ermənistan
insanların hüquqlarını xırdalayır. Avropa Şurası ayrıca bir vətəndaşın hüquqları uğrunda mübarizə aparır. Bəs nə
üçün Avropa Şurası bütöv bir xalqın hüquqları uğrunda mübarizə aparmır? Xalqımız təcavüzə məruz qalmışdır.
Daimi yaşayış yerlərindən didərgin salınmış bir milyon adam 6–7 ildir çadırlarda yaşayır. Azərbaycanda real
vəziyyət, bax, belədir. Avropa Şurası buna fikir vermir. Amma haradasa kimsə bir cinayət törədib həbsxanaya
salındıqda, onun tezliklə azadlığa buraxılmasına çalışır.
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Bilirsinizmi, biz belə münasibətlə razılaşa bilmərik. Biz Avropa Şurasına ona görə daxil olduq ki, Avropa
Şurası başlıca məsələnin, insan hüquqlarının kütləvi surətdə pozulmasından söhbət gedən məsələnin həlli üçün səy
göstərsin. Bu, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi, insanların öz yaşayış yerlərinə qayıtması –
hərçənd orada hər şey dağıdılmışdır, bütün həyata yenidən başlamaq lazımdır – Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
təmin olunması məsələsinin həllidir. Bunlar Cənubi Qafqaz regionuna aid olanlardır.
Cənubi Qafqazda üç respublika var – Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan. Münasibətlərimiz çox yaxşı idi.
Gürcüstanda yarım milyon azərbaycanlı yaşayır. Amma heç bir problem yoxdur. Nə bizim tərəfimizdən torpaq
iddiası var – hərçənd onlar Azərbaycanla həmsərhəd rayonlarda yaşayılar – nə də Gürcüstan tərəfindən. Biz öz
aramızda qarşılıqlı münasibətləri saxlayırıq. Siz yəqin ki, bilirsiniz, hazırda Gürcüstanın iqtisadi vəziyyəti ağırdır. Biz
əlimizdən gələn köməyi Gürcüstandan əsirgəmirik. Hərçənd bizim də çox problemlərimiz var. Rusiya şimal
qonşumuzdur. Hazırda Rusiya ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Lakin bununla yanaşı, onlar Ermənistana
gizlincə bir milyard dollarlıq silah və hərbi texnika vermişlər. Məgər belə şey olarmı? Azərbaycan və Ermənistan
MDB-nin tərkibindədir. Üstəlik, Rusiya münaqişəni dincliklə həll etmək üçün ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədridir. Rusiya isə Ermənistana gizlincə bir milyard dollarlıq silah göndərir. Nə üçün? Münaqişəni ləğv etmək
üçün, yoxsa başqa bir şey üçün? Bizim ərazimizdə heç bir ölkənin hərbi bazaları yoxdur. Ermənistanda isə Rusiyanın
hərbi bazaları var. Bu bir yana, son bir ildə onlar orada qüvvələri artırır, ən yeni S-300 raketləri, ən yeni MİQ-29
təyyarələri göndərmişlər.Yəni bu kiçik torpaqda o qədər silah yerləşdirmişlər. Mən Rusiya rəhbərlərindən soruşuram,
bu nə üçündür, nəyə görədir? Amma buna qənaətbəxş cavab ala bilmirəm. Regionumuzun xüsusiyyəti, bax, belədir.
Türkiyə ilə çox yaxşı münasibətlərimiz var. Ənənəvi olaraq, tarixən yaxşı münasibətlərimiz olub, indi çox
yaxşı münasibətlərimiz var. Aramızda yaxşı əmtəə dövriyyəsi mövcuddur və Türkiyəni özümüzə dost ölkə
bilirik.
İran cənub qonşumuzdur, orada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Bəzilərinin dediklərinə görə, İranda az qala 30
milyon azərbaycanlı yaşayır. Biz İranla tarixən çox sıx bağlıyıq. İranla çox yaxşı münasibətlər, dostluq
münasibətləri olmasını istəyirik. Aramızda böyük əmtəə dövriyyəsi var, ticarət gedir. İranla sərhədlərdə gedişgəliş rahatdır.
Orta Asiya ölkələri ilə münasibətlərimiz yaxşıdır. Hazırda Xəzər dənizi çox böyük bir problemə çevrilmişdir.
Ona görə ki, biz – Azərbaycan – dənizinin dərinliyindən neft və qaz çıxarmağa hələ 50 il əvvəl, Sovetlər
İttifaqının dövründə başlamışıq. Biz böyük təcrübəyə malikik. Geoloqlarımız dənizdə çoxlu neft və qaz
yataqları aşkara çıxarmışlar. Ona görə də biz Qərb ölkələri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, İngiltərənin
şirkətləri, Almaniyanın «Bibel» adlanan çox böyük bir şirkəti ilə bir çox müqavilələr bağlamışıq, Hollandiyanın
«Şell» şirkəti burada fəal işləyir, çox böyük imkanlara malikdir, Belçika, İtaliya şirkətləri, hətta İspaniya
şirkətləri, Fransanın «Total», «Elf agiten» kimi iri şirkətləri, Norveçin «Statoyl» şirkəti işləyir. Bir sözlə, biz
Xəzər dənizinin imkanlarını dünya üçün açmışıq, çünki burada zəngin neft və qaz yataqları var. Biz Gürcüstan
ərazisi ilə Qara dəniz sahilinə neft kəməri çəkmişik. Biz artıq bu boru kəməri ilə neft ixrac edirik. Gələcəkdə
ildə təqribən 50–60 milyon ton neft ixrac etmək üçün bu yaxınlarda Bakı–Tibilisi–Ceyhan boru kəmərinin
inşasına dair çox iri müqavilə imzaladıq. Bizi bu da bütün ölkələrlə birləşdirir.
Lakin Xəzər dənizinin o tayında Qazaxıstan, Türkmənistan da neft və qaz hasilatı ilə məşğuldurlar. Xəzər
dənizi hələ Sovetlər İttifaqının dövründə sektorlara bölünmüşdü. Doğrudur, indi bəziləri buna etiraz edirlər,
Xəzər dənizinin statusu haqqında mübahisələr gedir – problemlərimizdən biri də budur. Mən suallarınıza cavab
verməyə çalışdım.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Cənab Prezident, sağ olun, açıq danışdığınıza görə xüsusilə təşəkkür edirəm. Ona
görə ki, mən artıq çoxdan siyasətdəyəm. Əlbəttə, Sizinlə müqayisədə qat-qat az, amma 10 ildən çoxdur ki,
siyasətdəyəm. Söz düşmüşkən, mən siyasətə Latviya Xalq Cəbhəsindən başlamışam. Bilirəm ki, «bəli» demək,
sonra da bunu reallığa çevirmək barədə düşünmək bəzi siyasətçilər üçün hər şeydən asandır. Siz, bir tərəfdən,
Avropa Şurasında öz gələcəyinizi necə gördüyünüz barədə danışaraq, vəziyyəti nikbincəsinə təsvir etdiniz. Bir
daha təkrar edirəm ki, Latviya Sizin tezliklə Avropa Şurasına qəbul olunmağınıza tərəfdardır. Mən çox ümid
edirəm ki, bizim sədrliyimiz dövründə Sizin bayrağınız Avropa Şurasının binası qarşısında mütləq qaldırılacaq,
biz əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik.
Ona görə ki, bizə elə gəlir ki, heç olmasa, bir qədər kömək edə bilərik, mən Avropa Şurasının imkanlarını
şişirtmək niyyətində deyiləm, amma Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin müsbət həllinə heç olmasa bir qədər təsir göstərə bilərik. Çünki əgər hər iki ölkə bu təşkilata daxil
olarsa, onda sizin bu problemin nəinki öz aranızda, həm də artıq digər dövlətlərin iştirakı ilə müzakirə etməyə,
onların dəstəyini almağa, yəni prosesi görməyə yeni imkanınız yaranır. Kənardan görünür ki, indi hansısa bir
çıxılmaz yol əmələ gəlmişdir, hər şey dayanmışdır, sanki heç nə irəliləmir. Həqiqətən, yaxşıdır ki, müharibə
yoxdur. Amma sülh də yoxdur. Çünki qaçqınlar var, haqqında danışdığımız bütün bu problemlər var. Odur ki,
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biz bunun uğrunda çıxış edirik və çıxış edəcəyik. Ən başlıcası isə, bayaq dediyim kimi, biz bütün bu proseslərə
şəxsən Sizin təsirinizi və bu ölkədəki prezident təsisatının təsirini gözəl bilirik. Əgər dedinizsə, mən bilirəm, Siz
sözünüzün üstündə durursunuz – bu müsbət irəliləyişi davam etdirəcəksiniz.
Sözün düzü, təşkilatda sədrlik edən şəxs kimi, mən ən başlıcası bunu eşitmək istəyirdim və Strasburqdakı
həmkarlarıma inamla deyə bilərəm ki, belə görüş oldu və Siz bunları söylədiniz. Mən bunu Latviyada adamlara
da söyləyə bilərəm. Bu ən başlıcasıdır. Heç bir ölkə inkişafdan qalmır. Bu, həqiqətən belədir. Biz Avropa
Şurasına daxil olduqdan sonra çox işlər gördük və görməkdə davam edirik. Məsələn, bizdə Latviyaya işğal
dövründə, Sovet İttifaqı dövründə gəlmiş adamları inteqrasiya prosesi fəal gedir. Biz onlara dil öyrətməli, vətəndaşlıq verməliyik, bu isə bütöv bir prosesdir. Hər bir ölkənin öz problemləri var, təbii ki, onları həll etmək
lazımdır. Mən Sizinlə tam razıyam, nümayəndələri burada olan demokratik ölkələrin və digər ölkələrin
topladıqları təcrübədən istifadə etmək gərəkdir. Xüsusən də ona görə ki, ideal modellər yoxdur.
Bu gün biz nahar zamanı danışırdıq ki, parlament demokratiyası olan yerlərdə prezident idarəçiliyinə necə
keçmək barədə düşünürlər, prezident idarəçiliyi olan yerdə isə parlament demokratiyasına doğru bəzi
dəyişikliklər etmək lazımdır. Demokratiya canlı bir şeydir, əgər canlı bir şeydirsə, deməli, inkişaf edir. Mən bu
barədə Sizinlə tam razıyam. Bir sözlə, bu görüşə görə, bu imkana görə Sizə bir daha təşəkkür etmək və bu çox
mürəkkəb yolda uğurlar arzulamaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Düşünürəm ki, ayın 7-də keçiriləcək seçkilər barədə sizə ətraflı danışmışlar. Əmin ola bilərsiniz ki, ayın 7-də seçkilərin ən yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün hər şey edilmişdir və
ediləcəkdir. Yəqin ki, onlar hər şeyi söyləmişlər. Mən təkrar etməyəcəm. Sağ olun.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Biz Sizinlə işi fəal, indiyədək olduğu kimi, uğurla davam etdirmək istəyirik. Biz
Sizinlə hələ çox işlər görəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Urmanis hazırda parlamentdədir?
İ n d u l i s B e r z i n ş: Xeyr, o indi fəal siyasətdə deyildir. Keçmiş prezident kimi, ölkələri gəzir,
mühazirələr oxuyur. Bir sözlə, o, müəyyən mənada fəaldır, amma parlamentdə yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun özü imtina etdi?
İ n d u l i s B e r z i n ş: Bizdə Konstitusiyaya görə iki müddətə seçilirlər. O da ki, müddəti başa vurdu, heç
bir dəyişiklik olmadı və özü belə qərara gəldi . İndi bizdə yeni prezident var, qadındır. Kanadadandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu görmüşəm, biz onunla görüşmüşük, onunla Yaltada tanış olmuşdum. Siz
buraya gəlin, Avropa Şurasının tərkibində yox, Latviyanın Xarici İşlər naziri kimi ayrıca gəlin. Çünki biz
Baltikyanı ölkələrlə daha sıx əlaqələr istəyirik.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Mütləq gələcəyəm. Sağ olun.
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RİÇARD KOZLARİÇ BAŞDA OLMAQLA ABŞ MİLLİ DEMOKRATİYA
İNSTİTUTUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(6 yanvar 2001)
Prezident sarayı
6 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kozlariç!
Hörmətli səfir!
Mən sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Xüsusən cənab Kozlariçin Azərbaycana gəlməsi onun üçün
xeyli əhəmiyyətlidir.
Cənab Kozlariç, siz Bakıdan gedəndə mən dedim ki, Azərbaycana yenə də gələcəksiniz. İndi gəlmisiniz. Nə
qədər vaxtdır ki, buradan getmisiniz?
R i ç a r d K o z l a r i ç: Üç ildən çoxdur, 1997-ci ilin iyul ayında Azərbaycanı tərk etmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərimdən əvvəl.
R i ç a r d K o z l a r i ç: ABŞ-da Sizinlə birlikdə prezident Bill Klintonla görüşdük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, siz əvvəl getmişdiniz. Amma mənim ABŞ-a rəsmi səfərim iyul ayının axırında
oldu. Düz deyirsiniz, Amerikada da bir yerdə olduq. İndi ABŞ-da hökumət dəyişilir.
R i ç a r d K o z l a r i ç: Seçki keçirmək yaxşı haldır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, sizin ölkədə seçki keçirildi, özü də yaxşı keçirildi, amma nəticəni bir az
gecikdirdiniz.
R i ç a r d K o z l a r i ç: Mən həmişə deyirdim ki, demokratiya quruculuğu heç zaman axıra çatmayan, sonu
olmayan bir işdir. Bu həm Azərbaycan üçün, həm də ABŞ-ın özü üçün bir həqiqətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz. Siz bunu demisiniz və mən də həmişə demişəm. İndi siz
demokratiya yolunda yüzpilləli pilləkənin təxminən səksəninci pilləsindəsiniz, biz isə onuncu pilləsindəyik.
Amma biz sizin pilləyə gəlib çatanda, həmin nərdivan iki yüz pilləli olacaqdır. Ona görə də nə siz axıra çata
biləcəksiniz, nə də biz.
Hər halda, prezident seçkiləri keçirdiniz. Bu sizin ölkənizdə Konstitusiyanın, qanunun çox dəyişməzliyini bir daha
sübut edir.
Mən yeni seçilmiş prezident cənab Buşu təbrik etdim. Bu təbriklə əlaqədar dünən ondan çox məzmunlu bir
məktub aldım. Yəni, Azərbaycan–Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Demək,
belə çıxır ki, sizdə hökumət dəyişilirsə də, siyasət dəyişmir. Çünki sizin ölkənin indiyə qədərki hökuməti ilə biz
çox səmərəli əməkdaşlıq etdik. Ötən bu dövrün üç ilini də biz sizinlə bərabər olduq.
Doğrudur, bizim əsas problemlərimiz həll olunmadı. Ancaq eyni zamanda, çox irəliyə getdik. Yəni demək
istəyirəm ki, Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması, Bakı–Supsa neft kəmərinin tikilməsi,
neftin ixrac edilməsi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin tikilməsi haqqında qərarların qəbul olunması
və Azərbaycan ilə ABŞ arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi indi seçkilər nəticəsində sizin ölkədə
hakimiyyətdən gedən hökumətdən yeni hökumətə yaxşı irs qalmışdır.
Ona görə də prezident cənab Corc Buşdan dünən aldığım məktub məndə böyük ümidlər yaradır.
İndi mən bilirəm ki, siz buraya seçkiləri müşahidə etmək üçün gəlmisiniz. Siz elə neçə ildir ki, bizi müşahidə
edirsiniz. Buna o qədər öyrəşmisiniz ki, bu müşahidədən əl çəkə bilmirsiniz. Amma çox məmnunam ki,
gəlmisiniz. Güman edirəm ki, ürəyiniz haranı istəsə, sabah orada müşahidə apara biləcəksiniz. Hər halda, biz
çalışırıq ki, seçki prosesində demokratik prinsipləri gündən-günə, aydan-aya, ildən-ilə daha da inkişaf etdirək.
Güman edirəm ki, 11 dairədə keçiriləcək təkrar seçkilərdə də biz hansısa nailiyyətlər əldə edəcəyik.
Prezident kimi mənim bir arzum, bir məqsədim vardır. Dəfələrlə demişəm ki, seçkilər ədalətli, şəffaf keçsin
və xalq kimi istəyirsə onu da seçsin.
Mənə məlumat verdilər ki, hər bir dairəyə orta hesabla 8 namizəd düşür. Yəni yarış böyükdür. Kimin
seçiləcəyinin mənim üçün fərqi yoxdur. Mənim üçün əsas odur ki, seçkilər ədalətli olsun. Güman edirəm ki,
sizin də, Azərbaycana çoxlu müşahidəçilər gəlib, onların da ölkəmizdə olması təkcə seçkiləri müşahidə etməyə
deyil, seçkilərin daha da mükəmməl keçməsinə öz təsirini göstərəcəkdir.
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Siz bilirsiniz ki, bu günlər bizim başqa işlərimiz də vardır. Yanvar ayının 9-da Rusiyanın prezidenti
Azərbaycana gələcəkdir. Bu, ölkəmizin müstəqilliyi dövründə Rusiya prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi
səfəridir. İmzalamaq üçün bir çox sənədlər hazırlanmışdır. Təbiidir ki, onların üzərində hələ də işlər gedir. Buna
görə də mənim başım bu işlərə çox qarışıqdır. İnanıram ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası, dairə seçki
komissiyaları nə lazımdırsa onu edə biləcəklər.
Bu gün mənim hələ bir neçə belə görüşüm olacaqdır. Bunlar Azərbaycan prezidenti kimi, mənim öz borcumu
yerinə yetirdiyimi göstərir. Hesab edirəm ki, prezidentin bu sözlərinə gərək çalışıb hamı riayət etsin.
R i ç a r d K o z l a r i ç: Cənab Prezident, Azərbaycana yenidən qayıtmağımdan olduqca məmnunam. Həm
Sizə, həm də Azərbaycan xalqına yeni ildə böyük nailiyyətlər arzu edirəm.
Burada kiminlə görüşürəmsə, hamı mənə söyləyir ki, özümü çox rahat hiss edirəm. Mən də bunu anlayıram.
Çünki indi əsas yük, məsuliyyət səfir Uilsonun çiynindədir. Mən isə bu gün Azərbaycana adi ABŞ vətəndaşı
kimi gəlmişəm. Siz doğru qeyd etdiniz ki, baxmayaraq ki, mən artıq Dövlət Departamentində çalışmıram,
diplomatik xidmətdən təqaüdə çıxmışam, amma Azərbaycana diqqət yetirməkdə davam edirəm, ölkənizdə baş
verənləri çox yaxından izləyirəm. Bu fürsətdən istifadə edərək, bu yaxınlarda baş vermiş zəlzələ ilə əlaqədar Azərbaycanda olmuş dağıntılara, çətinliklərə və itkilərə görə mən də öz adımdan, həm də ailəm adından başsağlığı vermək
istəyirəm. Bilirəm ki, bu hadisə Sizin ölkə üçün böyük zərbə oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
R i ç a r d K o z l a r i ç: Doğru qeyd etdiniz. Mən bu səfərim zamanı seçkilərdə müşahidəçi kimi iştirak
edəcəyəm.
Mən Milli Demokratiya İnstitutundan Azərbaycana gedəcək nümayəndə heyətinə rəhbərlik etməyim barədə
təklif alanda tərəddüd etmədən dərhal razılıq verdim. Çünki xatırladım, yadıma düşdü ki, hələ 1995-ci ildə məni,
cənab Letskini dəfələrlə ruhlandırırdınız ki, Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycanda ofisini açaq. Milli
Demokratiya İnstitutunun burada fəaliyyətini təşkil edən Piter Van Praq, Con Hool çox yaxşı işçilərdirlər və yaxşı
fəaliyyət göstərirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar bu görüşdə iştirak edirlər?
R i ç a r d K o z l a r i ç: Bəli.
Beləliklə, mən Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı fəaliyyətinə və ölkənizdə demokratik
proseslərin inkişaf etdirilməsinə Sizin yüksək qiymət verdiyinizi gözlərim önünə gətirərək Bakıya gəlməyə
razılıq verdim. Heç kim bilməsə də, Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan mənim ürəyimin bir hissəsidir, Azərbaycan
xalqı mənim yaxın dostumdur. Ona görə də mən burda baş verənləri dərindən izləyirəm və bu ölkənin
çiçəklənməsini arzulayıram. Mən Sizin indi söylədiyiniz fikirləri tamamilə bölüşdüyümü bildirmək istəyirəm.
Bu prosesdə iştirakımızda hər hansı bir namizədin tərəfini saxlamaq fikrimiz yoxdur. Biz sadəcə açıq-aşkar,
şəffaf, ədalətli bir prosesin baş verməsini istəyirik və bu, Milli Demokratiya İnstitutunun əsas istəyidir.
Milli Demokratiya İnstitutunun Bakıdakı ofisinin əməkdaşları yerli siyasi partiyalarla, demokratik təsisatlarla
əlaqələri bundan sonra da davam etdirəcəklər.
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BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN – AVROPA ŞURASI PARLAMENT
ASSAMBLEYASININ, ATƏT-in PARLAMENT ASSAMBLEYASININ VƏ
AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN «AQO» MONİTORİNQ QRUPUNUN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(6 yanvar 2001)
Prezident sarayı
6 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Azərbaycanda, bəlkə
də, müxtəlif ölkələrin parlamentlərinin üzvləri, yaxud da səfirləri bu qədər birlikdə olmamışdılar. Mən görürəm
ki, Avropada bizim ölkəmizə, xalqımıza diqqət get-gedə artır. Güman edirəm, təkcə diqqət yox, yəqin ki, qayğı
da artır. Ona görə mən sizinlə görüşümdən çox məmnunam.
Aydındır, siz nə məqsədlə gəlmisiniz. Biz bu barədə sizinlə əvvəllər də görüşmüşdük. Keçən dəfə görüşəndə
belə fikrə gəlmişdik ki, bir də görüşəcəyik. İndi vaxt gəlib çatıbdır. Siz Azərbaycandasınız. Biz də sizin
gəlişinizlə əlaqədar və ümumiyyətlə, parlamentə təkrar seçkilərin keçirilməsi ilə əlaqədar çox işlər görmüşük.
Güman edirəm ki, sabah bu işlərin nəticəsini müşahidə edə biləcəksiniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
P a u l a K o k k o n e n (ATƏT-in Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri, Finlandiya
parlamentinin üzvü, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi) Cənab Prezident, bizi qəbul
etdiyinizə görə çox sağ olun. Mən təəssüf edirəm ki, keçən dəfə, dekabr ayında burada olarkən sonuncu görüşə
qatıla bilməmişdim. Amma yenidən Azərbaycana gəlməyimdən çox məmnunam. Burada həmkarlarımızla
birlikdə olmağımızdan, görüşməyimizdən çox şadıq. Biz söhbət edəndə bir-birimizə söylədik ki, Azərbaycan
sanki «Nokia» mobil telefonuna bənzəyir. Adamları burada bir-biri ilə calaşdırır, birləşdirir.
Cənab Prezident, biz doğrudan da onu müşahidə etmişik ki, təkrar seçkilərin keçirilməsi irəliyə doğru bir
addımdır, inkişafdır. Biz Azərbaycanın bu addımlarını dəstəkləmək və Qərb təsisatlarına inteqrasiyasını
gücləndirmək məqsədi ilə Sizin ölkənizə gəlmişik. Demokratiya quruculuğu əməkdaşlıq deməkdir, həm
dövlətlər arasında, həm də dövlətin özünün daxilində baş verən əməkdaşlıqdır.
Cənab Prezident, məlumatımız var – Siz hakimiyyət orqanlarına lazımi göstərişlər vermisiniz ki, seçkilərdə
saxtakarlıq olmasın, hər şey açıq-aydın, şəffaf şəraitdə keçsin. Bilirik ki, belə bir göstərişi cənab Pənahov da
müvafiq orqanlarına veribdir. Biz yenə də narahatıq, ehtiyat edirik ki, bəlkə yenə də müəyyən çatışmazlıqlar ola
bilər.
A n d r e a s Q r o s s (Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Seçkiləri Müşahidə üzrə Xüsusi
Komitənin sədri): Cənab Prezident, bizim üçün vaxt ayırdığınıza görə mən də Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Heç olmasa, seçki dairələrinin bir qismində təkrar seçkilərin keçirilməsi barədə qərarın qəbul
olunmasını biz xoş məramla atılmış və tərəqqiyə doğru addım kimi qiymətləndirmişik. Belə bir addımın atılmasında bizim də iştirakımız ona yönəlmişdi ki, cəmiyyətdə olan qüvvələr arasında qarşılıqlı inamın möhkəmləndirilməsinə doğru addımlar ataq, yardım edək. Amma bu qısa müddətdəki müşahidələrimiz belə qənaətə
gəlməyə bizi sövq edir ki, cəmiyyətdə gözlədiyimiz inamın yaranmasına tam nail olmaq mümkün olmayıbdır.
Cənab Prezident, ona görə də mən Sizə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm. Siz bunu necə izah edərdiniz
ki, seçkiyə bir gün qalsa da, cəmiyyətdə qüvvələr arasında qarşılıqlı inamın yaradılmasına çox da nail olmaq
mümkün olmamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu anlamıram. Fikrinizi bir az dəqiqləşdirin.
A n d r e a s Q r o s s: Belə mühüm tədbirlə qarşılaşan ölkələrdə, adətən, seçkinin keçirilməsinin
təzahürləri olan ictimai debatların aparılmasının, təbliğat işinin təşkil edilməsinin əlamətləri görünür. Belə
günləri yaşayan ölkələrdə, adətən, insanlar bazar günü seçkiyə gedib səs vermək əhval-ruhiyyəsinə köklənmiş
olurlar. Demokratiya üçün ən təhlükəli hal nə müxalifətdir, nə də başqa fikirdə olmaqdır. Demokratiya üçün ən
təhlükəli hal etinasızlıqdır.
Bizim nümayəndələrimizin bir qismi artıq iki həftədir, bir qismi isə bir həftədir Azərbaycandadırlar. Biz
burada ictimaiyyət arasında seçkilərlə əlaqədar qızğın fəallığın olduğunu görmürük. Düzdür, bəzi partiyalar bu
seçkilərdə iştirak edir, digərləri isə iştirak etmirlər. Baxmayaraq ki, onların iştirak etməsi üçün biz də müəyyən
cəhdlər göstərdik, bu prosesə töhfə verməyə çalışdıq. Bəzi partiyalarda isə bütün bu prosesin özünə inam
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qalmayıbdır, azdır. Sualım ondan ibarətdir ki, Sizcə, ölkədə baş verən bu proseslərə ictimaiyyətdə və siyasi
partiyalarda inam, etibar nə üçün daha çox olmadı?
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi başa düşdüm. Birincisi, mən bilmirəm siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Burada ayın
7-də bütün respublika üzrə seçki keçirilmir, sadəcə, ayrı-ayrı dairələrdə, 11 dairədə seçki keçirilir. Siz bilirsiniz,
seçkinin qanunu onu tələb edir ki, ümumi seçkilərdə iştirak edən partiyalar, yaxud da fərdi namizədlər öz
təbliğat işlərini qururlar və aparırlar. Bunun üçün onlar kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə edirlər. Bir də
dairələrin çərçivəsində öz işlərini aparırlar. Mən hesab edirəm ki, bu işlər gedir. Amma ümumi respublika
miqyasında bunu müşahidə etmək bir az çətindir.
Çünki bu, birincisi, majoritar prinsip əsasında dairələrdə keçirilən seçkilərdir. Mənə verilən məlumata görə, hər bir
dairədə həm lazımi təşkilati iş aparılıbdır, həm də namizədlər öz seçiciləri ilə görüşlər keçiriblər və seçilmək üçün
lazımi tədbirlər görüblər. 11 dairədə orta hesabla bir yerə 8 namizəd vardır. Demək, bunun özü insanların fəallığını
göstərir. Burada etinasızlıq haqqında danışmağa əsas yoxdur. Mən bəzən baxıram, namizədlər bizim televiziya
vasitəsilə də çıxış edirlər. Onlar dövlət televiziyasından pulsuz istifadə edirlər. Özəl televiziyalarda isə yəqin ki,
müəyyən pul verir və çıxış edirlər. Mən görürəm, özəl televiziyanın nümayəndələri burada oturublar, onlar da bilirlər
ki, çıxışlar olur. Bir də deyirəm, bu, ümumxalq seçkiləri deyil, bu, ayrı-ayrı dairələrdə ayrı-ayrı namizədlərin
seçilməsi üçün aparılan işdir. Bu işi isə birinci növbədə, seçilmək üçün namizədliyini vermiş insanlar özləri aparırlar.
Seçki dairələri isə onlara şərait yaradır. Dövlət, icra orqanları bu işlərə qarışa bilməz və bir daha göstəriş vermişik ki,
qarışmasınlar.
Mən ikinci tərəfi başa düşürəm, siz nə demək istəyirsiniz. Bu da ondan ibarətdir ki, partiyaların bəziləri bu
seçkidə iştirak etməkdən imtina ediblər. Məsələn, onlardan Müsavat Partiyası əvvəldən seçkilərdə iştirak
etməkdən imtina edibdir. Milli İstiqlal Partiyası – mən görürəm, bizim qəzetlərdə yazırlar, özəl televiziyada hər
gün verilişlər verilir – bir gün deyirlər ki, biz seçkiyə gedirik, o biri gün deyirlər, getmirik.
Mən bildiyimə görə, hər halda, mətbuatdan aldığım məlumata görə, onlar, nəhayət, partiyanın üzvlərinə
səlahiyyət veriblər ki, kim istəyir seçilsin. Milli İstiqlal Partiyasının bizə məlum olan bir çox fəalları gəlib
dairələrdə ərizə veriblər, imza yığıblar, qeydiyyatdan keçiblər və seçilmək üçün çox işlər aparıblar. Ancaq ayın
4-də onlardan bəziləri dairələrə müraciət ediblər ki, seçkidən imtina edirlər. Ancaq hamısı yox. Milli İstiqlal
Partiyasının 6 nəfər nümayəndəsi seçkilərdə iştirak edir. Xalq Cəbhəsi Partiyasından 4 nəfər, Yurddaş Partiyasından 1 nəfər iştirak edir. Bir nəfər Sosial-Demokrat Partiyasından iştirak edir. Mən müxalifət partiyalarını
deyirəm. Amma partiyalar var ki, onlar orta mövqedədirlər, nə müxalifətdədirlər, nə də iqtidarda. Onların da
nümayəndələri iştirak edirlər. Biz hansısa partiyanı məcbur edə bilmərik ki, daha çox namizəd verin.
Məsələn, Milli İstiqlal Partiyasının çox tanınmış, hörmətli rəhbərlərindən biri Şadman Hüseynov 7-ci dairədə
ərizə verib, imza toplayıb, qeydə alınmışdı. Hətta plakatlarını gətirmişdi ki, istifadə etsin. Ayın 4-də gəlib deyib
ki, bizim partiya qərar çıxarıbdır, mən namizədliyimi geri götürürəm. Soruşurlar ki, nə üçün? Deyir ki, partiya
belə qərar çıxarıbdır. Mən bunu ayın 4-də axşam eşidəndə çox təəssüf etdim. Çünki o şəxs dörd il, Avropa
Şurasında bizim namizədliyimiz dövrümüzdən indiyə qədər Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olubdur və
özü də orada çox fəal işləyibdir. Amma indi biz ona nə təsir edə bilərik, nə də onu məcbur edə bilərik.
Ümumiyyətlə, bir çox namizədlər bitərəfdirlər, heç bir partiyaya daxil deyillər. Ancaq siz bilirsiniz ki,
Azərbaycanda partiyalar əhalinin bütün hissəsini təmsil etmirlər. Əhalinin əksəriyyəti bitərəfdir. Heç bir
partiyaya daxil deyil və heç bir partiya ilə də əlaqəsi yoxdur. Deputatlığa namizədlərdən 49-u bitərəfdir. Yəni,
biz bu məsələləri tənzimləyə bilmərik. Ona görə mən hesab etmirəm ki, əhalidə etinasızlıq vardır.
Bir şeyi də nəzərə almaq lazımdır ki, əsas seçki keçirilən zaman bir neçə ay ölkə üzrə ümumi təbliğat
aparılır. Partiyalar öz təbliğatını aparır, müstəqil deputatlar öz təbliğatını aparır. Bu, əhalinin, demək olar ki,
əksər hissəsini əhatə edir. Amma indi tutaq ki, Yasamal rayonundakı 7 nömrəli dairədə beş-altı namizəd vardır.
Orada, yaxud Xətai rayonunda, Sabunçu rayonunda – mən Bakını götürürəm – seçkinin keçirilməsinə heç
kəsin marağı yoxdur. Bizdə 100 majoritar dairə var. Biri var ki, noyabrın 5-dəki kimi onların hamısına seçki
keçirilsin, biri də var ki, 11 dairədə keçirilsin. Təbiidir, sonuncusu ümumrespublika probleminə çevrilə bilməz.
Ona görə, ola bilər hansısa rayonda hansı dairədə seçki keçiriləcəyindən heç xəbərləri də yoxdur. Ancaq mənə
verilən məlumatdan bilirəm ki, namizədlər çox fəal iş aparırlar. Bəziləri də, dediyim kimi, əvvəl namizədliyini
veriblər, qeydiyyatdan keçiblər, sonra namizədliyini geri götürüblər. Bu halda da heç bir şey etmək mümkün
deyildir. Real vəziyyət bundan ibarətdir.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, icazə verin, öncə sözü səfirlərə verim, sonra Avropa Şurasında
Azərbaycan üzrə məruzəçiyə söz verərəm.
P y e t r o E r k o l e A Q O (Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin «Aqo» monitorinq qrupunun rəhbəri,
Avropa Şurasında İtaliyanın səfiri): Cənab Prezident, icazə verin, mən də Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin
«Aqo» monitorinq qrupu adından, səfirlərin təmsilçisi kimi, Sizə müraciət edim. Olduqca məmnunam ki, biz
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Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin nümayəndə heyətinin, ATƏT və Avropa Şurasının Parlament
Assambleyalarının nümayəndə heyətlərinin birgə əməkdaşlıq edərək, bu seçkiləri müşahidə etməsini görürük.
Ötən ilin iyun ayında – o vaxt İtaliya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri vəzifəsini daşıyırdı –
ölkəmizin naziri ilə sizin regionu ziyarət etdik. Məqsədimiz regiondakı vəziyyətlə əlaqədar, məxsusi olaraq
Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi ilə bağlı AŞPA-ya məruzə hazırlamaq idi.
Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, İtaliya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etdiyi vaxt Azərbaycanın
və Ermənistanın tezliklə Avropa Şurasına qəbul olunmaları üçün əlindən gələn səyləri göstərdi. Lakin
Azərbaycanda noyabrın 5-də keçirilmiş seçkilərin yekunu qənaətbəxş olmadığına görə, Avropa Şurasında
aparılan müzakirələrdə belə nəticəyə gəlindi ki, həmin ölkələrin Avropa Şurasına qəbul edilməsi iki mərhələdə
həyata keçirilsin. Nazirlər Komitəsinin sonuncu iclasında qərar verildi ki, Avropa Şurasına qəbul olunmaq üçün
hər iki ölkəyə dəvət göndərilsin və bu dəvət yanvar ayında imzalanma mərasimi ilə rəsmiləşdirilsin.
Bu qərarı rəsmiləşdirmək üçün 13 ölkənin təmsilçilərindən ibarət monitorinq qrupu yaradıldı və həmin
qrupun rəhbəri mənəm. Məqsədimiz bu ölkəni ziyarət edərək, buradakı vəziyyətlə əlaqədar məruzə hazırlamaq
və yanvar ayının 17-də Nazirlər Komitəsinin iclasında onlara tövsiyə verməkdir. Əgər hər şey qaydasında getsə,
ATƏT-in və Avropa Şurasının Parlament Assambleyalarının, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan
Hüquqları Bürosunun pozitiv rəyini alsaq, onlar təkrar seçkilərin yaxşı keçməsi barədə rəy versələr, onda biz
Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə tövsiyə edəcəyik ki, yanvar ayının sonuncu həftəsində AŞPA-nın
iclasında Azərbaycanın və Ermənistanın AŞ-ya qəbulunu rəsmi surətdə təsdiqləsinlər.
Cənab Prezident, onu da bildirmək istəyirəm ki, Sizin hökumətinizin təmsilçisi cənab Araz Əzimov
Strasburqa gələrək, bizimlə və cənab Qross ilə, habelə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları
Bürosunun rəhbərliyi ilə görüşlər keçirdi. Həmin görüşlər nəticəsində biz ümumi məsləhətləşmələrdən sonra
belə qənaətə gəldik ki, Azərbaycan hökuməti 5 noyabr seçkilərindən sonra müəyyən çatışmazlıqların aradan
qaldırılması üçün lazımi addımlar atıbdır. Ona görə qərara aldıq ki, belə bir nümayəndə heyəti ilə Azərbaycana
gələk. Lakin eyni zamanda cənab Qrossun dediyi kimi, bizdə hələ də bəzi narahatçılıqlar qalmaqdadır.
Şübhəsiz, biz istərdik ki, seçkilərdə bütün müxalifət partiyaları iştirak etsinlər. Bəzi müxalifət partiyalarının
seçkilərdə iştirak etməməsi ilə əlaqədar Sizin verdiyiniz izahatı nəzərə alırıq. Ola bilər ki, bu partiyalar
parlament seçkilərində iştirak etməməyi özlərinin strategiyalarının tərkib hissəsi sayırlar.
Biz Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri ilə keçirdiyimiz görüşdən razı qalmışıq. Qənaətbəxş
məlumat almışıq ki, 11 dairənin hər birində, heç olmasa, bir müxalifət nümayəndəsi namizədliyini irəli
sürübdür. Yəni müxalifət nümayəndələri də iştirak edirlər. Bu da prülarizmin göstəricisidir. Amma bununla
bərabər, hesab edirik ki, gərək seçkilər sərbəst, azad, ədalətli olsun və noyabrın 5-də müşahidə edilmiş ciddi
çatışmazlıqlar bu dəfə olmasın.
Bildirmək istəyirəm ki, onu da məmnuniyyətlə qəbul etdik ki, bütün Azərbaycan cəmiyyəti, o cümlədən də
müxalifət partiyalarının təmsilçiləri Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını ali məqsəd hesab edirlər. Onlar
da Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını istəyirlər. Ona görə hesab edirik ki, bu məsələ, yəni
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması bütün cəmiyyətin arzusu və istəyidir.
Bizdə olan digər narahatçılıq əhalinin seçkilərdə iştirakı məsələsidir. Başqa sözlə desək, narahatçılığımız var,
ola bilsin ki, 25 faizlik kvorum olmasın. Əgər belə olarsa, yəni müəyyən dairələrdə seçicilərin 25 faizi
səsvermədə iştirak etməsə, o zaman həmin dairələrdə seçkinin nəticələri ləğv olunmalıdır.
Bir daha demək istəyirəm və ümidvarıq ki, Avropa Şurasının, ATƏT-in Parlament Assambleyalarının burada
olan nümayəndələrinin təsdiqindən sonra, yəni müşahidəçilərin rəylərini aldıqdan sonra, qismən də olsa,
müxalifətin də bu seçkilərdə iştirak etməsi nəzərə alınmaqla, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması
barədə müsbət tövsiyə verə biləcəyik. Xüsusi bildirirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbulunu təmin
etmək hazırda qarşımızda duran məqsəd olsa da, bu, yalnız başlanğıc nöqtədir. Yəni Azərbaycan ilə Avropa
Şurası arasındakı əməkdaşlığın başlanğıcıdır. Ümidvarıq ki, bu əməkdaşlıq nəticəsində Avropa Şurasının təcrübəsi ilə Azərbaycanda demokratiyanın daha da dərinləşməsi üçün birgə səylər qoyacağıq və buna nail ola
biləcəyik.
Bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Sizin hökumətiniz əməkdaşlıq xəttini, demokratik cəmiyyət quruculuğu
xəttini yaxşı qoruyub saxlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, təşəkkür edirəm. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmaq
prosesi haqqında, ölkənizin Avropa Şurasına sədrlik etdiyi zaman görülən işlər haqqında verdiyiniz geniş məlumat
məni çox məmnun edir. Hərçənd, biz hesab edirik ki, həmin prosesdə ayrı-ayrı komitələrdə, komissiyalarda
Azərbaycana qarşı qeyri-ədalətli fikirlər də söylənilibdir. Biz nöqsanlarımız haqqında ədalətli sözlərin hamısını qəbul
edirik. Ancaq ədalətsiz fikirlər, təbiidir ki, bizi narahat edir və bunları qəbul edə bilmərik. Bütün bu proses zamanı biz
bildirmişik və bu gün də bildiririk ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaq istəyir. Siz də deyirsiniz ki,
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istəyirsiniz Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunsun. Azərbaycan bu müddətdə, namizədlik dövründə də Avropa
Şurasına daxil olmaq istəyini daim sübut edibdir.
Biz yaxşı bilirik ki, Avropa Şurasının əsas prinsipi demokratiyadır. Azərbaycanda biz demokratik quruluş
yaradırıq, Ölkəmizdə demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlət qurulur. Bütün sahələrdə islahatlar aparılır. Söz
azadlığı, mətbuat azadlığı tamamilə təmin olunubdur. Vicdan azadlığı, milli mənsubiyyətindən, irqindən asılı
olmayaraq, Azərbaycanda insanların bərabər hüquqa malik olması da təmin edilibdir. Təbiidir ki, seçkilər də bu
demokratiya prosesinin bir hissəsidir. Əgər biz Avropa Şurasına daxil olmaq istəyiriksə, demək, çalışırıq və
çalışmalıyıq ki, Avropa Şurasının əsas prinsiplərinin hamısına riayət edə bilək. Bu işdə nəsə alınır, nəsə alınmır.
Siz özünüz buyurdunuz ki, Avropa Şurasına daxil olmaq iki mərhələdir. Daxil olmaq istəyi ilə yanaşı, biz
eyni zamanda öz məsuliyyətimizi hiss edirik. Bu vasitə ilə demokratiya təcrübəsini daha da yaxşı mənimsəmək,
demokratik quruculuq prosesini daha da sürətlə inkişaf etdirmək istəyirik.
Təbiidir ki, 5 noyabr seçkilərində nöqsanlar olubdur. O nöqsanlara görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası və
Konstitusiya Məhkəməsi 11 dairədə seçkilərin nəticələrini etibarsız hesab edibdir. Amma bütünlükdə seçkilərə
mənfi qiymət vermək doğru deyildir. Mən bununla heç də razı ola bilmərəm. Əgər siz hesab edirsinizsə ki,
mütləq müxalifətdən çox adam olmalıdır – onlar nə qədər səs toplayıblar, o qədər də yer alıblar. Amma bəzi
müxalifət partiyaları istəyirlər ki, dövlətə, hökumətə, iqtidara öz istəklərini diqtə etsinlər və bunların həyata
keçirilməsinə nail olsunlar. Məhz ona görə də indi bəzi partiyalar cürbəcür manevrlər edirlər.
Səbəbi nədir? Yəni Azərbaycanda seçkilər baş tutmasın, Azərbaycanın parlamenti legitim olmasın, filan. Bu
məqsədlərə nail olmaq istəyirlər. Son illərdə böyük çətinliklə əldə etdiyimiz ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq və
bundan da şəxsi məqsədləri üçün istifadə etmək istəyirlər. Kim mane olur ki, onların hərəsi 11 dairədə 2-3
namizəd irəli sürsün. Özü də bilirlər ki, bu 11 dairədə keçirilən seçkilər xüsusi nəzarət altında olacaqdır. Belə
xüsusi nəzarət altında olan seçkilərdə iştirak etmək lazımdır. Amma onlar bunu da etmirlər. Mən hələ o tərəfini
demirəm ki, onlar özlərinə inanmırlar. Siz nahaq elə düşünürsünüz ki, onların hər biri dedikləri qədər sosial
bazaya malikdirlər.
Cənab səfir, siz deyirsiniz ki, bu məsələni, yəni Azərbaycanla Ermənistanın qəbul olunmasını təxirə saldınız.
Biz də bunu qəbul etdik. Bunun əleyhinə çıxmağa hüququmuz yoxdur. İxtiyar sizin əlinizdədir. İndi 11 dairədə
seçkilər keçirmək üçün mənə verilən məlumata görə, hakimiyyət orqanları, Mərkəzi Seçki Komissiyası
tərəfindən və dairə seçki komissiyaları tərəfindən lazım olan işlər görülübdür. Siz də – yüksək səviyyəli səfirlər,
çox təcrübəli parlament üzvləri buna nəzarət etməyə gəlmisiniz. Çox gözəl. Nəzarət edin, ondan sonra nəticə
çıxarın. Amma əvvəlcədən fikir demək ki, bu belədir, bu belə deyil – mən bunu anlaya bilmirəm. Bizim
müvafiq orqanlar bu barədə əllərindən gələni ediblər.
Siz dediniz ki, seçicilərin iştirakı 25 faiz olmalıdır. Qanunda da belə yazılıbdır. Təbiidir ki, əgər seçicilərin
25 faizi seçkiyə gəlməsə, onda seçki etibarlı hesab oluna bilməz. Əgər siz düşünürsünüzsə ki, biz belə yola gedə
bilərik, onda mən çox narahat oluram. Sizin bizim haqqımızda nə qədər mənfi fikirləriniz vardır!
Bir sözlə, nə cür istəyirsiniz, o cür də nəzarət edin. Ancaq ədalətli, obyektiv olun və müxalifətin dediklərinin
hamısını, necə deyərlər, son həqiqət kimi qəbul etməyin.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, sağ olun. İcazə verin, Azərbaycan üzrə məruzəçi də çıxış etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyursun, buyursun. Bilirəm ki, o məruzəçidir və deyir ki, hər şey ondan asılıdır.
G i l y e r m o M a r t i n e z K a s a n (Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Xüsusi Komitəsində
məruzəçi, İspaniya parlamentinin üzvü): Cənab Prezident, hər şey Sizin əlinizdədir, Sizdən asılıdır. Həqiqi və
sabit demokratiya quruculuğu hamının işidir. Bu həm hökumətin, həm də müxalifətin vəzifəsidir. Ona görə də
hesab etdik ki, bütün müxalifət partiyalarının bu seçkilərdə iştirakı vacib idi, lazım idi. Baxmayaraq ki, onların
bir sıra narahatçılıqları və iddiaları, tələbləri vardır.
Biz o tələbləri legitim tələblər hesab edirik. Düşünürük ki, demokratik bir cəmiyyətdə qərarlar hüquqi dövlət
çərçivəsində, qanunun aliliyi şəraitində qəbul olunmalıdır. Hesab edirik ki, cəmiyyətdə demokratiyanın
qurulması, onun daha da dərin kök atması legitim strukturlar və qanun çərçivəsində, parlament tərəfindən
formalaşdırılmalıdır. Çünki biz hesab edirik ki, siyasi partiyalar parlamentdə müzakirələrdə və debatlarda iştirak
etməyəndə, təmsil olunmayanda, bu ona sövq edir ki, onlar qeyri-qanuni hesab etdiyimiz fəaliyyətlə məşğul
olmağa başlasınlar, cəmiyyətdə istəklərinə qeyri-qanuni vasitələrlə nail olmağa səy göstərsinlər. Bu da son
nəticədə ona gətirib çıxarır ki, cəmiyyətdə sabitlik pozulur. Azərbaycanda bunun baş verməsinə yol vermək
olmaz. Biz Avropa Şurasının üzvü olan heç bir ölkəyə imkan verməyəcəyik, şərait yaratmayacağıq ki,
Azərbaycanda hər hansı dəyişikliklərə sabitliyin pozulması vasitəsilə nail olmağa can atsın.
Cənab Prezident, çox ümidvar olduğumuzu bildirmək istəyirik ki, iki gündən sonra gələcəyimiz qənaət
ondan ibarət olacaqdır ki, Azərbaycan demokratiya məktəbi hesab etdiyimiz Avropa Şurasına üzv qəbul oluna
və o dəyərlərdən bəhrələnə biləcəkdir.
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Cənab Prezident, xatırlayırsınızsa, keçən dəfəki görüşümüzdə Sizə bunu söyləmişdim. Mən Avropa Şurası
Parlament Assambleyasında fəaliyyət göstərən həmkarlarıma bu dəfə də tövsiyə edəcəyəm ki, Azərbaycanın
Avropa Şurası ilə əməkdaşlığı prosesini ciddi monitorinq altında saxlasınlar. Beləliklə, sizin məxsus olduğunuz
Avropa ilə öz ölkəniz arasında olan münasibətlərdə vasitəçilərlə və yaxud hər hansı çətinliklərlə
qarşılaşmayasınız.
Cənab Prezident, qarşıdan gələn illər ərzində biz həm Azərbaycan iqtidarı ilə, həm də müxalifəti ilə bəzən
lazım ola biləcək sərt tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün müzakirələr aparacağıq. Bəzən ağrılı qərarların qəbul
olunmasına ehtiyac duyulacaqdır. Amma bu qərarlar cəmiyyətinizin inkişafına xidmət etdiyi üçün onlara nail
olmaq lazım gələcəkdir. Xahiş edirəm, bizi özünüzün dostu və həmkarı kimi hesab edəsiniz. Biz gələcəkdə də
Sizinlə əməkdaşlıq etmək fikrindəyik və bunu səbirsizliklə gözləyirik.
H e n d r i k V a g e n m a k e r s (Avropa Şurasında Hollandiyanın səfiri): Cənab Prezident, mən burada
olmağımdan çox məmnunam və fürsətdən istifadə edərək, qonaqpərvərliyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
Bir neçə gündür ki, mən Sizin ölkənizdəyəm. Latviyanın Xarici İşlər nazirini müşayiət edən nümayəndə
heyətinin tərkibində buraya gəlmişdim. Bilirsiniz ki, Latviya indi Nazirlər Komitəsinə sədrlik edən ölkədir.
Burada olduğum günlər ərzində Azərbaycan dövləti, xalqı barəsində bilgilərimi artırmışam və daha çox
məlumat toplamışam. Buraya gələndə özümü Azərbaycan xalqının dostu sayırdımsa, indi daha yaxın dostu
hesab edirəm. Eyni zamanda hesab edirəm ki, təkrar seçkilərin nəticələri çox mühümdür. Ümidvaram ki, sabahkı seçkilərin nəticələri azad, ədalətli keçirilmiş seçkilərin nəticələri olacaqdır.
Mən əməkdaşlığımızın çərçivəsini təkcə seçkilərlə məhdudlaşdırmaq istəməzdim. Bundan daha irəliyə
baxmaq istərdim. Səfir Aqo və cənab Prezident, Sizin tərəfinizdən toxunulan əməkdaşlığımızın yalnız
başlanğıcı məsələsinə istinad etmək istəyirəm. Başqa sözlə desək, söz əməllə sübut olunmalıdır. Ona görə də
lütfkarlıq göstərib, bəzi məsələləri bu nümayəndə heyətinə də izah etsəydiniz, Sizə çox minnətdar olardım.
Cənab Prezident, həm təmsil etdiyim hökumət üçün, həm mənim üçün, həm də burada iştirak edən
nümayəndə heyəti üçün çox əhəmiyyətli olardı ki, Siz deyəsiniz, Azərbaycanın Avropa Şurasının İnsan
Hüquqları Komissiyası tərəfindən qaldırılmış və Azərbaycan üzrə məruzəçi Klerfaytın məruzəsində qeyd
olunmuş və Sizin də razı olduğunuz öhdəliklərin həyata keçirilməsini necə təmin edəcəksiniz? Mən xüsusilə
siyasi məhbusların işinə yenidən baxmaq məsələsinə dair Azərbaycanın öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi necə
yerinə yetirəcəyi ilə maraqlanıram. Bu sualı verməyimin səbəbi odur ki, Hollandiyanın Xarici İşlər nazirinə
parlamentdə belə sualla müraciət edirlər. Ona görə bu suala cavab verilməsində mən ona yardımçı olmalıyam.
Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, sağ olun. Siz bu sualı keçən dəfə mənə vermişdiniz. Mən də sizə cavab
verdim. Ona görə yenidən təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Amma ümumi olaraq, xüsusən bizim dostumuzun,
Azərbaycan üzrə məruzəçinin çıxışından sonra məndə belə bir fikir yarandı ki, siz bizi elə qorxudursunuz ki, biz
düşünürük, bəlkə bizim Avropa Şurasına girməyimiz heç lazım deyil? İndidən bizə deyirsiniz ki, sizinlə sərt
danışacağıq, biz bunu edəcəyik, onu edəcəyik. Onda gərək biz fikirləşək. Biz indi müstəqil dövlətik. Avropa
Şurası da beynəlxalq təşkilatdır. Biz daxil olmaq arzusunda olanda bu təşkilatın tələblərini öz üzərimizə
götürürük. Ancaq indi siz bizi qorxudursunuz. Bilmirəm, bu nə məqsəd daşıyır? İstəyirsiniz ki, biz qaçaq?
Amma biz qaçan deyilik. Qorxan da deyilik. Nə imkan var, onu edəcəyik.
Mən son 4-5 ayda gələn nümayəndə heyətlərindən, o cümlədən sizdən demokratiya haqqında bir çox
mühazirələrə qulaq asıram. Mən başa düşürəm ki, siz hamınız demokratiyanın professorusunuz. Amma biz də
hələ birinci sinifdə deyilik. Əgər bizim demokratiya haqqında təsəvvürümüz olmasaydı, demokratiyanın
tarixini, onun nə olduğunu bilməsəydik biz özümüzü gətirib bu quruluşa bağlaya bilərdikmi? Sizin hər bir
dəyərli tövsiyənizi mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm. O cümlədən çalışağacam ki, demokratiya haqqında
kitablar oxuyum, gəlim sizin səviyyəyə çatım. Gəlib Sorbonna Universitetində doktorluq dissertasiyası müdafiə
edəcəyəm.
Mən sizinlə zarafat edirəm. Sizə bir söz deyə bilərəm ki, biz demokratiya yolu ilə gedirik və gedəcəyik – siz
ya başqası istəsə də, istəməsə də. Amma demokratiya prosesdir. Demokratiyanın əvvəli var, axırı yoxdur. Mən
hesab etmirəm ki, siz də demokratiya sahəsində dağın zirvəsinə çatmısınız. Biz sizə görə dağın ətəyindəyik.
Amma hələ siz də getməlisiniz. Biz çalışacağıq ki, sizdən daha sürətlə gedək və ürəyimizi, əzələlərimizi
möhkəmlədəcəyik ki, sürətimiz artanda buna dözə bilək. Amma buna tamam çata bilmərik. Çünki bunun üçün
zaman lazımdır. Ona görə gəlin, belə ümumi razılaşın ki, biz demokratiya ailəsindəyik. Amma hər ailədə hamı
bir boyda deyildir. Hər atanın, ananın uşağı da eyni ağılda deyil və eyni təcrübəyə malik deyildir. Bildiyimizi
edirik, bilmədiyimizi öyrənirik. Sizin tövsiyələriniz də bizə xeyir verir.
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P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, heç də hesab etmirik ki, yalnız stolun bu tərəfində oturanlar
həqiqəti deyən adamlardır. Bizim ölkələrimizin bəziləri düzənlik ölkələridir, orada dağ da yoxdur ki, dağa çıxa
bilək. Hesab edirəm ki, hamımızın bir məqsədi var – gözlərimizi açaraq və düşünərək bu xeyirxah işdə iştirak
etmək.
Cənab Prezident, görüşümüzün sonunda bütün nümayəndə heyətləri adından Sizə bir daha təşəkkürümüzü
bildirərək, bir xahişimizi yetirmək istəyirik. Keçən dəfə biz Sizinlə seçkidən dərhal sonra, mətbuat konfransına
gedəndən sonra görüşmüşdük. Xahiş edirik, bu dəfə mümkünsə, bu işi tərsinə edək. Seçkidən sonra Sizin üçün
münasib vaxtda, mətbuat konfransından əvvəl görüşək, fikirlərimizi birinci Sizə bildirək. Başqa sözlə, bizim
fikirlərimiz barədə mətbuatdan, televiziyadan yanlış məlumat almayasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, ayın 8-də mənim işim çoxdur. Ayın 9-da Rusiyanın prezidenti cənab
Putin buraya rəsmi səfərə gəlir. Biz bir neçə sənəd üzərində işləyirik. Ona görə ayın 8-i mənim üçün çox gərgin
gündür. Amma sizinlə qısa bir görüş keçirə bilərəm.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, nümayəndə heyətlərinin başçılarından ibarət kiçik bir qrupla
görüşünüzə gələcəyik. Çox sağ olun.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(6 yanvar 2001)
Prezident sarayı
6 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Siz burada məni çox gözləməli
oldunuz. Amma yəqin ki, bunun səbəbini bilirsiniz. Mən Avropa Şurasının böyük bir nümayəndə heyəti ilə
görüşürdüm. Hesab edirdim ki, onlardan 2-3 nəfər danışacaq, lakin çoxları danışdı. Ona görə də mən gecikdim
və siz də gözləməli oldunuz. Xahiş edirəm, üzrlü hesab edəsiniz.
F o l k e r R ü h e (Almaniya Federativ Respublikası parlamentinin üzvü, Xristian Demokrat İttifaqı
(Xristian Sosial İttifaqı Fraksiyasının sədr müavini): Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün Sizə öz
minnətdarlığımızı bildiririk. Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv kimi daxil olmaq və Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək sahəsində Sizin çətinlikləriniz vardır. Biz Sizi dəstəkləyirik və bu sahədə
səylərinizi bəyənirik. Təbii ki, Sizinlə bərabər avropalılar da xeyli çalışmalıdırlar, əziyyət çəkməlidirlər.
Avropa çox böyük qitədir. Dünya müharibəsindən sonra xoşagələn cəhət var ki, Avropa, ümumiyyətlə,
birləşməyə doğru meyllidir. Biz istəyirik ki, bu birləşmədə Sizin regionun Avropanın bir hissəsi olduğu bir daha
təsdiq edilsin. Ölkənizdəki sabitlik Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması üçün önəmli amillərdən biridir.
Şəxsən Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk ki, Siz regionda sabitliyin təminatçısı sayılırsınız. Bu vəziyyət – iki
dövlət arasındakı müharibədə yaradılmış atəşkəs və dinclik Avropaya yaxınlaşmaqda çox mühüm amildir.
Biz sabah Sumqayıta gedəcəyik, orada qaçqınların vəziyyəti ilə tanış olacağıq. Mən Almaniyada anadan
olmuşam. Bizim ölkənin vaxtilə 7 milyon qaçqını var idi. Mən bunun şahidi olmuşam. Ölkənizlə müqayisə
etsək təqribən eyni nisbət yaranır. Sizin ölkənizdə 8 milyon əhalinin 1 milyonu qaçqındırsa, vaxtilə Almaniyada
60 milyon əhalinin 7 milyonu – təqribən 10 faizi qaçqın olmuşdur.
Mənim fikrimcə, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh müqaviləsi bağlamaqla yoluna qoymaq olar.
Biz bu istiqamətdə bacardığımızı etməyə çalışmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. Birincisi, mən məmnunam ki, bizim ölkəmizə gəlmisiniz.
Almaniya ilə Azərbaycanın çox yaxşı münasibətləri vardır. İqtisadi əlaqələrimiz də pis deyildir. Əsas odur ki,
Almaniyanı Avropada biz dost ölkə kimi qəbul edirik.
1996-cı ildə mənim Almaniyaya rəsmi səfərim oldu. Orada çox gözəl görüşlər keçirdik. Bəzi sənədlər
imzaladıq. Doğrudur, indi sizdə hökumət dəyişilib.
F o l k e r R ü h e: Əvvəlki hakimiyyət bu gün müxalifətdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Ölkələrimizin parlamentləri arasında əlaqələr yaxşı idi. Qeyd etmək istəyirəm
ki, son iki ildə Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr əvvəlki kimi intensiv deyil. Doğrusu, bu da məni
narahat edir. Daha sıx əlaqələr yaratmağa bizim ehtiyacımız vardır.
Siz Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında danışdınız. Bilirsiniz ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsi üçün 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu təşkil olunubdur. Almaniya da Minsk qrupunun üzvüdür.
Doğrudur, indi Minsk qrupunun fəaliyyətini əsasən həmsədrlər – Rusiya, ABŞ, Fransa həyata keçirirlər.
1995-1996-cı illərdə bizim bu sahədə Almaniya hökuməti ilə çox geniş əlaqələrimiz olubdur. Xarici İşlər
naziri cənab Kinkel Azərbaycana gəlmişdi və o, Ermənistanda da olmuşdu. O vaxt Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün bəzi cəhdlər göstərilirdi. Mən istərdim ki, bu münasibət davam etsin. O
illərdə sizin ölkənin parlamentindən də Bakıya çoxlu nümayəndələr gəlirdilər.
Xatirimdədir, cənab Vimmer buraya çox tez-tez gəlirdi. O, gərək ki, sizin parlamentdə Azərbaycan–
Almaniya Dostluq Cəmiyyətinin sədri idi. Elədirmi?
F o l k e r R ü h e: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz, cənab Yasper Vik burada səfirlikdə işləyibdir, Azərbaycanda təcrübə
toplayıbdır. Biz sizə kadr vermişik.
F o l k e r R ü h e: O burada aldığı biliyin bəhrəsini görür. Biz bir müddət əvvəl onunla birlikdə Amerika
Birləşmiş Ştatlarında olmuşuq, prezident cənab Buşla görüşmüşük. Biz bilirik ki, Rusiya prezidenti cənab
Putinin Azərbaycana səfəri gözlənilir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam ki, siz Sumqayıta gedəcəksiniz, qaçqınlarla görüşəcəksiniz.
Oradakı qaçqınların şəraiti başqa yerlərdəkinə nisbətən yaxşıdır. Qaçqınlarımızın çoxu çadırlarda yaşayırlar.
Bakıda, Sumqayıtda, başqa şəhərlərdə biz onları müxtəlif binalarda yerləşdirmişik. Amma hamısına bu cür
şərait yaratmağa imkanımız yoxdur. Ona görə də qaçqınların çoxu çadırlarda yaşayır. Təsəvvür edin, 8 il
çadırlarda yaşamaq nə qədər çətindir.
Qeyd etdiniz ki, sizdə də qaçqınlar olubdur. Amma fərq çox böyükdür. Çünki sizin ölkənizin iqtisadi
imkanları genişdir. Sizin ölkədə qaçqınlar müharibədən sonra Şərqi Almaniyadan gələnlər idi?
F o l k e r R ü h e: Bəli, İkinci dünya müharibəsindən sonra gələnlər idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müharibədən sonra sizin ölkəniz çox inkişaf etdi. Marşal planı, başqa planlar
Avropada böyük işlər gördü.
Biz istəyirik ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə həll edilsin. Ancaq bu, beynəlxalq
normalar, Helsinki paktı, ATƏT-in və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsipləri əsasında olmalıdır.
Bu da o deməkdir ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmalıdır.
Ölkəmizin ərazisinin 20 faizi onların işğalı altındadır. Bir milyon qaçqın işğal olunmuş həmin torpaqlardan
çıxarılmışdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilməlidir. 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə
qəbul olunmuş qərar əsasında Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa yüksək dərəcəli özünüidarəetmə
hüququ verilə bilər. Çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutub. Buna görə də indiyədək
biz məsələni həll edə bilmirik. Bu bizim üçün böyük problemlər yaratmışdır. Amma Ermənistan tərəfi də
bundan zərər çəkir. Bu onların iqtisadiyyatına çox mənfi təsir göstərir. Əgər Ermənistanla Azərbaycan arasında
sülh yaransa, yollar açılsa, ticarət başlansa Ermənistan bundan çox şey qazanar. Hər halda, biz bu yolda çalışırıq
və bundan sonra da çalışacağıq. Avropanın, o cümlədən Almaniyanın bu barədə bizə kömək göstərməsinə
ehtiyacımız vardır.
F o l k e r R ü h e: Cənab Prezident, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh əldə edilməsində Rusiyanın
rolu da qeyd olunmalıdır. Mən birincisi, Rusiyanın bu məsələdə mövqeyini bilmək istərdim. İkincisi də, bilmək
istərdim ki, Putinin Bakıya gözlənilən səfəri zamanı bu münaqişənin həllinə müəyyən təkan vermək olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir ki, prezident Putinin Azərbaycana səfəri zamanı biz bu məsələni müzakirə
edəcəyik. Amma hansı nəticə əldə olunacağı barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Mən bunu deyə bilərəm ki,
Rusiyanın bu barədə, həmin məsələni həll etmək üçün daha çox imkanları vardır. Çünki Rusiya Ermənistanla çox sıx
əlaqə saxlayır. Rusiya Ermənistana çox geniş iqtisadi yardım göstərir. Onlar hətta hərbi sahədə əməkdaşlıq edirlər.
Biz ümid edirik ki, Rusiya da, Amerika Birləşmiş Ştatları da, Fransa da həmsədrlər kimi, bundan sonra daha
səmərəli işləməlidirlər.
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BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATLARIN – AVROPA ŞURASI PARLAMENT
ASSAMBLEYASININ, ATƏT-in DEMOKRATİK TƏSİSATLAR VƏ
İNSAN HÜQUQLARI BÜROSUNUN, PARLAMENT ASSAMBLEYASININ,
AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN «AQO» MONİTORİNQ QRUPUNUN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN RƏHBƏRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(8 yanvar 2001)
Prezident sarayı
8 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, bilirəm ki, siz çox gərgin işləmisiniz. Dünən də, gecə də
işləmisiniz. Bilmirəm, istirahət etməyə vaxtınız olub, yoxsa yox, hər halda, mən bilirəm ki, siz çox gərgin işləmisiniz.
Amma istirahət edə bilmisiniz, ya edə bilməmisiniz – bu sizin öz işinizdir.
Sizinlə keçən görüşümüzdə çox ətraflı söhbət etdik və belə razılığa gəldik ki, seçkilər qurtarandan sonra bir
də görüşəcəyik. Buyurun.
P a u l a K o k k o n e n (ATƏT-in Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri, Finlandiya
parlamentinin üzvü, ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin xüsusi nümayəndəsi): Cənab Prezident, sağ olun. Gərgin
iş cədvəlinizin olmasına, çox mühüm qonaqların səfəri ilə əlaqədar hazırlıq işləri görməyinizə baxmayaraq, vaxt
tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə bütün nümayəndə heyətlərinin adından Sizə təşəkkür edirəm. Mən şadam ki,
noyabrın 5-də keçirilmiş seçkilərdən sonrakı görüşümüzlə müqayisədə Sizinlə bugünkü görüşə daha xoş ovqatla
gəlmişik. Sizinlə keçən dəfəki görüşümüz zamanı söylədik ki, çoxlu işlər görməyinizdən xəbərimiz vardır.
Bizdə belə bir ümumi rəy vardır ki, sizin gördüyünüz tədbirlər, işlər dünən öz müsbət nəticəsini göstərdi.
Müəyyən çatışmazlıqların olmasına baxmayaraq, dünənki ab-hava, əhval-ruhiyyə noyabr ayındakından xeyli
fərqli idi. Demək olar ki, bütün məntəqələrdə müşahidəçiləri dostcasına, xoş məramla qarşılamışlar. Başqa sözlə
desək, yuxarıdan aşağılara verdiyiniz göstərişlər, tapşırıqlar yerli işçilərə yaxşı çatmışdır. Seçkilər barədə
fikirlərini və rəylərini sizinlə bölüşmək üçün indi sözü həmkarlarıma vermək istərdim.
A n d r e a s Q r o s s (Avropa Şurası Parlament Assambleyasının seçkiləri müşahidə üzrə xüsusi
komitəsinin sədri, İsveçrə parlamentinin üzvü): Cənab Prezident, çox sağ olun. Minnətdarıq, bizə belə bir imkan
verdiniz ki, seçki ilə əlaqədar mətbuat konfransı vasitəsilə deyil, öz rəyimiz, düşüncələrimiz və gəldiyimiz
qənaət barədə birbaşa Sizə məlumat verək. Mən üç məqamı xüsusi vurğulamaq istəyirəm.
Birincisi, prezident tərəfindən xoş məramın göstərilməsi və 11 dairədə yenidən seçkilərin keçirilməsi
iqtidarın xoş məramından xəbər verirdisə, dünənki seçkilər onu göstərdi ki, Azərbaycanda yaxşı seçkilər
keçirmək mümkündür.
Təkrar seçkilərin keçirilməsi üçün prezidentin iradəsinin, prezidentin müdaxiləsinin olmasını ona görə xüsusi
vurğulayıram ki, bu, Azərbaycanda dövlət təsisatlarına etimadın, inamın güclənməsi istiqamətində çox mühüm
addım olmuşdur.
İkincisi, mən şəxsi müşahidələrim nəticəsində özlüyümdə bir daha təsdiq etdim və belə qənaətə gəldim ki,
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması istiqamətində göstərdiyim səylər doğru, düzgün
idi və bu işdə yanılmamışdım. Eyni zamanda mən bir daha bu qənaətə gəldim və fikirlərim təsdiqləndi ki,
respublikanız Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edildikdən dərhal sonra, gərək Avropa Şurasının
Parlament Assambleyası Azərbaycandakı prosesləri nəzərində saxlamaq üçün tezliklə xüsusi monitorinq qrupu
yaratsın.
Cənab Prezident, bizimlə dəfələrlə keçirdiyiniz görüşlər zamanı əməkdaşlıq ruhunu bizlərə necə izah
etdinizsə və biz, yəni Avropa Şurasından buraya gəlmiş şəxslər buna necə birdəfəlik inandıqsa, istərdik ki,
gələcəkdə yaranacaq monitorinq qrupu ilə də, AŞ-nın Sizinlə bu müzakirələrimizdə bilavasitə iştirak etməyən
digər təmsilçiləri ilə də əməkdaşlıq ruhunun olmasını təmin edəsiniz. O insanlar da Azərbaycanın həqiqətən
düzgün yolda olduğunu görsünlər və bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının həm Sizə, həm də Azərbaycana, onun dövlətinə inamının, etimadının daha da artmasına gətirib çıxarsın.
Mən monitorinq barədə fikir söylədim, amma bir cəhəti də aydınlaşdırmalıyam. Monitorinq deyərkən, mən
Avropa Şurasından gələcək nümayəndə heyətinin sizlərə nəzarəti həyata keçirməsini nəzərdə tutmuram. Bu,
sadəcə, Avropa Şurası ilə Azərbaycan arasında demokratiya yolunda əməkdaşlıq üçün birgə səylərin
göstərilməsi olacaqdır.
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Cənab Prezident, üçüncüsü, mən dünən baş verənləri bir növ sabahkı hadisə ilə uzlaşdıraraq Sizə belə bir sualla
müraciət etmək istəyirəm. Rusiyanın prezidenti cənab Putin Sizin ölkənizə səfər edəcəkdir. Siz Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində cənab Putinin və Rusiyanın fəal rolunun təmin olunması üçün onlar tərəfindən hansı işlərin
görülməsini istəyəcəksiniz? Bu barədə bizə nə deyə bilərsiniz ki, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası
tərkibində gələcəkdə biz də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc vasitələrlə həll edilməsinə təşkilatın üzvü olan
ölkələr çərçivəsində öz töhfəmizi verə bilək.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, icazənizlə, biz öncə bütün suallarımızı deyək, sonra Siz cavab
verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
J e r a r Ş t u d m a n (ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun direktoru): Cənab
Prezident, hesab edirəm ki, 11 dairədə seçkilərin yenidən keçirilməsi barədə Sizin verdiyiniz qərar düzgün idi.
Bu bir daha onu göstərdi ki, Sizin Avropa Şurasına üzv olmağa və ATƏT-lə yaxından əməkdaşlığa yönəldilmiş
siyasətiniz və bu yolda gördüyünüz tədbirlər doğru imiş. Dünənki seçkilər Azərbaycan ilə daha sıx
təmaslarımızı genişləndirmək, demokratiyanın inkişaf etdirilməsi üçün Sizinlə əməkdaşlığımızı möhkəmləndirmək baxımından ruhlandırıcı bir hadisə oldu.
Burada deyildiyi kimi, biz dünən keçirilmiş təkrar seçkilərdə bir sıra irəliləyişlərin olduğunu müşahidə etdik.
Bu irəliləyişlər xüsusilə Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətinə, namizədlərin qeydə alınması, müvafiq
şikayətlərə baxılması istiqamətində görülmüş işlərə aiddir. Bu, xarici müşahidəçilərə münasibətdə, seçki
məntəqələrində onlara lazımi şərait yaradılması və ümumiyyətlə, seçkilərin keçirilməsində təşkilati məsələlərdə
də özünü göstərdi. Şübhəsiz ki, bunların hamısı Sizin tərəfinizdən verilmiş göstərişin açıq-aşkar nəticəsi idi.
Beləliklə, biz belə qənaətə gəlmişik ki, dünən 11 dairədə əldə edilmiş uğurlara, nəticələrə gələcək seçkilər
zamanı bütün dairələrdə nail olmaq mümkündür. Seçkilərlə əlaqədar yuxarıdan göstərişlər verilmişdi, amma
buna baxmayaraq, bizdə belə məlumatlar var ki, müəyyən məntəqələrdə həmin göstərişlərə əməl edilməmişdir.
Bəzi yerli icra orqanlarının və seçki komissiyalarının nümayəndələri özləri təşəbbüs göstərmiş, müəyyən
addımlar atmışlar. Halbuki, bilirik ki, Sizin verdiyiniz göstərişlərdə belə hallar yolverilməz hesab edilirdi.
Bizim məlumatımıza görə, belə hallar da var ki, bəzən səslər iki dəfə sayılıb, seçki qutularına əlavə saxta
bülletenlər doldurulub, rüşvətxorluq halları olubdur. Seçki komissiyasının üzvləri təzyiqə məruz qalmışlar, yəni
müvafiq namizədi dəstəkləmək barədə dairə seçki komissiyasının sədri tərəfindən verilmiş göstərişi yerinə
yetirmədiyinə görə komissiya üzvləri işdən, vəzifəsindən azad edilmişlər.
Şübhəsiz ki, sadaladıqlarım əvvəlki seçkilərlə müqayisədə indiki seçkilərin irəliləyiş olduğuna heç cür kölgə
salmır. Deyilənləri tam təfərrüatı ilə izləyə bilməmişik. Sadəcə, bu cür ittihamlar olubdur, səslənibdir. Bunların
konkret olaraq hansı halları əhatə etdiyini bilmirik. Lakin xahiş edərdik ki, prokurorluq orqanları bunları
araşdırıb lazımi tədbirlər görsünlər. Xüsusən, Sumqayıt seçki dairəsində.
Bu çatışmazlıqlar barədə biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədrinə məlumat vermişik və demişik ki, ona
yardımçı olmağa hazırıq. Eyni zamanda Sizin müvafiq işçilərinizə də yardım göstərməyə hazır olduğumuzu
bildirirəm. Bir daha təkrar edirəm ki, sadaladığım nöqsanlar seçkilərlə əlaqədar hamımızda yaranmış müsbət fikrə
kölgə salmamalıdır. Sağ olun.
P y e t r o E r k o l e A Q O (Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin «AQO» monitorinq qrupunun rəhbəri,
Avropa Şurasında İtaliyanın səfiri): Cənab Prezident, beynəlxalq müşahidəçilərin gəldiyi rəylər ilə tanış
olduqdan, o cümlədən xanım Kokkonenin, cənab Qrossun, cənab Ştudmanın söylədiklərindən sonra mən də bir
daha əmin oldum və bizim özümüzün də gəldiyimiz qənaət belədir ki, yanvarın 17-də Avropa Şurası
Azərbaycanın bu təşkilata qəbul edilməsi üçün müsbət qərar verə bilər. Hesab edirik ki, təkrar seçkilər uzun
sürən prosesə, yəni Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması prosesinə öz müsbət töhfəsini vermişdir.
Bizdə olan məlumata görə, Siz yaxın zamanlarda böyük amnistiya keçirməyi planlaşdırırsınız. Hesab edirik
ki, bu tədbiri Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi ilə əlaqələndirsəniz çox yaxşı olardı. Yanvarın 17nə qədər bizə, Avropa Şurasına xəbər verilsəydi ki, yaxın zamanlarda belə bir tədbir planlaşdırılır və bu addım
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması şərəfinə atılacaqdır, bu bizim ümumi işimizə də yardımçı olardı
və biz bunu alqışlayardıq.
G i l y e r m o M a r t i n e z K a s a n (Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Xüsusi Komitəsində
Azərbaycan üzrə məruzəçi, İspaniya parlamentinin üzvü): Cənab Prezident, əgər xatırlayırsınızsa, Sizinlə
axırıncı görüşümüzdə söyləmişdim ki, bu seçkilər nəticəsində müşahidəçilərin gəldiyi qənaət müsbət olarsa,
onda
Azərbaycan üzrə məruzəçi kimi, mən Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə və Parlament
Assambleyasına tövsiyə edəcəyəm ki, ölkənizi AŞ-a tamhüquqlu üzv kimi qəbul etmək lazımdır. İndi mən belə
bir addımı atacağam. Həmçinin tövsiyə edəcəyəm ki, Azərbaycana dərhal monitorinq prosedurları da tətbiq edilsin
və biz bu monitorinqi Azərbaycandan Avropa Şurasında təmsil olunacaq hörmətli deputatlarla bərabər həyata
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keçirəcəyik. Avropa Şurasında olacaq nümayəndə heyətinizin üzvlərindən bəziləri ilə mən iki gün öncə şam süfrəsi
arxasında görüşmək şərəfinə nail oldum. Onlardan bəziləri ilə çox yaxından tanış oldum. Xüsusən çox hörmətli bir şair
ilə, o, deputat və Müsavat Partiyasının üzvüdür.
Cənab Prezident, ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, gələcəkdə Sizin sayənizdə Azərbaycanda
parlament seçkiləri və digər seçkilər daha demokratik şəraitdə keçiriləcəkdir. Bu seçkilərdə Azərbaycanın həm
iqtidar qüvvələri, həm də müxalifətdə təmsil olunan qüvvələr, siyasi partiyalar tam tərkibdə iştirak edə
biləcəklər. Beləliklə, Azərbaycan öz demokratiyası ilə Ümumavropa evimizə, demokratiyamıza öz töhfəsini
verəcəkdir. Bütün bunlara nail olmaq üçün biz hər zaman Sizin sərəncamınızdayıq.
Pa u l a
K o k k o n e n: Cənab Prezident, Sizə bir daha çox-çox təşəkkür edirik. Əgər gələcəkdə
ehtiyacınız olarsa, bizim hamımız Sizin xidmətinizdəyik. Fikir verdinizsə, biz bu gün geniş məruzə etmədik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndiyə qədər hamısını etmisiniz. Yəqin ki, gələn dəfəyə qədər yeni mövzular
hazırlayacaqsınız.
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Verdiyiniz məlumata görə sizə təşəkkür edirəm. Dünən keçirilən təkrar seçkilər haqqında sizin ümumən
müsbət fikrə gəlməyiniz məni sevindirir. Biz bir neçə dəfə görüşərkən demişik ki, demokratiya daim inkişafda,
daim hərəkətdə olan bir prosesdir. Bu, bir mərhələdən o birisinə qədər təkmilləşmə yolu ilə getməlidir.
Mən bir neçə dəfə demişəm və yenə də deyirəm ki, bu təkmilləşmə təkamül yolu ilə olmalıdır. Çünki hər bir
şeyə tezliklə nail olmaq çətindir. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, dünənki seçkilərdə Azərbaycanın hakimiyyət
orqanları, Mərkəzi Seçki Komissiyası, yerli seçki orqanları irəliləyiblərsə, bu, təbiidir ki, mənim sözlərimi
təsdiq edir.
Mənə dedilər ki, bu seçkilərdə seçicilərin 48 faizi iştirak edibdir. Hesab edirəm ki, bu, böyük göstəricidir.
Əgər nəzərə alsanız ki, bu, təkrar seçkilərdir və keçən dəfə mən dediyim kimi, ümumxalq seçkiləri deyil, belə
bir rəqəmin olması onu göstərir ki, hər halda, seçicilər seçkilərə maraq göstəriblər və etinasız olmayıblar.
Mən bir neçə dəfə demişəm ki, noyabrın 5-də keçirilən seçkilərdə qüsurlar, səhvlər olmuşdur və bunlar az
deyildi. Ona görə də Mərkəzi Seçki Komissiyası və Konstitusiya Məhkəməsi 11 dairədə seçkilərin nəticələrinin
ləğv edilməsi haqqında qərar çıxartdı. Amma, ümumiyyətlə, mən noyabrın 5-dəki seçkilərə tam mənfi qiymət
verilməsi ilə razı deyiləm. Parlamentin əksəriyyəti seçilibdir, parlament işləyir, bir çox partiyaları, qüvvələri
təmsil edir. Amma bir də deyirəm, səhvlər, nöqsanlar, təbii ki, olmuşdur. Bu müddətdə siz də bizə çox kömək
etdiniz. Biz özümüz də nöqsanlarımızı dərindən təhlil edə bildik. Ona görə də indi siz etiraf edirsiniz ki,
irəliləyiş var və bundan sonra da ola bilər. Əsas odur ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir və bundan sonra
bu yolla gedə bilər. Bizim gələcəkdə də sizin yardımınıza ehtiyacımız olacaqdır.
Siz dediniz ki, monitorinq yaratmaq istəyirsiniz. Yaradın. Mən elə başa düşürəm ki, Avropa Şurasına
girməklə daim monitorinq altında olacağıq. Amma güman edirəm, bir zaman gələr ki, biz də həddi-büluğa
çatarıq və monitorinqə ehtiyac olmaz. Çünki ailədə uşaq böyüyənə qədər ata-anası ona çox nəzarət edir. Amma
övlad böyüyüb müstəqil yaşayanda, müstəqil işləyəndə valideynlərinin ona nəzarət etməsinə ehtiyac olmur.
Mən belə başa düşürəm ki, Avropa Şurası Azərbaycana münasibətdə çox qayğıkeş və diqqətli «valideyn»
olacaqdır.
Pa u l a
K o k k o n e n: Cənab Prezident, Siz dediklərinizi mən başa düşdüm. Sadəcə, bilmirəm,
doğrudan da elə olacaqdır, yoxsa yox. Hətta uzun müddətdən bəri demokratik şəraitdə yaşayan ölkələrdə də biz
cənnətdə deyilik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz cənnətdə yaşamırsınızsa, bizim cənnətə çatmağımıza, görünür, hələ vaxt var.
Biz də çalışacağıq ki, çataq.
Mən sizə bir də təşəkkür edirəm. Siz dediniz ki, Azərbaycan artıq Avropa Şurasına daxil ola bilər. Təbii ki,
biz bunu çox böyük hadisə kimi qarşılayırıq və çalışacağıq ki, Avropa Şurası ailəsində əla oxuyan olmasa da,
yaxşı oxuyan bir tələbə olaq.
Cənab Qross məndən sabahkı səfər haqqında soruşdu. Təbiidir ki, bu, Rusiya prezidentinin Azərbaycana ilk
rəsmi səfəridir. Mən bu barədə vaxtından əvvəl bir şey demək istəmirəm və deyə də bilmərəm. Ancaq onu deyə
bilərəm ki, bizim danışıqlarımızda, söhbətlərimizdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması xüsusi yer tutacaqdır. Cənab Qross soruşdu ki, biz onlardan nə qopara biləcəyik?
İndiyə qədər ATƏT-in Minsk qrupundan hələ bir şey qopara bilməmişik. Minsk qrupuna rəhbərlik edən
Rusiyadır, Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır. Altı ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimində yaşayırıq. Sülh
danışıqları aparırıq. Sülh yaratmaq istəyirik. Amma Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi belə nəticəyə
gəlməyə imkan vermir.
Təbiidir ki, mən çalışacağam Rusiya hökumətinin bu sahədə fəaliyyətinin artırılması haqqında öz fikirlərimi
ifadə edim. Amma eyni zamanda Avropa Şurası bizim üzərimizə çox böyük vəzifələr qoyduğu kimi, indi biz də
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Avropa Şurasından bu məsələnin həll olunması üçün təsirli tədbirlər görməsini arzu edirik. Ona görə ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Avropa Şurası bu sahədə fəaliyyətini dünyaya sübut edə bilər. Münaqişə 12 ildir
davam edir. Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı zorla
çıxarılıbdır. Bu ədalətsizliyə, nəhayət, son qoyulmalıdır. Ona görə kim bizə bu barədə kömək etsə, ola bilər ki, biz
ona tarix boyu minnətdarlıq edəcəyik. Təsirli bir iş görmüş olsa, o cümlədən də Rusiyaya. Avropa Şurası, yaxud
ATƏT bu barədə öz fəaliyyətini gücləndirə bilsə – onlara. Hər şey bu təşkilatlardan və bu ölkələrdən asılıdır.
Mən ümidlə yaşayıram. Hesab edirəm ki, nəhayət, beynəlxalq birlik belə vəziyyətə son qoyulması üçün ciddi
tədbirlər görməlidir. Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Yenidən Azərbaycana gəlin. Təkcə monitorinq üçün yox,
sadəcə, qonaq kimi gəlin və Azərbaycanın reallığını həmişə görün.
P a u l a K o k k o n e n: Cənab Prezident, mən də Sizə çox təşəkkür edirəm. İcazə verin, mən mətbuat
üçün hazırladığımız məlumatın bir nüsxəsini və bizim müşahidəçilərin ilkin rəyini Sizə təqdim edim. Bundan
əlavə, bir halda biz mühazirələrdən çox danışdıq, mən Sizə demokratiya barədə bir kitab da bağışlamaq
istəyirəm və istərdim ki, növbəti görüşümüzdə bu məsələ barədə fikir mübadiləsi aparaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gərək bunu oxuyam, sonra sizə imtahan verəm?
P a u l a K o k k o n e n: Xahiş edirəm. Nə qədər vaxt istəyirsinizsə, onunla məşğul ola bilərsiniz. Sizin üçün
test tezliklə olmayacaqdır. Cənab Prezident, bu testin, imtahanın nə zaman keçirilməsi qərarını Siz özünüz
verəcəksiniz. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ RUSİYA
FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN BAŞÇILI ETDİYİ
AZƏRBAYCAN-RUSİYA DANIŞIQLARINDA SÖHBƏTİNDƏN
(9 yanvar 2001)
9 yanvar 2001-ci il
Prezident sarayı
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya Federasiyasının cənab Prezidenti, çox hörmətli Vladimir Vladimiroviç,
hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Rusiya Federasiyası Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlanmışdır. Vladimir Vladimiroviç,
mən Sizi bu səfərlə əlaqədar ürəkdən salamlayıram. Mənim dəvətimi qəbul edib və təbii olaraq, Azərbaycanda
bir çox adamların arzularını nəzərə alıb Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə, dərin təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm.
Desəm ki, bu səfər tarixi əhəmiyyətə malikdir, mübaliğəyə yol vermiş olmaram. Çünki Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi qazandığı və Sovet İttifaqının süqutundan sonra Rusiya öz suverenliyini elan etdiyi vaxtdan bəri Rusiya
Federasiyasının dövlət başçısının Azərbaycana səfəri olmayıbdır. Bəlkə də bunun üçün hansısa səbəblər olmuşdur,
buna baxmayaraq, bu bizim üçün mühüm amildir və ona görə də biz çox istəyirdik ki, belə bir səfər baş tutsun. İndi
Vladimir Vladimiroviç Putin bu səfəri həyata keçirir. Biz onunla MDB tərkibində, MDB-nin Dövlət Başçıları
Şurasında birgə işimiz və ikitərəfli görüşlərimiz zamanı kifayət qədər yaxşı tanış olmuşuq, yaxınlaşmışıq və
bütün məsələlərdə çox böyük qarşılıqlı anlaşmaya gəlmişik. Biz Vladimir Vladimiroviçlə iki saatdan çox
təkbətək söhbət etdik. Əlbəttə, çoxları, o cümlədən də nümayəndə heyətlərinin üzvləri yəqin düşünürlər ki,
görəsən nə barədə danışdıq. Lakin biz hər şeydən əvvəl ikitərəfli münasibətləri bütün sahələrdə, bütün
istiqamətlərdə daha da inkişaf etdirməyin zəruriliyindən danışdıq. Bəri başdan deyim ki, biz müzakirə etdiyimiz
bütün məsələlərdə ümumən qarşılıqlı razılığa gəldik. Bu isə Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərinin mühüm
nəticəsi kimi, məndə dərin məmnunluq doğurur. Biz Qafqazda vəziyyətdən, ümumi qayğımızdan – Qafqazda
münaqişələrin aradan qaldırılmasından, terrorizmlə, ekstremizmlə, separatizmlə mübarizəni gücləndirməyin
zərurliyindən danışdıq. Əlbəttə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ümumən həlli məsələsi
söhbətimizdə geniş yer tutdu. Sözün düzü, şadam ki, burada bu məsələdən belə açıq, ətraflı söhbət getməsinə, eyni
zamanda ona kifayət qədər diqqət yetirilməsinə və bu məsələ barəsində fikir mübadiləsi aparılmasına uzun illərdən
bəri bəlkə də ilk dəfə imkan yaranmışdır.
Sənədlər, ilk növbədə Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlər haqqında Bakı bəyannaməsi və
Xəzər dənizinin statusu haqqında birgə bəyanatımız hazırlanmışdır. Hökumətlərarası xarakter daşıyan və böyük
əhəmiyyətə malik olan bir sıra sənədlər də hazırlanmışdır. Hesab edirəm, biz prezidentlə söhbət edərkən, nümayəndə
heyətləri üzvlərinin də olduqca çox məsələləri, o cümlədən hazırlanmış sənədlərlə bağlı məsələləri müzakirə etməyə
yəqin ki, imkanları olmuşdur.
Hesab edirəm ki, bu gün imzalayacağımız Bakı bəyannaməsinin layihəsi son dərəcə mühüm, tarixi
əhəmiyyətə malik sənəddir. Bu bəyannamə Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin bugünkü
gününün reallığını və ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələlərdə, həm beynəlxalq, həm də regional xarakterli bir
çox digər məsələlərdə, o cümlədən də münaqişələrlə bağlı məsələlərdə və s. mövqelərimizi əks etdirir.
Zənnimcə, Xəzər dənizi haqqında birgə bəyanat çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Xəzər dənizinin statusu
məsələsi, məncə, artıq 7-8 ildir müzakirə edilir. Lakin, təəssüf ki, çoxsaylı müzakirələr nəticələr verməmişdir.
Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm, məhz Vladimir Vladimiroviç Rusiya Federasiyasının Prezidenti
seçildikdən sonra məsələnin həlli baxımından bu istiqamətdə fəallaşma üçün şərait yaranmışdır. Əlbəttə, bu
mənada biz bir çox məsələlərə, o cümlədən də beş Xəzəryanı ölkənin maraq göstərdiyi Xəzərin statusu kimi
belə mühüm məsələyə Vladimir Vladimiroviçin məhz aydın və konkret surətdə realist münasibətini görürük.
Bir çox illər ərzində müzakirə edilmiş, debatlar aparılmış, yerindən tərpənməmiş bir sıra məsələlər indi
irəlilədilmişdir. Burada mən Vladimir Vladimiroviç Putinin böyük xidmətlərini bir daha və yenidən qeyd etmək
istəyirəm.
Qazaxıstanla imzalanmış birinci sənəd artıq bu məsələni irəlilətmişdir. Hazırlanmış olan və bu gün
imzalayacağımız sənəd də bu məsələni daha da irəlilədəcəkdir. Yəni biz Xəzərin statusunun müxtəlif beynəlxalq
forumlarda və s. çoxsaylı müzakirələrin mövzusu olmaması üçün onun da həllinin reallığını görürük. Ən
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başlıcası budur ki, biz – Xəzəryanı ölkələr Xəzər dənizindən tam razılıqla, hər bir Xəzəryanı ölkənin xeyrinə
istifadə edə bilək. Ona görə də mən bu məsələyə çox böyük əhəmiyyət verirəm, o mənada ki, bu bəyanat indiki
halda nəinki ikitərəfli xarakter daşıyır, həm də bütün Xəzəryanı ölkələr üçün olduqca böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Mən aramızda olan söhbətdən son dərəcə məmnunam və bu səfərə görə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm və
düşünürəm ki, Vladimir Vladimiroviç söhbətimiz haqqında daha ətraflı danışacaqdır. Qonaq kimi sözü sizə
verirəm.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, çox sağ olun. Dəvətə görə və çox səmimi qarşılanmağımıza görə
mən ilk növbədə Sizə və azərbaycanlı dostlarımıza və həmkarlarımıza təşəkkür etmək istəyirəm. Biz elə ilk
dəqiqələrdən nəinki danışıqlar aparılmasına, həm də konkret nəticələr əldə edilməsinə özümüzdə çox böyük
həvəs və hazırlıq duyduq. Heydər Əliyeviç, biz Sizinlə son vaxtlar kifayət qədər müntəzəm və tez-tez görüşmüşük,
fikir mübadiləsi aparmaq imkanına malik olmuşuq. Lakin bütün bunlar rəsmi danışıqların və səfərlərin
çərçivəsindən kənar idi. Siz dediniz ki, bu gün Rusiya rəhbəri son on ildə Azərbaycana ilk dəfə səfərə gəlmişdir.
Mən öz tərəfimdən, Rusiya rəhbərliyi adından Sizi Rusiya Federasiyasına rəsmi cavab səfərinə dəvət etmək istərdim.
Biz Azərbaycanla münasibətlərin inkişafına ciddi əhəmiyyət veririk. Mənə elə gəlir ki, bunun üçün bütün
imkanlarımız var. Azərbaycan prezidenti ilə razıyam ki, biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
münasibətlərdə, özü də fəaliyyətimizin bütün istiqamətlərində yeni səhifə aça bilərik. Biz müzakirələrə regionda
münasibətlərin ümdə məsələlərindən biri olan Qarabağ probleminin nizama salınmasından başladıq.
Biz iqtisadi məsələlərə də kifayət qədər böyük diqqət yetirdik. Nəzərə çatdırdıq ki, biz ötən il ərzində əmtəə
dövriyyəsinin 25 faiz artdığını müşahidə edirik. Bu, yaxşı meyldir, amma qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrin səviyyəsi
hələlik hər iki dövlətin nə imkanlarına, nə də mənafelərinə hər halda uyğun deyildir. Odur ki, bu istiqamətin
həlli barədə lazımınca düşünülməli olan məsələlər var.
Son vaxtlar siyasi dialoqumuz kifayət qədər intensiv və zənnimcə, həm də çox məzmunlu olmuşdur. Rusiya
və Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarının terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizədə səmərəli
qarşılıqlı fəaliyyətini ayrıca qeyd etmək istərdim. Hörmətli Heydər Əliyeviç, fürsətdən istifadə edərək,
Dağıstanda yaşayış evlərinin partladılmasında əli olmuş şəxslərin Rusiyaya verilməsinə görə Sizə və bütün
Azərbaycan rəhbərliyinə təşəkkür etmək istərdim. Terrorçular öz fəaliyyətini nə ilə pərdələsələr də, layiqli cəzalarını çəkməlidirlər. İndiki halda isə hətta dini şüarlarla pərdələnməyin də mənası yoxdur, çünki onların terror
aktının qurbanları Dağıstan müsəlmanları olmuşlar. Mən Sizi əmin etmək istəyirəm, bunu Sizə təkbətək görüşdə
də demişdim, təbii ki, heç bir qisas olmayacaqdır. Demokratik Rusiyada hər şey, o cümlədən də məhkəmə
prosedurları demokratik yolla, açıq proses çərçivəsində gedir, həmin adamların hamısının vəkilləri var, lehinə və
əleyhinə olan bütün dəlillər diqqətlə araşdırılacaq və yalnız bundan sonra hökm çıxarılacaqdır.
Demək istərdim ki, biz bilirik, cinayətkarlar Rusiyaya verildikdən sonra Sizə qarşı, şəxsən Sizə qarşı terror
aktları törədiləcəyi barədə unvanınıza hədə-qorxular gəlməyə başladı. Siz qorxmadınız, cəsarət və möhkəm
xarakter göstərdiniz. Mən Azərbaycanın bütün rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirdim, lakin başa düşürük ki, bu
qərar üçün məsuliyyət şəxsən Sizin üzərinizə düşür. Mən buna görə Sizə şəxsən təşəkkür etmək istəyirəm.
İndi də ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq haqqında. İcazə verin, bir qədər ətraflı danışım. Biz Hökumətlərarası
Qarşılıqlı Ticarət-İqtisadi Əlaqələr Komissiyasının fəaliyyətinə böyük ümidlər bəsləyirik. Bu yaxınlarda biz
Sizinlə telefonla danışarkən mən Azərbaycanın və Rusiyanın işgüzar dairələrinin nümayəndələrini bu
komissiyaya daxil etmək təklifini irəli sürdüm. Biz öz təkliflərimizi verməyə hazırıq. Mən belə başa düşdüm ki,
Siz bu təklifə ümumən müsbət münasibət göstərdiniz. Belə isə, biz bu barədə Sizin təkliflərinizi də gözləyirik.
Mənə elə gəlir ki, işgüzar dairələrin nümayəndələri hesabına komissiyanın genişləndirilməsi onun işinə böyük
dinamizm verərdi. Komissiyanın işini məhz bu istiqamətdə dəyişdirməyin zəruriliyi barədə Siz indicə ikitərəfli
görüşümüzdə danışdınız.
Rusiya Azərbaycanla yanacaq-enerji kompleksi sahəsində ən sıx əməkdaşlığa tərəfdardır. Bu həm neftin
hasilatına, emalına, həm də nəql edilməsinə aiddir. Öz tərəfimizdən biz bütün lazımi şərait və imkanları, o
cümlədən maddi-texniki imkanları yaradır və ümid edirik ki, bu sahədə işimiz uzunmüddətli perspektiv üçün
nəzərdə tutulacaqdır. Ümidvarıq ki, azərbaycanlı həmkarlarımız da bu baxımdan məhz belə mövqe tutacaqlar.
Bu, ilk növbədə, neftin Novorossiyskədək marşrutla nəqlinin həcminə aiddir.
İqtisadi əməkdaşlıq sahəsində digər perspektivli problemlər də var, məsələn, söhbət Azərbaycanın sənaye
obyektlərinin – metallurgiya, energetika və aqrar sənaye kompleksinin modernləşdirilməsində və yenidən
qurulmasında Rusiya müəssisələri və şirkətlərinin iştirakından gedir. Biz elektroenergetikada əməkdaşlığı
işləyib hazırlaya, Azərbaycanın və Rusiyanın elektrik enerjisi sistemlərinin paralel işini təşkil edə bilərik.
Əvvəllər, hələ sovet dövründə əlaqələr pis deyildi, istər əvvəlki səviyyənin bərpasında, istərsə də elektroenerge-
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tika sahəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında ümumən və bütövlükdə perspektivlər
var.
Rusiya Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsullarının ənənəvi satış bazarıdır. Bununla yanaşı, Azərbaycan
Rusiyadan bir sıra mühüm ərzaq məhsulları idxal edir. Düşünürəm ki, Rusiyaya nübar meyvə və faraş tərəvəz
ixracı, Rusiyanın ərzaq mallarının Azərbaycana göndərilməsi, əvvəllər olduğu kimi, yenə də qarşılıqlı və faydalı
əməkdaşlığın mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilə bilərdi.
Bakı metropoliteninin yenidən qurulmasında, qatarların və avadanlığın bir hissəsinin dəyişdirilməsində
Rusiya müəssisələrinin iştirakını biz iqtisadi baxımdan çox perspektivli hesab edirik. Zənnimcə, maliyyə
məsələlərinə dair qarşılıqlı məqbul qərarlar tapmaq mümkündür. Təbii ki, belə layihələrdə bu, həmişə birinci
dərəcəli problem olur. Artıq indinin özündə mütəxəssislər deyirlər ki, əgər biz əməli işlərə başlasaq, onda bu
istiqamətdə müəyyən qərarlar tapa, onların reallaşdırılması üzərində düşünə bilərik.
Bizim müəssisələr gəmiqayırma sahəsində əməkdaşlıq proqramlarının həyata keçirilməsinə, Azərbaycanda
quşçuluq müəssisələrinin bərpasına, əczaçılıq sənayesinin və yüngül sənayenin ikişafına, kənd təsərrüfatı
məhsullarının emalı, elektrotexnika cihazlarının istehsalı üzrə müştərək müəssisələrin təşkilinə maraq
göstərirlər.
Rusiya biznesi Azərbaycanın alüminium sənayesi müəssisələrinin bərpasında və modernləşdirilməsində
iştirak etməyə hazırdır. Bilirəm ki, bu sahədə artıq bəzi qərarlar var. Lakin biz ümidimizi itirmirik ki, dialoqu
davam etdirmək mümkün olacaqdır.
Son illərdə, demək olar, əməkdaşlıq etmədiyimiz bir sahədə də müsbət meyllər əmələ gəlmişdir. Mən hərbi
əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsini nəzərdə tuturam. Biz Rusiya Federasiyasının Müdafiə naziri marşal İqor
Dmitriyeviç Sergeyevin Azərbaycana səfərini və bu səfər zamanı imzalanmış sənədləri müsbət qiymətləndiririk.
Biz Azərbaycan–Rusiya sərhəd əməkdaşlığı məsələlərinin necə həll olunduğunu ümumən müsbət
qiymətləndiririk. Ümidvarıq ki, Azərbaycan tərəfi sərhəd məsələləri üzrə əməkdaşlıq haqqında sazişi yaxın
vaxtlarda ratifikasiya edəcəkdir. Sizinlə bir az əvvəl razılığa gəldiyimiz kimi, dövlət sərhədinin delimitasiyası
haqqında danışıqları davam etdirmək vacib olacaqdır.
Zənnimizcə, Rusiya Federasiyası regionlarının və Azərbaycanın əməkdaşlığı qarşılıqlı fəaliyyətin mühüm
sahəsidir. Mənə elə gəlir ki, həmin sahədə əməkdaşlığı nə qədər çox genişləndirsək, bu əməkdaşlıq daha
konkret, daha səmərəli olacaq və əhalinin tələblərinə daha yaxşı cavab verəcəkdir. Çünki regional əməkdaşlıq
həmişə ilk növbədə hər iki ölkə əhalisinin tələbatını ödəyir.
Biz Rusiya və Azərbaycanın sərhəd rayonları arasında, habelə su ehtiyatlarından səmərəli istifadə olunması
və onların mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin bağlanmağa hazırlanmasını sürətləndirməyi
məqsədəuyğun hesab edirik. Məncə, bu barədə düşünməyə dəyər. Bu, çoxsahəli xarakterə malik saziş ola bilər.
Xoş məram olan təqdirdə isə – mən bilən, bu, bütün tərəflərdə var – müsbət nəticə əldə etmək olar.
Biz mədəniyyət sahəsində qarşılıqlı əlaqələrə böyük əhəmiyyət veririk. Heydər Əliyeviç, mən burada şəxsən
Sizə bir daha müraciət etmək və Rusiya ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin inkişafına, rus dilinin
dəstəklənməsinə və inkişafına diqqət göstərdiyinizə görə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Mənə məlumdur ki,
hələ sovet dövründə Bakıda olan məktəblərin əslində hamısı fəaliyyət göstərir və rus dilinin inkişaf bazası
qorunub saxlanılır. Bu, Azərbaycan rəhbərliyinin münasibəti bir daha göstərir ki, əməkdaşlığımız həqiqətən
gələcəyə istiqamətlənmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə məktəblər deyil, ali məktəblərin fakültələri də fəaliyyət göstərir.
V l a d i m i r P u t i n: Yəni rus dilinin tətbiq sahəsi məhdudlaşmır. Bu, həqiqətən onu göstərir ki, biz
münasibətlərin inkişafı üçün yaxşı bazaya malikik. Ümid edirik ki, mədəniyyət və incəsənət bundan sonra da
münasibətlərimizin birləşdirici vəsiləsi olacaqdır.
Rusiya və Azərbaycan Qafqaz ölkələridir. Ona görə biz Qafqazın sülh, mehriban qonşuluq və tərəqqi
regionuna çevrilməsinə xüsusi diqqət yetiririk. Qafqaz dördlüyü mexanizminin işə salınmasında Azərbaycan
tərəfi ilə qarşılıqlı fəaliyyəti müsbət qiymətləndiririk. Biz, Qafqaz dövlətlərinin rəhbərləri dördlükdə bir neçə
dəfə yığışıb görüşmüşük. Mənə elə gəlir ki, bu cür praktikanı davam etdirmək olardı. Hər halda, regionda
yaranmaqda olan vəziyyət barədə məsləhətləşmələr, məsləhətləşmənin özü, görüş artıq müsbət səmtə istiqamətlənmişdir.
Azərbaycanla yeni, konstruktiv əlaqələrə, o cümlədən bütövlükdə Qafqazda vəziyyətin dördlük çərçivəsində
açıq müzakirəsi vasitəsilə əlaqələrə ümid bəsləyirik. Əminik ki, bu forum regionda təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə və əməkdaşlığın inkişafına münasibətlərin razılaşdırılması mərkəzi olmalıdır və mərkəz ola
bilər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün nə dərəcədə ağrılı olduğunu biz tamamilə başa düşürük.
Biz bu problem ətrafında vəziyyətin inkişafını son dərəcə diqqətlə izləyirik, onun nizama salınmasında real
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tərəqqinin olmamasından ciddi narahatıq. 10 ilə yaxındır normal həyat çərçivəsindən bir növ kənarda qalan
çoxsaylı qaçqınların taleyinə biganə olmaq mümkün deyildir. Bununla əlaqədar bəyan etmək istərdim ki,
Qarabağ düyününün tezliklə açılması yollarını tapmaq məqsədi ilə Rusiya öz səylərini həm müstəqil surətdə,
həm də Minsk qrupunda həmsədrlik çərçivəsində davam etdirəcəkdir. Hər şeydən əlavə, nə müharibə, nə də sülh
kimi səciyyələndirilə biləcək vəziyyətin uzun sürməsi Azərbaycanla da, Ermənistanla da, Cənubi Qafqazın digər
ölkələri ilə də münasibətlərimizin inkişafına əngəl törədir, bütövlükdə regional əməkdaşlığın qaydaya
salınmasına real maneələr yaradır. Hesab edirəm ki, sülhə doğru yolda bizim hamımızı hələ xeyli çətinliklər
gözləyir. Buna baxmayaraq, qarşılıqlı surətdə məqbul razılaşmaya nail olmaq imkanı, zənnimcə, qalmaqdadır.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, bu baxımdan biz Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla Sizin birlikdə
apardığınız birbaşa dialoqa böyük ümidlər bəsləyirik. Biz Sizin müdrikliyinizə də, Ermənistan tərəfinin
konstruktiv mövqeyinə də inanırıq. Sizə deməliyəm ki, hər iki tərəfin razılığı olarsa, Rusiya həm vasitəçi kimi,
həm də əldə edilə biləcək razılaşmaların təminatçısı kimi çıxış edə bilər və çıxış edəcəkdir. Əlbəttə ki, bu
mürəkkəb münaqişəyə cəlb olunmuş bütün tərəflərin mənafelərini gözləmək şərti ilə.
Biz əminik ki, əlbəttə, beynəlxalq birliyin köməyi ilə bu problemi başqa heç kim yox, ona cəlb olunmuş tərəflərin
məhz rəhbərləri həll edə bilərlər. Yalnız sonra razılaşmaları nəzərə almaqla və onların olması şərti ilə vasitəçilər işə qoşula
və lazımi kömək göstərə bilərlər. Təkrar edirəm, Sizinlə danışdığımız kimi – gizlətmirəm, Heydər Əliyeviçlə biz bu
problem üzərində kifayət qədər ətraflı dayandıq – artıq indinin özündə bu birgə işə fəal qoşulmağa hazırıq. Bizim
məqsədimiz qaliblər və məğlublar olmadan sülh əldə edilməsinə kömək göstərməkdir. Düşünürəm ki, bu cür formul
tamamilə məqbuldur və ona nail olmağa çalışmaq lazımdır.
Heydər Əliyeviçin dediyi kimi, biz Xəzərin hüquqi statusu problemləri barəsində Rusiyanın və Azərbaycanın
mövqelərinin yaxınlaşdırılmasına böyük diqqət yetirdik. Həqiqətən, bu problem artıq kifayət qədər çoxdan müzakirə
olunur və onun çoxtərəfli planda həll ediləcəyini gözləmək, görünür, hələlik məqsədəuyğun deyildir. Çoxtərəfli səyləri
davam etdirmək, əlbəttə, məsləhətləşmələri və görüşləri davam etdirmək lazımdır. Əgər bu gün biz ikitərəfli səviyyədə
nə barədəsə razılığa gəlmək imkanına malikiksə, bu razılaşmalar hər iki tərəf üçün məqbuldursa, onlara nail olmaq
gərəkdir.
Hər şeydən əvvəl öz milli mənafelərinin qorunmasında ifadəsini tapmış konstruktiv mövqeyinə görə biz
Azərbaycan rəhbərliyinə çox minnətdarıq. Lakin bu fikirdəyik ki, əldə etdiyimiz razılaşmalar məqbuldur,
Rusiyanın da mənafelərinə tamamilə uyğundur. Etirazınız yoxdursa, mən belə başa düşdüm ki, Siz razısınız,
zənnimcə, Türkmənistan rəhbərinin təşəbbüsünü dəstəkləmək və yaxın vaxtlarda, fevralın axırları – martın
əvvəllərində Xəzəryanı dövlətlərin Türkmənistanda görüşünü keçirmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, əlbəttə.
V l a d i m i r P u t i n: Görünür, həmkarlarımızla məsləhətləşmələr keçirmək, hamı üçün əlverişli vaxt
seçmək və Türkmənistan rəhbərini dəstəkləmək lazımdır. Heydər Əliyeviç, söyləmək istədiklərim təxminən bu
qədərdir və əgər bizim həmkarlarımızın, yaxud Sizin həmkarlarınızın arzusu varsa, onlara bir neçə söz demək
imkanı verə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, ilk öncə Rusiyaya rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə sizə
təşəkkür etmək istəyirəm. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, son vaxtlar Rusiya Federasiyası
ilə Azərbaycan arasında artıq təşəkkül tapmaqda olan münasibətlər də, şəxsi münasibətlərimiz, təmaslarımız da,
Rusiyanın və Azərbaycanın müxtəlif nazirlikləri və baş idarələri rəhbərlərinin çoxsaylı işgüzar əlaqələri də
dəvətinizi həyata keçirməyə zəmin yaradır və hesab edirəm ki, bu cür görüşlər Rusiya–Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafını intensivləşdirəcəkdir.
Azərbaycanda bu yaxınlarda baş vermiş zəlzələyə həssas, diqqətcil münasibətinizə görə və artıq Rusiyadan
göndərilmiş humanitar yardıma görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Bu, zəlzələdən zərər çəkmiş adamlar üçün
də böyük əhəmiyyətə malikdir, lakin, şübhəsiz, ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq münasibətlərini də
səciyyələndirir.
Rusiya–Azərbaycan münasibətləri haqqında söylədiyiniz bütün fikirlərlə mən tamamilə razıyam. Biz bu
barədə təkbətək görüş zamanı danışdıq və mən burada şərh etdiklərinizi tamamilə başa düşürəm. Hesab edirəm
ki, bu həm Rusiya tərəfinin, həm də Azərbaycan tərəfinin mövqeyidir.
Düşünürəm ki, müvafiq baş idarələrimiz, nazirliklərimiz artıq əlavə göstərişlər gözləmədən, haqqında
razılığa gəldiyimiz bütün işləri, öz çıxışınızda şərh etdiyiniz məsələləri həyata keçirməlidirlər. Bütövlükdə
Qafqaz barəsində səylərimizin əhəmiyyətini bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Qafqaza birbaşa aidiyyatı olan
dörd ölkənin – Rusiyanın, Ermənistanın, Gürcüstanın, Azərbaycanın prezidentlərinin görüşlərinin sizin
tərəfinizdən bünövrəsi qoyulmuş praktikası bu baxımdan çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Təbii olaraq, bu
səylərin daha konkret nəticələr verməsi üçün münaqişələri – bizim üçün ilk növbədə Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, eləcə də Qafqazın digər zonalarındakı münaqişələri həll edə bilməyimiz çox
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vacibdir.
Təəssüf, Qafqaz elə bir region olmuşdur ki, burada böyük və kiçik münaqişələr daha çoxdur. Buna görə də
Qafqazın müqəddəratı, Qafqazın gələcəyi, təbii olaraq, bizim, yəni Qafqaz ölkələri rəhbərlərinin üzərinə xüsusi
məsuliyyət qoyur. Düşünürəm ki, biz bu sahədə səylərimizi davam etdirməliyik.
İqtisadi münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsi haqqında təklifləriniz bizim üçün böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bəli, əmtəə dövriyyəsi, sizin dediyiniz kimi, 25 faiz artmışdır. Amma ümumi səviyyə Rusiya və Azərbaycan
üçün, şübhəsiz, kifayət deyildir. Sadəcə, vurğulamaq istəyirəm ki, bu əmtəə dövriyyəsində Rusiyanın ixracı
üstün yer tutur, Azərbaycanın ixracı isə çox cüzidir. Bu nəyi göstərir? Əvvəla, onu göstərir ki, Rusiya bu işi, hər
halda, daha yaxşı aparır. Görünür, biz bu imkanlardan kifayət qədər istifadə etmirik. Lakin bununla yanaşı, Siz düz
dediniz ki, çox istiqamətlər var, əgər biz onlardan lazımınca istifadə etsək, əmtəə dövriyyəsinin əhəmiyyətli dərəcədə
artmasına nail ola bilərik. Bu baxımdan Sizin konkret təklifləriniz nəzərdən keçiriləcəkdir. Məsələn, mən hesab
edirəm, onlar Azərbaycan üçün, eləcə də, təbii ki, Rusiya Federasiyası üçün də faydalı olacaqdır.
Regionların əməkdaşlığı barədə söylədiyiniz fikrin də müstəsna əhəmiyyəti var. Sizə tarixi xatırlatmaq
istəyirəm, Rusiya Federasiyası regionlarının və Azərbaycanın iqtisadi əməkdaşlıq arzusu bir neçə il əvvəl
yaranmışdır. Lakin deməliyəm ki, federasiyanın Azərbaycana yaxın olan bəzi subyektləri belə əməkdaşlığa
təşəbbüs göstərdikdə və biz bunu dəstəklədikdə, bu, Rusiyanın mərkəzi hökuməti tərəfindən ağrılı və hətta
etirazla qarşılandı.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, nə etmək olar, bu xəstəliyə tutulublar...
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu ona görə nəzərə çatdırıram ki, onu artıq indi Siz təklif edirsiniz. Qujvin
buradadır, yəqin xatırlayır, biz onu dəvət etdikdə, o buraya gəldi. Biz saziş hazırladıq və birdən Moskvadan
göstəriş gəldi, soruşdular ki, niyə belə oldu, axı bu barədə razılıq yoxdur, filan şey barədə razılıq yoxdur və sair.
Buna baxmayaraq, biz əməkdaşlığı həyata keçiririk. Dağıstanla da belədir, Rusiya Federasiyasının digər
subyektləri ilə də. Bu məsələdə sizin rəyiniz bizim rəyimizlə tamamilə uyğun gəlir, çünki Rusiya çox böyük
ölkədir, federasiyanın subyektlərinin, federasiyanın hər bir subyektinin, hətta bizə yaxın olan subyektinin
iqtisadi potensialı bəzən Azərbaycanın iqtisadi potensialına bərabərdir.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, sözünüzü kəsdiyimə görə üzr istəyirəm, amma bir baxın, qarşılıqlı
iqtisadi əlaqələrimizin səviyyəsi kifayət qədər deyildir. Qarşılıqlı ticarətin həcmi təxminən üç yüz milyon
dollardır, Kuba ilə qarşılıqlı ticarətimizin həcmi isə bir milyard dollardan artıqdır, təqribən bir milyard 200
milyon dollardır. Kuba hara, Rusiya hara, lakin qarşılıqlı ticarətimizin həcmi bir milyard dolları keçmişdir.
Belarusla əmtəə dövriyyəsi 9,4 milyard dollardır, yaxın qonşumuz, ənənəvi əlaqələrimiz olan Azərbaycanla
isə cəmi 300 milyon dollardır. Bu hətta qeyri-normaldır...
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu qeyri-normaldır, ancaq bununla yanaşı, demək istəyirəm ki, Rusiya xarici ticarət
dövriyyəmizdə birinci yeri tutur. Digər ölkələr buna qısqanclıqla yanaşırlar ki, niyə Rusiya birinci yerdədir.
Rusiyanın birinci yerdə olması qanunauyğundur. Təkrar edirəm, Rusiya çox böyük ölkədir, böyük iqtisadi
potensiala malikdir. Lakin təəssüf ki, bütün bunlar hələlik ticarət xətti ilə gedir. Biz istərdik ki, Azərbaycana
sərmayələr qoyulsun. Məsələn, siz neft sənayesinin inkişaf strategiyası barədə siyasətimizi bilirsiniz. Biz Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının birgə işlənilməsi üçün bir çox xarici firmaları cəlb
etmişik. Demək istəyirəm ki, Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin xüsusi çəkisi Amerika Birləşmiş Ştatlarından və
Böyük Britaniyadan sonra üçüncü yeri tutur.
V l a d i m i r P u t i n: Halbuki Vahid Ələkbərov kimi rusiyalı sahibkar ikinci, birinci yeri tuta bilərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: İstəyirəm ki, bunu bilsinlər, açığını deyək, bəzən Rusiyada, mətbuatda, başqa
yerlərdə deyirlər ki, nə üçün Azərbaycan ancaq Qərb ölkələrinə istiqamət götürür, nə üçün ancaq Qərb ölkələri
sərmayə qoyurlar? Biz nə qədər demişik – kim sərmayə qoya bilirsə, qoy gəlsin. Vahid Ələkbərov, «LUKoyl»
bunu lap əvvəldən edə bildi. Axı 1994-cü ildə imzalanmış birinci müqaviləmizdə 11 şirkət iştirak edir, iştirak
payının 10 faizi «LUKoyl»a məxsusdur. Bu müqavilədən «LUKoyl» indi mənfəət götürür. Ondan sonra daha
dörd müqavilədə iştirak edir. Yeri gəlmişkən, böyük qaz ehtiyatlarının aşkara çıxarıldığı «Şahdəniz» yatağının
işlənilməsində də iştirak payının 10 faizi «LUKoyl»a məxsusdur. Lakin açığını deyəcəyəm, qoy heç kəs
düşünməsin ki, Ələkbərovun Azərbaycana aidiyyatı var, biz bütün şirkətləri dəvət edirik. Bir mərkəzi neft
şirkəti – onun kimə məxsus olduğunu bilmirəm, hər halda, ona Şafrannik başçılıq edirdi – çox zəngin
yataqlardan birinə maraq göstərirdi. Onlar Şotlandiyanın neft şirkəti ilə birləşərək, müqavilə imzaladılar. Sonra
isə bir il əvvəl onlar bütün bunları Hollandiyanın «Şell» şirkətinə satdılar. Biz ki təqsirkar deyilik. İndi, Sizin
səyləriniz sayəsində Rusiya iqtisadiyyatının yüksəlişdə olduğu vaxtda Azərbaycana sərmayə qoymaq üçün
imkan var. Buna görə də çalışacağıq ki, əmtəə dövriyyəsi artsın. Lakin bununla yanaşı, əlbəttə, arzu edərdik ki,
böyük imkanlara malik olan Rusiya Azərbaycana da böyük sərmayələr qoya bilsin.
Bir daha demək istəyirəm ki, söylədiklərinizin hamısı bizim ümumi rəyimizdir. Mən bunu tamamilə
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dəstəkləyirəm və razılaşmalarımızın, imzalayacağımız Bakı bəyannaməsində şərh olunanların həyata keçirilməsi
üçün hər şey edəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, biz Rusiya ilə bütün sahələrdə qarşılıqlı münasibətlərin
inkişafına son dərəcə böyük əhəmiyyət veririk. İrəliləmək üçün hər bir sahədə imkanlar var.
Odur ki, belə görüş – üstəlik, sizin nümayəndə heyətində bir çox aparıcı baş idarələrin və nazirliklərin
rəhbərləri var – Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin, o cümlədən də qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərin
inkişafının, şübhəsiz, yeni mərhələsinin başlanğıcı olacaqdır.
V l a d i m i r P u t i n: İcazə verin, Xarici İşlər naziri beynəlxalq sahədə qarşılıqlı fəaliyyət barədə çıxış
etsin.
İ q o r İ v a n o v (Rusiyanın Xarici İşlər naziri): Hörmətli Heydər Əliyeviç, hörmətli Vladimir
Vladimiroviç, Bakı bəyannaməsinin üçüncü fəsli beynəlxalq sahədə əməkdaşlığımıza həsr olunmuşdur.
Qarşılıqlı fəaliyyət göstərdiyimiz istiqamətlər burada çox müfəssəl şərh edilir. Birgə rəyimizə görə, ötən il
həmkarımla biz bu qarşılıqlı fəaliyyətdə ciddi surətdə irəliləmişik, Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-də
geniş qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk.
Biz Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsini alqışlayırıq və digər beynəlxalq forumlar çərçivəsində
qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk və bu, real olaraq öz səmərəsini verir. Biz bu qarşılıqlı fəaliyyəti bundan sonra da
möhkəmləndirəcəyik. Həmkarımın Moskvaya səfəri zamanı biz əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq problemlərin
bütün kompleksini müzakirə etdik və xarici siyasət idarələrimizin xətti ilə qarşılıqlı fəaliyyətin konkret
planlarını nəzərdə tutduq. Hesab edirik ki, belə səmərəli qarşılıqlı fəaliyyət Azərbaycanın da, Rusiya Federasiyasının da mənafelərinə uyğundur.
O ki qaldı dördtərəfli foruma, Qafqaz forumuna, Sizin axırıncı iclasdakı qərarınıza uyğun olaraq, indi biz
Azərbaycan, Rusiya, Ermənistan, Gürcüstan alimlərinin də işitirakı ilə elmi konfrans hazırlayırıq ki, bizimlə,
praktiklərlə yanaşı, onlar da bu problemə kompleks şəkildə, daha geniş perspektivdə baxa və böyük Qafqaz
çərçivəsində əməkdaşlığın yollarını nəzərdə tuta bilsinlər. Bir sözlə, biz bütün bu istiqamətlərdə sıx əməkdaşlıq
edirik. Mən öz tərəfimdən demək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyasının Xarici İşlər Nazirliyi olaraq biz
Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə qarşılıqlı fəaliyyətin indiki səviyyəsindən çox razıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, İqor Sergeyeviç. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bəyannamənin bu
bölməsi çox yaxşıdır. Səhv etmirəmsə, əvvəlki sənədlərdə belə şey olmamışdır. Bu məhz onun nəticəsidir ki, biz
çox sürətlə irəliləyirik. Lakin bu, zənnimcə, yenə də onunla bağlıdır ki, Rusiyada prezident – Vladimir
Vladimiroviç Putin indi birgə bəyannamənin üçüncü fəslində öz əksini tapan belə inkişafa yol verilməməsi üçün
göstərilən bəzi cəhdlərin qarşısını alır. Mən bundan razıyam.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, etiraz etmirsinizsə, mən Baş nazirin müavini Xristenkoya, sonra
isə Dağıstan Dövlət Şurasının sədrinə də söz vermək istərdim. Qoy onlar bilavasitə qonşularla qarşılıqlı
əlaqələrdən danışsınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
V i k t o r X r i s t e n k o: Hörmətli Heydər Əliyeviç, hörmətli Vladimir Vladimiroviç, demək istərdim ki,
biz Azərbaycanın Baş naziri ilə, hökumətin üzvləri ilə iki saatdan çox olduqca müfəssəl müzakirə apardıq.
Görüş rəsmi olsa da, ab-hava və söhbət qeyri-formal, çox açıq xarakter daşıyırdı. Ona görə də bu müddət
ərzində biz olduqca çox məsələləri müzakirə edə bildik. Əslində, onlar bizim bu gün burada müəyyənləşdirdiyimiz bir çox məsələlərin həyata keçirilməsinə aid idi.
Bu, xüsusən Azərbaycan neftinin Şimal marşrutu adlandırılan marşrutla nəqlinə dair hökumətlərarası sazişin
həyata keçirilməsi məsələlərinə aid idi. Bu həm də indi öz həllini tapmamış və ya tapmayan məsələlərə, o
cümlədən Həştərxan zavodlarında, «Lotos» zavodunda olan modullarla bağlı mübahisəli məsələlərin, gəmilərin
Rusiyanın daxili su arteriyalarında hərəkəti ilə, bu prosesi tənzimləyən qayda ilə bağlı məsələlərin həllinə aid
idi. Bunlar Rusiya müəssisələrindən texnika göndərilməsi hesabına Bakı metrosunun tikintisinə köməklə bağlı
məsələlər idi. Əlbəttə ki, Qəbələ ilə bağlı məsələlər idi. Biz bu məsələlər kompleksini nəinki mövqelərimiz üzrə
və ya onların həlli yollarını axtarmaq imkanları üzrə, həm də yəqin çox mühüm olan müddətlər üzrə müəyyənləşdirdik.
Biz müəyyənləşdirdik ki, Sizin burada dediyiniz bir çox məsələləri və mənim qaldırdığım ayrı-ayrı konkret
məsələləri məhz Rusiya–Azərbaycan hökumətlərarası Ticarət–İqtisadi Əməkdaşlıq Komissiyasında həll edə
bilməyimiz üçün bu komissiyanın iclasını keçirməkdən ötrü fevralın axırları daha münasib və ən operativ
vaxtdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Viktor Borisoviç, sağ olun. Vladimir Vladimiroviç, bir baxın, sən demə, dövlətin,
xüsusən də dövlət başçılarının iradəsi olarsa, necə köhnə məsələləri həll etmək olar. Viktor Borisoviçin
toxunduğu bu məsələlərin çoxu artıq uzun illər ərzində həll edilməmişdir. Biz bu məsələləri qaldırırdıq, amma
onlar həll olunmurdu. Məsələn, elə Həştərxandakı bu modulları, barjları götürək. Onlar orada neçə vaxtdır
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durur, bilmirəm, on ildir, yoxsa neçə ildir?
V i k t o r X r i s t e n k o: Yeddi-səkkiz ildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeddi-səkkiz ildir? Amma indi, demə, məsələnin həlli yolu tapılır. Məsələnin
həllinin konkretliyi və ölkələr arasında, o cümlədən də Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
münasibətlərin inkişafında səmimilik, bir görün, nə deməkdir. Hesab edirəm ki, bu da sizin apardığınız siyasətin
mühüm nəticəsidir. Sağ olun, Viktor Borisoviç.
V l a d i m i r P u t i n: Məhəmmədəli Məhəmmədoviç.
M ə h ə m m ə d ə l i M ə h ə m m ə d o v: Vladimir Vladimiroviç, hər şeydən əvvəl, məni Rusiyanın belə
mötəbər nümayəndə heyətinə daxil etdiyinizə və Azərbaycan Respublikasının çox hörmət bəslədiyim,
Dağıstanda çoxlarının yaxşı, üzdən də tanıdıqları rəhbərləri ilə görüşməyə imkan verdiyinizə görə sağ olun.
Mən belə yaxşı imkandan istifadə etmək və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, görkəmli dövlət xadimi
möhtərəm Heydər Əliyeviçə çoxmillətli Dağıstan xalqından növbəti qardaşlıq salamı yetirmək istəyirəm.
Heydər Əliyeviç, dağıstanlılar yaxşı başa düşürlər ki, siz Rusiya Federasiyası ilə sıx dövlət əlaqələri saxlamaq
siyasəti yeridirsiniz və bununla da Azərbaycan xalqının tarixən ən yaxın qonşusu olan Dağıstan xalqına kömək
edir və dəstək verirsiniz.
Bu gün mən Rusiya Federasiyasının Prezidenti, bizim prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putinin Dağıstan
üçün xüsusi rolunu, onun Dağıstan xalqına xüsusi hörmət bəslədiyini vurğulamaq istərdim. Bunu bildirməyə
şadam ki, Rusiya Federasiyasının Prezidenti 2000-ci ili Dağıstan torpağında qarşılamışdır. Bunu bildirməyə
şadam ki, 2001-ci il ərəfəsində Vladimir Vladimiroviç Putin Dağıstan nümayəndə heyətini dəvət etdi – biz əlli
nəfərdən çox idik – və Rusiya Federasiyasının Konstitusiyasına sadiqliyə görə, Rusiya Federasiyasının ərazi
bütövlüyünün təmin olunmasına yönəldilmiş işlərə görə Rusiya rəhbərliyi adından, Rusiya Federasiyasının
Prezidenti adından dağıstanlılara təşəkkürünü bildirdi. Bu, Dağıstan xalqının həyatında tarixi hadisədir və
dağıstanlılar bunu heç zaman unutmayacaqlar.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, hörmətli Vladimir Vladimiroviç! Biz dağıstanlılar hesab edirik ki, Sizin
görüşünüz tarixi hadisədir, Rusiya xalqının və Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisədir, bütün Qafqazın,
başı müsibətlər çəkən Qafqazın həyatında tarixi hadisədir. Hər ikinizin burada nəzərə çatdırdığınız kimi, Rusiya,
Azərbaycan Qafqazda sülhün təmin olunması üçün hər şey edə bilər və etməlidirlər. Qafqazın sabit inkişafı üçün
məsuliyyəti, Vladimir Vladimiroviç, Sizin kimi, Heydər Əliyeviç, Sizin kimi məhz görkəmli dövlət xadimləri öz
üzərinə götürə bilərlər. Qafqazın sabitliyi isə Rusiya dövlətinin və müstəqil Azərbaycan dövlətinin sabit inkişafı
deməkdir.
Bizim üçün, dağıstanlılar üçün Rusiya ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq həyati əhəmiyyətə malikdir.
Dağıstan xalqının iradəsi ilə biz həmişəlik Rusiya dövlətinin tərkibinə daxil olmuşuq. Biz hesab edirik ki,
düzgün hərəkət etmişik, bunu Dağıstan xalqı arasında keçirilən çoxsaylı sorğular, referendumlar da təsdiqləyir.
Biz Azərbaycan xalqı ilə tarixi qonşuyuq, həmişə bir yerdə olmuşuq. 1996-cı ildə biz burada Azərbaycan ilə
Dağıstan arasında dostluq və əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalamışıq və bu müqavilədə görkəmli siyasi
xadim saydığım Heydər Əliyeviç Əliyevin imzası və mənim, Dağıstan Respublikası Dövlət Şurası sədrinin sadə
imzası durur. Müqavilədə deyilir ki, Dağıstan Rusiya Federasiyasının tərkibindədir, lakin Azərbaycan və
Dağıstan xalqları arasındakı ənənəvi dostluq əbədidir.
Buna görə də mən istərdim ki, dövlətlərimiz arasında dostluq əbədi olsun. Mən istərdim ki, bu dostluq həm
iqtisadi, həm siyasi, həm də sərhəd məsələləri baxımından möhkəm və konkret olsun. Həlledilməz problemlər
yoxdur. Əminəm ki, bütün bu məsələlər həll ediləcəkdir. Lakin mən Azərbaycan ilə Rusiya arasında
əməkdaşlığın səviyyəsini kifayət hesab etmirəm. Bizim münasibətlərimiz belə olmamalıdır. Bizim
münasibətlərimiz ən yüksək, ən səmərəli və hər hansı digər dövlətlərlə müqayisədə ön planda olmalıdır. Biz –
həm Rusiya Federasiyasının tərkibindəki Dağıstan Respublikası, həm müstəqil dövlət kimi Azərbaycan, həm də
böyük dövlət kimi Rusiya Federasiyası yalnız bu halda tərəqqi edə bilərik.
Biz bu gün Nazirlər Kabineti sədrinin iş otağında bəzi məsələləri müzakirə etdik. Dağıstanla Azərbaycan
arasında, deməli, Rusiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi problemlərə, sərhəd problemlərinə aid məsələlər var.
Heydər Əliyeviç, biz orada məsələlərin həllini tapdıq, lakin Sizdən xahiş etmək istərdik ki, bəzi məsələlər
barəsində öz sözünüzü deyəsiniz. Hörmətli Heydər Əliyeviç, əldə edilmiş razılaşma təkcə Rusiya tərəfindən
deyil, Azərbaycan tərəfindən də tam şəkildə yerinə yetirilmir.
Bir daha Heydər Əliyeviçə səmimi minnətdarlığımı, bu səfərə görə Vladimir Vladimiroviçə dərin
minnətdarlığımı bildirmək və dağıstanlıların arzularını ifadə etmək istəyirəm ki, Sizin əməkdaşlığınız,
dostluğunuz, iki prezidentin şəxsi dostluğu həm Rusiyaya, həm də Azərbaycana ən gözəl nəticələr versin.
Diqqətinizə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, sağ olun ki, nümayəndə heyətinizin tərkibində bizim ən
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yaxın qonşumuz – Dağıstan Dövlət Şurasının sədri də vardır. Yadınızdadır, biz Sizinlə bir neçə dəfə danışmışıq
və mən Dağıstandakı vəziyyət barədə bəzi mülahizələrimi və narahatlığımı Sizə bildirmişdim. Lakin o vaxt mən
bunları Sizə deyəndə narahatlığım azalmışdı. Amma əvvəllər, məsələn, üç il bundan öncə mən prezident Boris
Nikolayeviç Yeltsinə demişdim ki, Dağıstanda sabit daxili ictimai-siyasi vəziyyət olması üçün ona kömək
etmək lazımdır.
Lakin çox şey edilirdi. Əlbəttə, başlıcası isə odur ki, dağıstanlıların özləri düzgün mövqelərdə qətiyyətlə və
möhkəm dayanmışlar. Axı Dağıstan elə bir diyardır ki, məncə, dünyada kiçik bir ərazidə bu qədər çox xalqın,
milli-etnik qrupların yaşadığı ikinci bir ölkə yoxdur.
V l a d i m i r P u t i n: Yüzdən çox.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Dağıstanı Rusiyanın hər hansı digər bölgəsindən daha yaxşı tanıyırıq, çünki biz
tarixən Dağıstanla çox bağlı olmuşuq, bir vaxtlar heç bir sərhəd olmamışdır. Ona görə də burada dağıstanlılar,
Dağıstanda isə azərbaycanlılar da yaşayırlar, onlar qaynayıb-qarışmışlar. Ona görə də Qafqazda, xüsusilə
Çeçenistanda vəziyyət gərginləşəndə biz Dağıstan sarıdan bərk narahatlıq keçirirdik və mən bu barədə
demişdim. Lakin mən çox şadam ki, – biz sizinlə bu barədə bu gün danışdıq – vəziyyət sabitləşmişdir və mən
hesab edirəm ki, bunda Dağıstan xalqının, Dövlət Şurasının hörmətli sədri Məhəmmədəli Məhəmmədoviçin
xidməti ilə yanaşı, yenə də Sizin bütövlükdə Qafqazda həyata keçirməyə başladığınız çox düzgün siyasətinizin
də rolu vardır. Özü də təkcə Qafqazda deyil, mən indiki halda Qafqazı nəzərdə tuturam.
Dağıstanda vəziyyəti müşahidə edərək, deyə bilərəm ki, Məhəmmədəli Məhəmmədoviç çox-çox illərdir
Dövlət Şurasının sədri işləyir, buna qədər də müxtəlif dövlət vəzifələrində çox böyük təcrübəsi var və açığını
deyim, bu qədər çox xalqın yaşadığı ölkəyə rəhbərlik etmək, sadəcə olaraq, mümkün deyildir. Bu onun
xidmətidir. Ola bilsin, bu mənə aid məsələ deyil, deyirlər ki, orada prezident seçmək istəyirlər, amma bu, çətin
ki, mümkün olsun, hərçənd təkrar edirəm, bu mənə aid məsələ deyildir. Lakin qonşu kimi, mən öz fikrimi deyə
bilərəm ki, bu çox çətin ki, baş tutsun, çünki bəziləri birini, digərləri isə başqasını seçmək istəyəcəklər.
V l a d i m i r P u t i n: Siz düz deyirsiniz, orada xeyli xüsusiyyətlər var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oranın özünün çoxlu xüsusiyyətləri var və xüsusən Qafqazda mürəkkəbliyin son
həddə çatdığı çətin dövrdə – mən Şimali Qafqazı nəzərdə tuturam – Məhəmmədəli Məhəmmədoviç məharətlə
rəhbərlik etmişdir və edir. Bizim Dağıstanla dostluq münasibətlərimiz isə, əlbəttə, Rusiya ilə dostluq münasibətlərimiz üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Dağıstan sanki Rusiya ilə Azərbaycan arasında körpüdür. Lakin bu,
körpü deyil, şübhəsiz, Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsidir. Bununla yanaşı, etnik mənşə, dinin və bir çox
adətlərin, mərasimlərin ümumiliyi və sairə nəzərə alınmaqla, bizim aramızda oxşarlıq, ümumi cəhətlər çoxdur
və biz Rusiya Federasiyası ilə dostluq əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi baxımından Dağıstanla
əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirəcək, mümkün olan hər şeyi edəcəyik.
Yeri gəlmişkən, sərhəd rayonlarının əməkdaşlığının zəruriliyi haqqında çıxışınızda söylədiyiniz tezis
Azərbaycan və Dağıstanın sərhəd rayonları baxımından bizim üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Elə
gətirmişdir ki, orada – sərhədin həm o tayında, həm də bu tayında – əsasən ləzgilər yaşayır. Məhəmmədəli
Məhəmmədoviç, doğrudurmu?
M ə h ə m m ə d ə l i M ə h ə m m ə d o v: Bəli, həm də azərbaycanlılar yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, həm də azərbaycanlılar. Orada həm azərbaycanlılar, həm də ləzgilər yaşayır.
Məsələn, Dərbənddə, digər rayonlarda azərbaycanlı əhali daha çoxdur. Ona görə də sizin fikriniz təsadüfi
deyildir. Başa düşürəm ki, bu həmin imkanlardan, rayonların və subyektlərin birbaşa əlaqələrindən və sairədən
istifadə edərək, iqtisadi münasibətlərimizi, humanitar əlaqələrimizi və bütün hər şeyi inkişaf etdirmək
arzusundan irəli gəlir. Məhəmmədəli Məhəmmədoviç, sağ olun.
Mən sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm və düşünürəm ki, imzalayacağımız sənədlər, ən başlıcası isə,
belə geniş tərkibdə görüş – biz müstəqilliyimizin tarixi ərzində bu cür görüşü heç bir dövlətlə keçirməmişik –
münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün çox yaxşı zəmindir. Sağ olun.
V l a d i m i r P u t i n: Sağ olun.
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RUSİYA–AZƏRBAYCAN SƏNƏDLƏRİ İMZALANDIQDAN SONRA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ
RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN BİRGƏ BƏYANATLARI
VƏ MƏTBUAT KONFRANSI
(9 yanvar 2001)
9 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Rusiya Federasiyasının cənab Prezidenti, çox hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putin!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Bu gün Rusiya Federasiyası Prezidentinin Azərbaycana rəsmi səfəri başlanmışdır və səfərin birinci günü
artıq başa çatmaqdadır. Hər şeydən əvvəl, bu səfər Azərbaycan və Rusiya dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən
sonra Rusiya Federasiyası Prezidentinin Azərbaycana ilk rəsmi səfəri kimi, çox böyük tarixi əhəmiyyətə
malikdir.
Mən bu səfərin həyata keçirilməsinə görə, xahişim yerinə yetirildiyinə və biz bu gün çox səmərəli iş görə
bildiyimizə görə prezident Vladimir Vladimiroviç Putinə minnətdaram. Bizim kifayət qədər uzun çəkən və çox
səmərəli təkbətək danışıqlarımız və söhbətimiz oldu. Ən başlıcası isə, bu danışıqlar dostluq, qarşılıqlı anlaşma,
mehribanlıq və səmimilik şəraitində keçdi. Biz Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
dövlətlərarası və hökumətlərarası münasibətlərə, demək olar, həyatın bütün sahələrinə dair çoxlu məsələlər
barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Bu fikir mübadiləsi, təkbətək söhbət əslində, Rusiya Federasiyası və Azərbaycan nümayəndə heyətləri arasında danışıqların uğurla aparılmasının əsası oldu.
Demək istəyirəm ki, Rusiya Federasiyası nümayəndə heyətinin üzvləri də görüşmək və ünsiyyətdə olmaq,
iqtisadiyyatın müxtəlif sahələri üzrə və digər istiqamətlərdə bir çox məsələləri müzakirə etmək imkanı əldə
etdilər. Nəticədə biz yekun danışıqları apardıq və sənədlər imzaladıq. İndiyədək Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında 70-dən artıq hökumətlərarası, dövlətlərarası sənəd imzalanmışdır. Bu gün onlara daha səkkiz
sənəd əlavə olundu. Yəqin ki, bu rəqəm gələcəkdə artacaqdır, çünki həyatın mühüm istiqamətləri sahəsində
münasibətlərin tənzimlənməsi zərurəti əlavə tədbirlərin görülməsini və zəruri sənədlərin imzalanmasını tələb
edir.
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin prinsipləri və perspektivlərinin son
dərəcə mühüm müddəalarını əks etdirən Bakı bəyannaməsinin böyük əhəmiyyəti vardır. Bu, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərini daha da inkişaf etdirmək tədbirlərini nəzərdə tutan sənəd, Rusiya
ilə Azərbaycan arasında 1997-ci ilin iyulunda bağlanmış dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik
müqaviləsi əsasında bizi əməkdaşlığın daha yüksək səviyyəsinə çıxaran sənəddir. Bu sənədin mühüm müddəası
ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycanla Rusiya arasında strateji tərəfdaşlığın səviyyəsini daha yüksək pilləyə
qaldırmağı öhdəmizə götürmüşük.
Mən çox vaxt almaq istəməzdim, bu sənəd ümumən müstəsna əhəmiyyətə malikdir və bugünkü reallıqları,
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığın inkişafının
perspektivlərini səciyyələndirir.
Xəzər dənizində əməkdaşlığın prinsipləri haqqında Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin imzaladıqları birgə bəyanatın böyük əhəmiyyəti var, belə ki, Xəzəryanı ölkələrin
Xəzər dənizində əməkdaşlığı barədə məsələ artıq 7-8 ildir müzakirə edilir. Ancaq təəssüf ki, biz nəinki öz
mövqelərimizi və baxışlarımızı yaxınlaşdıra bilməmişik, hətta hansısa prinsipləri də müəyyənləşdirə bilməmişik. Bu gün isə artıq Rusiya ilə Azərbaycan arasında sənəd imzalanmışdır və o, ölkələrimizin Xəzər dənizində
əməkdaşlığının prinsiplərini müəyyənləşdirir. Rusiya Federasiyası ilə Qazaxıstan arasında imzalanmış eyni
sənəddən sonra bu sənəd Xəzəryanı ölkələrin daha intensiv əməkdaşlığı və Xəzər dənizinin statusunun
müəyyənləşdirilməsi üçün böyük imkanlar açır.
Mən Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfərindən çox məmnunam və hesab edirəm ki, bugünkü gün
münasibətlərimizdə son dərəcə mühüm mərhələnin başlanğıcı olacaqdır. Biz sabah da işləyəcəyik, lakin artıq bu
gün əməli nəticələrdən, həm də olduqca müsbət nəticələrdən danışmaq mümkündür. Azərbaycan Rusiya ilə
ölkəmiz arasında dostluq münasibətlərinin daha da inkişaf etdirilməsi, bütün sahələrdə əməkdaşlığın
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genişləndirilməsi və dərinləşdirilməsi mövqelərində möhkəm dayanmışdır. Bu səfər, danışıqlarımız, imzalanmış
sənədlər bu istiqamətdə irəliləyişimizdə yeni mərhələ açır. Diqqətinizə görə sağ olun.
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin bəyanatı
Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hər şeydən əvvəl ölkənizə gəlmək dəvətinə görə, mehriban qarşılanmağımıza və birgə işimizin əla təşkilinə
görə Azərbaycan prezidentinə və bütün Azərbaycan rəhbərliyinə, Azərbaycan xalqına səmimi təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm.
Zənnimcə, Azərbaycanda Rusiya ilə hər hansı şəkildə bağlı olmayan ailə yoxdur. Fikirləşirəm ki, Rusiya
Federasiyasında dostları, tanışları və ya qohumları olmayan ailə yoxdur. Azərbaycanda yüz mindən çox rusiyalı,
Rusiyada isə bir neçə yüz min Azərbaycan vətəndaşı əslində daimi yaşayır. Biz ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafı
üçün bu potensialdan istifadə edə bilərik və etməliyik.
Biz bu gün Azərbaycan rəhbərliyi ilə regionda əməkdaşlıq problemlərini, beynəlxalq aləmdə səylərimizin
əlaqələndirilməsini müzakirə etdik. Təhlükəsizlik, münaqişələrin həlli və iqtisadi sahədə ikitərəfli əlaqələrimiz
haqqında ətraflı danışdıq. Bilirsiniz ki, ümumi fikrə görə, son ildə iqtisadi əlaqələrin artmasına, əmtəə
mübadiləsinin təqribən 25 faizə çatmasına baxmayaraq, hər halda, ticarət-iqtisadi əlaqələrin ümumi həcmi
kifayət qədər yüksək sayılmır. Əlbəttə, bu əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün yaxşı perspektivlərimiz var. Bu
baxımdan bu gün imzalanmış bir sıra sənədlər, o cümlədən vergi idarələrimizin səylərinin əlaqələndirilməsinə
dair sənəd xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Zənnimcə, qanunvericiliyin uyğunlaşdırılması və ahəngdarlığı
çox mühüm və perspektivli birgə fəaliyyət sahəsidir.
Biz sərmayə qoyuluşu sahəsində qarşılıqlı əlaqələrimizin inkişafı, müxtəlif istehsal sahələrində əməkdaşlıq,
elm və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq barədə danışdıq. Bununla əlaqədar son mürəkkəb illərdə mədəniyyət
sahəsində əlaqələrin qorunub saxlanması və Azərbaycanda rus dilinin dəstəklənməsi sahəsində Azərbaycan
prezidentinin ardıcıl surətdə həyata keçirdiyi siyasəti xüsusilə qeyd etmək və ona təşəkkürümü bildirmək
istərdim. Düşünürəm ki, regionda hələ də qalmaqda olan bütün problemlərə baxmayaraq, gələcəyə nikbinliklə
baxmağa tam əsasımız var. Bizim nəinki ikitərəfli Rusiya–Azərbaycan münasibətinin inkişafına, həm də hələ
qalmaqda olan problemlərin mütləq həll edilməli olduğunu və ediləcəyini nəzərə almaqla, regional əlaqələrin
inkişafına nikbinliklə baxmağa tam əsasımız var. Əlbəttə, mən həm də Qarabağ problemini nəzərdə tuturam. Biz bu
gün həmin məsələyə, əsasən təkbətək görüşümüzdə çox böyük vaxt sərf etdik.
Mən Rusiya Federasiyasının bu məsələ barədə mövqeyini bir daha bildirmək istəyirəm. Problemin qəti
həllinə ancaq əlaqədar iki dövlət arasında mövqelərin hazırlanması və razılaşdırılması yolu ilə nail olmaq
mümkündür. Öz növbəsində Rusiya vasitəçi kimi səylərini bundan sonra da fəallaşdıracaq və bu sahədə mühüm
razılaşmaların təminatçısı kimi çıxış etməyə hazırdır. Bu razılaşmalar isə, zənnimcə, mümkündür. Vurğulamaq
istəyirəm ki, razılaşmaların əldə edilməsi üçün Azərbaycan prezidentinin və Ermənistan prezidentinin göstərdiyi
səylər bizə ümid etməyə əsas verir ki, bütün mürəkkəbliyinə baxmayaraq, bu münaqişə uğurla həll edilə bilər.
Sonda bütün həmkarlarımıza bugünkü iş günü üçün bir daha səmimi təşəkkürümü bildirmək istərdim.
***
S u a l: Mənim sualım Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinədir. Cənab
Prezident, Rusiyanın Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü prinsiplərinə riayət edilməsi əsasında həll olunmasında görməsi barədə Sizin bəyanatınız bizə
məlumdur. Rusiya bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli üzrə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən
biridir. Rusiya bu münaqişənin dinc yolla həlli üçün yaxın perspektivdə hansı addımları atacaqdır?
V l a d i m i r P u t i n: Siz tamamilə dəqiq xatırladınız ki, biz Minsk qrupunun işinin iştirakçısıyıq və bu
strukturun çərçivəsində səylərimizi davam etdirəcəyik. Lakin biz bu gün Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyeviç Əliyevlə razılığa gəldik ki, Rusiya həm Azərbaycan, həm də Ermənistanla özünün ikitərəfli
münasibətlərinin intensivliyini artıracaqdır. Biz mümkün kompromis əldə olunmasının bəzi variantları barədə
danışdıq. Bu, mürəkkəb prosesdir, ona görə də mən indi təfərrüatdan danışmağa hazır deyiləm, lakin bunlar var.
Əlbəttə, bu cür mürəkkəb məsələlərdə razılaşma əldə edilməsi həmişə kompromisdir, kompromis isə qarşılıqlı
güzəştlər deməkdir. Aydındır ki, iki dövlətin bu gün üzləşdiyi şərait nə Ermənistanı, nə də Azərbaycanı razı sala
bilməz.
Ancaq sizi əmin etmək istəyirəm ki, Rusiya bu vəziyyətin belə qalmasında maraqlı deyildir. Rusiya hesab
edir ki, Qafqazda və Cənubi Qafqazda vəziyyətin sabit olmasına hamımız birlikdə səy göstərməliyik. Yalnız
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belə vəziyyət bizə hamı ilə münasibətlərimizi normal şəkildə inkişaf etdirməyə imkan verər. Bugünkü gündə bu
münaqişənin özünün və düşdüyümüz vəziyyətin mövcudluğu nə Azərbaycanla, nə də Ermənistanla
münasibətlərimizi tam şəkildə inkişaf etdirməyə imkan vermir. Belə vəziyyət Rusiyanı razı sala bilməz və biz
kompromisin tapılmasına təkidlə çalışacağıq.
S u a l: Sualım hər iki prezidentədir. Siz Qafqaz dördlüyünün bugünkü rolunu necə
qiymətləndirirsiniz? Bu forumun fəaliyyətini hansı istiqamətə yönəltmək və onun gündəliyinə hansı
məsələləri çıxarmaq niyyətindəsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Qafqaz dördlüyü, hər şeydən əvvəl, Rusiya Federasiyası Prezidentinin, hörmətli
Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəbbüsüdür. Əlbəttə, bu, sadə proses deyildir. Çünki Qafqaz dördlüyünün iki
ölkəsi – Ermənistan və Azərbaycan münaqişə vəziyyətindədir. Məlumdur ki, Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və bir milyon azərbaycanlı bu torpaqlardan zorla qovulmuşdur,
onlar ağır şəraitdə, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Ona görə də münaqişənin həll edilmədiyi bu şəraitdə, Azərbaycanla Ermənistanın bir yerdə olduğu belə tədbirlərdə ölkəmizin iştirak etməsi asan məsələ deyildir. Doğrudur,
biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxilik. Lakin orada həll edilən məsələlərdə hər ölkənin öz mövqeyi olur. Qafqaz
dördlüyündə də hər ölkənin öz mövqeyi var. Lakin Qafqaz dördlüyünün imkanlarından istifadə etmək zərurəti ilk
öncə və başlıca olaraq, bütövlükdə Qafqazda vəziyyətin sabitliyini şərtləndirir.
Qafqaz, ola bilər, dünyanın çoxlu mürəkkəb prosesləri və konfliktləri olan ən nadir regionudur. Bəşəriyyətin
inkişaf prosesi isə bütün münaqişələrin, müharibə ocaqlarının və təhlükəli halların aradan qaldırılmasını tələb
edir. Buna görə də Azərbaycanın, eləcə də digər dövlətlərin Qafqaz dördlüyündə iştirakı bir-birinin mövqeyini –
mən Azərbaycanı və Ermənistanı nəzərdə tuturam – daha yaxşı başa düşmək, ümumi səylərlə bütövlükdə
Qafqazda vəziyyətin sabitləşdirilməsinə nail olmaq üçün imkandır. Çünki biz Qafqaz deyəndə, burada Cənubi
Qafqaz respublikalarından əlavə, böyük region – Rusiya Federasiyasının tərkib hissəsi, yenə də çoxlu siyasi və
digər proseslərin getdiyi Şimali Qafqaz da var.
Bu dördlük ilk dəfə yaradılmışdır. Hesab edirəm, o, sülhə, sabitliyə və təbii ki, iqtisadi əməkdaşlığın
inkişafına nail olmaq məqsədi ilə yaradılmışdır. Biz – Azərbaycan bu prinsipləri əsas tutaraq, Qafqaz
dördlüyündə iştirak edirik və onun perspektivlərini görürük.
V l a d i m i r P u t i n: Mən öz tərəfimdən aşağıdakıları əlavə edərdim. Bu gün danışıqların gedişində
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyev Qafqazın, təəssüf ki, regional münaqişələr yeri olaraq qaldığını
vurğuladı və bu vəziyyət bizim hamımızı narahat etməyə bilməz. Hamımız başa düşürük ki, bu münaqişələrin
müəllifləri biz deyilik. Bütün bunlar bizə imperiyadan miras qalmışdır. Əslində, onlar nəhəng imperiyanın
basqısı altında qalmış xəstəliklər idi və o, yox olduqdan sonra bütün bu xəstəliklər üzə çıxmışdır.
Aydındır ki, biz bu gün həmin problemlərin həlli barədə düşünməyə bilmərik. Bu isə təkcə Qarabağ problemi
deyildir. Bu həm də Abxaz problemi, Cənubi Osetiya problemi və bir sıra daha kiçik məsələlərdir. Bu, iqtisadi
sahədə, rabitə və nəqliyyat, tibb və mədəniyyət sahəsində əlaqələr yaratmaq zərurətidir. Təəssüf ki, bütün bu
problemlər, məsələlər, o cümlədən münaqişə vəziyyətləri telefonla, internet, faks vasitəsilə həll olunmur. Belə
miqyaslı məsələlərin həllinin minimum şərti dövlət rəhbərlərinin şəxsi görüşləridir. Ən azı görüşmək lazımdır. Ona
görə də biz hesab edirik ki, bu dördlük çərçivəsində təklif olunan məsləhətləşmələrdən imtina edilməsi hələlik
məqsədəuyğun deyildir. Əksinə, Qafqaz və Cənubi Qafqaz ölkələrinin rəhbərlərinin şəxsi görüşləri işin xeyrinə
olacaq, mübahisəli məsələlərin həlli yollarının axtarışına, yuxarıda qeyd etdiyim bütün istiqamətlərdə ikitərəfli və
çoxtərəfli münasibətlərin yaradılmasına kömək göstərəcəkdir. Sağ olun.
S u a l: Cənab prezident Əliyev, cənab prezident Putin! Rusiyanı və Azərbaycanı dərin tarixi dostluq,
mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq telləri bağlayır. İndiki səfər həmin münasibətlərin genişlənməsinə,
dərinləşməsinə necə və hansı konkret istiqamətlərdə təsir göstərəcəkdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, biz mahiyyətcə, bu suala artıq cavab verdik. Çünki, əslinə qalsa, biz
bütün günü məhz Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətləri inkişaf etdirmək, genişləndirmək və
dərinləşdirmək üzərində işləyirik. Biz buna çalışırıq. Mən hələ əvvəldə dedim ki, Azərbaycan bu mövqelərdə
möhkəm durur və zənnimcə, Rusiya Federasiyası Prezidentinin Azərbaycana ilk səfəri bunun üçün böyük
imkanlar və münasibətlərimizin inkişafında yeni mərhələ açır.
V l a d i m i r P u t i n: Bilirsiniz, biz bu gün həqiqətən, məhz Sizin dediyiniz problemlərlə məşğuluq.
Azərbaycan prezidentinin indi söylədiklərinə mənim elə bir əlavəm yoxdur. Rusiya tərəfindən ancaq bunu
demək istərdim: son on il ərzində Rusiya dövləti başçısının Azərbaycan torpağında olmaması faktının özü, artıq
ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafında, deməli, Qafqazda regional əməkdaşlığın inkişafında da çox böyük
mənfi haldır. Əksinə, bizim bugünkü rəsmi formatda görüş faktının özü artıq region üçün də, bütün səviyyələrdə
ölkələrimiz üçün də müsbət siqnaldır.
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Yəqin təsadüfi deyildir ki, işgüzar dairələr ümumi məbləği təqribən 300 milyon dollar olan və 25 il üçün
nəzərdə tutulan ən ciddi sərmayə layihələrindən birini məhz bu gün imzalayırlar. Təsadüfi deyildir ki, biz bu
gün nəqliyyat infrastrukturunun, rabitənin, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın inkişafından danışırıq. Mən ancaq
onu qeyd etmək istəyirəm ki, Rusiyanın dünyada, xüsusilə keçmiş Sovet İttifaqı məkanında, Qafqazda siyasəti
tarazlaşdırılacaqdır.
S u a l: Mənim sualım cənab prezident Putinədir. Bir neçə il əvvəl kütləvi informasiya vasitələrindən
məlum oldu ki, bir milyard dollardan artıq məbləğdə Rusiya silahı qanunsuz olaraq Ermənistana
verilmişdir. İndi mətbuatda Rusiya hərbi texnikasının Gürcüstandan Ermənistana göndərilməsi faktı
hallandırılır. Siz necə hesab edirsiniz, bu, Minsk qrupunun üzvü olan ölkələrdən biri kimi, Rusiyanın
imicinə ziyan vurmayacaqmı, eləcə də regionda sabitliyi pozmayacaqmı? Sağ olun.
V l a d i m i r P u t i n: Mən sizin sualınıza cavab verəcəyəm və onu verdiyinizə görə təşəkkür edirəm.
Çünki bu məsələdə Rusiyanın mövqeyini izah etməyə ehtiyac vardır. Silahların göndərilməsinə gəlincə isə,
bildiyiniz kimi, Rusiyanın rəsmi mövqeyi bundan ibarət olmuşdur və ibarətdir ki, bütün bunlar Sovet İttifaqının
hərbi mülkiyyətinin və silahlarının bölüşdürülməsi ilə bağlıdır. Bununla razılaşmaq da olar, razılaşmamaq da,
mən rəsmi mövqe barəsində danışıram. Bilirsiniz ki, hətta müvafiq cinayət işi də qaldırılmış və təhqiq olunmuşdur. Bu məsələ hələ də Rusiya rəhbərliyinin diqqət mərkəzindədir.
İndi hərbi təyinatlı bəzi texnikanın Ermənistandakı Rusiya bazalarına indiki köçürülməsinə gəldikdə isə,
bunun həqiqətən xüsusi izahata ehtiyacı vardır. Əvvəla, bu texnika sadəcə olaraq, Ermənistana göndərilmir və
Ermənistan tərəfinə verilmir, Rusiyanın nəzarəti altındadır. Onlar Rusiya hərbi bazalarına göndərilir. Bu nə
üçün edilir? Avropada adi silahlar haqqında yeniləşdirilmiş beynəlxalq müqaviləyə uyğun olaraq, dünyanın bu
regionunda Rusiyanın müəyyən miqdarda hərbi texnika, o cümlədən zirehli texnika yerləşdirməyə ixtiyarı var.
Bizim gürcü tərəfdaşlarımız Rusiya silahlarının bir hissəsinin Gürcüstandan çıxarılması məsələsini qaldırdığı
üçün – biz isə hesab edirik ki, hazırda dünyada yaranmış vəziyyət Cənubi Qafqazda Rusiyanın hərbi
qüvvələrinin olmasını hələlik zəruri edir – bizim başqa yolumuz yoxdur. Bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, bu
hərbi texnikanın Cənubi Qafqazın başqa yerinə, Ermənistandakı hərbi bazalarımıza köçürməkdən başqa
seçimimiz yoxdur. Əgər Gürcüstan tərəfi bu texnikanın Gürcüstanda qalmasını istəsəydi, o, indiyədək orada
olardı.
Bu, Ermənistan və Gürcüstanın qarşılıqlı münasibətləri ilə qətiyyən bağlı deyildir. Hərçənd, biz başa düşürük
ki, bu heç kəsi sevindirmir, inanın ki, bu, Rusiya tərəfini də sevindirmir. Təkrar edirəm, bu, Gürcüstan
ərazisindəki Rusiya bazalarının gələcəyi barədə danışıqlar prosesində tərəfdaşlarımızın mövqeyi ilə bağlı
məcburi addımdır. Bir daha təkrar edirəm ki, bu texnika Rusiya silahlı qüvvələrinin ciddi nəzarəti altındadır.
S u a l: Sualım cənab Putinə və cənab Əliyevədir. Bu gün Xəzər üzrə birgə bəyanatın imzalanması
faktının özü göstərir ki, Azərbaycanın və Rusiyanın bu problem barədə mövqeləri yaxınlaşmışdır. Xəzər
dənizinin statusunun işlənib hazırlanmasına dair bu yaxınlaşmanın parametrlərinə münasibətinizi daha
konkret söyləyə bilərdinizmi? Sağ olun.
V l a d i m i r P u t i n: Azərbaycan prezidentinin artıq qeyd etdiyi kimi, Xəzərin müxtəlif prinsiplər üzrə –
dənizin dibinə, səthinə görə bölünməsi haqqında danışıqlar kifayət qədər çoxdan, artıq bir neçə ildir ki, aparılır,
gəmiçilik məsələləri və digər məsələlər həll olunur. Aydındır ki, bütün bunlar hər şeydən öncə, Xəzəryanı
dövlətlərin milli mənafeləri ilə bağlıdır. Təəssüf ki, indiyədək bu problemi çoxtərəfli planda həll etmək mümkün
olmamışdır. Biz hesab edirik və ona əsaslanırıq ki, əgər ikitərəfli qaydada razılığa gəlmək mümkündürsə, bunu
etmək lazımdır. Biz Qazaxıstanla artıq belə razılığa gəlmişik. Ötən müddət ərzində ekspertlər kifayət qədər
səmərəli işləmişlər. Aydındır ki, azərbaycanlı həmkarlarımız öz milli mənafelərinə nail olmağa çalışmışlar.
Lakin bizim mövqelərimiz xeyli dərəcədə üst-üstə düşmüşdür. Biz ona əsaslanırıq ki, gəmiçilik problemləri
əvvəlki vaxtlarda olduğu kimi həll edilməlidir. Hazırda və bu sahədə hansısa dəyişikliklərə ehtiyac yoxdur.
Suyun səthinin bölünməsinə gəldikdə isə, biz Xəzərin bütün səthində sərbəst gəmiçilik təmin edilməsi şərti
ilə dənizin dibi üzrə bölgüyə razılaşmışıq. Hesab edirik ki, biz milli maraqlarımızı nəzərə almaqla, bir-birimizi
dəstəkləməliyik. Təkrar edirəm, ümumi halda və hətta praktik planda, yataqlardan istifadə baxımından razılaşma
həm Rusiyanın, həm də Azərbaycanın mənafelərinə uyğundur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç ətraflı cavab verdiyi üçün mənim deməyə sözüm yoxdur.
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RUSİYA PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(9 yanvar 2001)
9 yanvar 2001-ci il
Rusiya Federasiyasının cənab prezidenti, çox hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putin!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Vladimir Vladimiroviç, sizi və sizi müşayiət edən şəxsləri Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Biz
həqiqətən məmnunuq ki, siz mənim dəvətimi qəbul etdiniz və Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiniz. Bu səfər
müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında olduqca böyük əhəmiyyətə və Rusiya – Azərbaycan
münasibətlərində çox böyük əhəmiyyətə malikdir. İş elə gətirmişdir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi və
Rusiya Federasiyası suverenlik əldə etdikdən sonra, Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan və müstəqil dövlətlər
yarandıqdan sonra Rusiya prezidentinin Azərbaycana səfəri olmamışdır. Biz istəyirdik, ancaq baş tutmurdu.
Mən sizi Azərbaycana dəvət etdim və siz buna razılıq verdiniz. Lakin, məlum olduğu kimi, səfərin baş tutubtutmayacağı barədə müxtəlif xəbərlər yayılmışdı. Axı, hərə öz fikrini söyləyir, ona görə də bu səfərin baş
tutmamasını bir o qədər də istəməyən çoxlu adam vardı və onlar qabaqcadan söyləyirdilər ki, səfər baş
tutmayacaqdır. Amma səfər baş tutdu və bu gün siz, hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Azərbaycana gəldiniz.
Mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə və Azərbaycana rəsmi səfərə gəldiyinizə görə sizə ürəkdən təşəkkür
edirəm. Bu, şübhəsiz, tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Bu gün səfərin birinci günü başa çatır. Cəsarətlə demək olar
ki, bu səfər zamanı etmək istədiklərimizin çoxu arxada qalmışdır. Cəsarətlə demək olar ki, səfər uğurludur,
özünü doğrultmuşdur, nəticələr gözlədiyimizdən də artıq olmuşdur. Başlıcası budur ki, biz Rusiya Federasiyası
ilə Azərbaycan arasında təşəkkül tapmış və mövcud olan dostluq münasibətlərini bütün dünyaya nümayiş
etdiririk.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra münasibətlərimizi mürəkkəbləşdirmiş ayrı-ayrı mərhələlər
olmuşdur. Bəlkə də bu, belə bir səfərin həyata keçirilməsinə nail ola bilməməyimizin səbəblərindən biri idi.
Ancaq bugünkü gün göstərdi ki, görüşümüzə, sizin səfərinizə mane olan məsələlərin çoxu süni idi, uydurma idi
və gerçəkliyə uyğun deyildi. Gerçəklik isə ondan ibarətdir ki, bu gün biz çox səmərəli iş gördük. Ona görə də
cəsarətlə demək olar ki, səfər çox uğurludur, səfər baş tutmuşdur, özlüyündə mühüm dövrdür, Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələ açır.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus və Azərbaycan xalqları arasında münasibətlərin tarixi bir çox
əlamətdar hadisələrlə səciyyələnir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk ki, təxminən iki yüz il ərzində bu dövlətin
tərkibində olarkən Azərbaycan xalqı ilə rus xalqı arasında xoş münasibətlər yaranmışdır və bu münasibətlər sıx
dostluğa çevrilmişdir. Bir dövlətin tərkibində – keçmişdə çar imperiyasında, sonra da Sovetlər İttifaqının
tərkibində birgə həyatın gedişində Azərbaycan xalqının əldə etdiyi nailiyyətləri biz Azərbaycanda yüksək
qiymətləndiririk. Bizim üçün ən böyük əhəmiyyəti olan odur ki, rus mədəniyyətinin təsiri altında Azərbaycanda
dünyəvi həyat tərzinin xüsusiyyətləri meydana gəlməyə başlamışdır. Azərbaycanlılar Rusiyada təhsil alırdılar,
onlar sonradan, öz xalqının maarifçiləri olmuş və milli dirçəliş üçün, elmin, təhsilin, mədəniyyətin, incəsənətin
inkişafı üçün çox işlər görmüşlər. Ötən yüzillik ərzində Azərbaycanda olduqca böyük dəyişikliklər baş
vermişdir. Təhsil sahəsi genişlənmiş, ali təhsil, elmi tədqiqat müəssisələri təşkil edilmiş və bir çox digər işlər
görülmüşdür. Bütün bunları rus xalqının nümayəndələrinin, rus ziyalılarının mədəniyyət xadimlərinin, incəsənət
xadimlərinin köməyi ilə əldə edə bilmişik. Bunların hamısı Azərbaycan xalqının ümumbəşəri dəyərlərdən,
Avropa dəyərlərindən bəhrələnməsində və Azərbaycanda dünyəvi cəmiyyətin qurulmasında olduqca böyük rol
oynamışdır. Ötən əsr ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyatın, sənayenin, kənd təsərrüfatının inkişafı, bütün həyatın
yenidən qurulması Rusiya ilə, Rusiyadan, Rusiya mütəxəssislərindən aldığımız köməklə sıx bağlıdır. Yəqin
Rusiyada bunu qiymətləndirirlər ki, Rusiyanın və bütün Sovetlər İttifaqının iqtisadiyyatının inkişafında,
sənayenin inkişafında, sənayeləşdirmədə Azərbaycan nefti öz rolunu oynamışdır. Biz iftixarla deyirik ki,
Azərbaycan neftçiləri Rusiya Federasiyasının və o vaxtkı bütün Sovetlər İttifaqının müxtəlif regionlarında bir
çox neft və qaz yataqlarının aşkara çıxarılmasının fəal iştirakçıları olmuşlar.
Bütün bunlar tarixin ayrı-ayrı faktlarıdır. Bu gün isə bizim üçün ən başlıcası odur ki, Sovetlər İttifaqının
süqutundan sonra müstəqil dövlətlər yaranmış və Rusiya Federasiyası öz suverenliyini elan edərək demokratiya,
bazar iqtisadiyyatı prinsiplərini həyata keçirməyə, iqtisadi, sosial islahatlar aparmağa başlamışdır. Bu, keçmişdə
Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olmuş indiki digər müstəqil dövlətlər üçün nümunə olmuşdur. Biz bunu
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yüksək qiymətləndiririk ki, Rusiya dövlətin, ictimai həyatın demokratikləşdirilməsi, bazar iqtisadiyyatının
inkişafı, azadlıq – söz azadlığı, mətbuat azadlığı prinsiplərinin bərqərar edilməsi yolu ilə gedir. Bunlar
Azərbaycanda da həyata keçirilir. Bu proseslər bizdə bir qədər mürəkkəb, çətin getmişdir. Biz hələlik
demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin, iqtisadi islahatlar aparılmasının, bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin
bərqərar olunmasının hamar yoluna çıxa bilmişik.
İndi müstəqil dövlət olan Azərbaycan Rusiya Federasiyası ilə bütün sahələrdə bərabər hüquqlar əsasında
sıx dostluq münasibətləri saxlayır və əməkdaşlıq edir. Bu, həyatda, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin böyük tarixində yeni mərhələdir. Bu, heç də sadə olmayan, mürəkkəb yoldur. Biz hamımız bu,
dövrün çətinliklərinə məruz qalmışıq. Lakin bununla yanaşı, bu çətinliklər bütün sahələrdə daha sıx əməkdaşlıq
etmək, əlaqələri möhkəmləndirmək, qarşılıqlı münasibətləri dərinləşdirmək və genişləndirmək zərurətini qarşıya
çıxarır.
Bugünkü danışıqlar və imzalanmış sənədlər də aydın göstərir ki, biz doğru yoldayıq və əməkdaşlığımızı
daha da inkişaf etdirmək, Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında dostluğu möhkəmlətmək yolu ilə gedirik.
Rusiya prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin imzaladıqları Bakı bəyannaməsi böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bəyannamədə qarşılıqlı münasibətlərimizin yeni prinsipləri öz əksini tapmışdır, başlıcası isə, o, Rusiya
Federasiyası ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq prinsiplərinin yeni səviyyəyə çıxmasını şərtləndirir. Biz
bu sənədi yüksək qiymətləndirir və hesab edirik ki, o, münasibətlərimizin daha da genişlənməsi və dərinləşməsi
üçün zəmindir. İmzalanmış sənədlər arasında Xəzər dənizində əməkdaşlıq haqqında birgə bəyanatın çox böyük
əhəmiyyəti var. Bu, hər bir ölkənin milli mənafelərinə qeyd-şərtsiz riayət edilməsi əsasında bütün Xəzəryanı
dövlətlərin əməkdaşlığı üçün yol açır. İqtisadi xarakterli digər sənədlərin də bizim üçün əhəmiyyəti böyükdür.
Ən başlıcası isə hörmətli Vladimir Vladimiroviçlə ölkələrimizin qarşılıqlı münasibətləri ilə bağlı, demək olar,
bütün məsələlər barəsində, regionumuza və beynəlxalq həyata aid bütün məsələlər barəsində təkbətək
söhbətimizdir. Böyük məmnunluqla demək istəyirəm ki, biz mövqelərin, baxışların uyğun gəldiyini, qarşılıqlı
anlaşma olduğunu, ən başlıcası isə, əməkdaşlığımızı daha da dərinləşdirmək və inkişaf etdirmək, dostluğumuzu
möhkəmlətmək arzusu olduğunu aşkara çıxardıq.
Qafqazda problemlərimiz çoxdur. Bu məsələ danışıqlarımızda xüsusi yer tuturdu. Əlbəttə, Qafqazdakı
bütün problemlərin bizim üçün əhəmiyyəti var, o mənada ki, bizə dinc Qafqaz gərəkdir. Qafqazın bütün
ölkələrində ictimai-siyasi vəziyyətin sabit olması, Qafqaz ölkələrinin öz aralarında lazımi səviyyədə əməkdaşlıq
etməsi gərəkdir. Lakin Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin – Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
bizim üçün, Azərbaycan üçün son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu münaqişədən bütün Qafqaz əzabəziyyət çəkir, ondan Azərbaycan əzab-əziyyət çəkir, ondan Ermənistan əzab-əziyyət çəkir. O, regionumuzun
iqtisadiyyatının inkişafında bir çox imkanlarımızdan istifadə edilməsini ləngidir. Rusiya bu problemlə
münaqişənin lap başlanğıcından məşğul olur. Hələ 1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaradılmazdan əvvəl
Rusiya bu problemlə məşğul olmuşdur. Bütün dövr ərzində Rusiya bu prosesin iştirakçısıdır. Üstəlik, artıq neçə
illərdir ki, o, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə birlikdə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir.
Bu gün biz münaqişənin dincliklə nizama salınması məsələsini müzakirə etdik. Biz sülh mövqelərində,
Qafqazda sülhün bərqərar edilməsi mövqelərində, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülhün bərqərar olması
mövqeyində qəti şəkildə dayanmışıq. Əlbəttə, bütün beynəlxalq hüquq normalarına, xüsusən ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin pozulmazlığı prinsipinə əməl edilməsi şərti ilə. Odur ki, bu gün imzaladığımız sənəd çox
mühümdür, orada həmin prinsiplər özünün tam əksini tapmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Rusiyanın roluna bizdə, Azərbaycanda böyük ümidlər
bəsləyirlər. Mən böyük məmnunluq hissi ilə demək istəyirəm: bu gün Vladimir Vladimiroviç mətbuat
konfransında bəyan etdi ki, Rusiya öz səylərini gücləndirməyi lazım bilir. Rusiya bu məsələnin sülh yolu ilə
həlli mövqelərində qəti şəkildə dayanmışdır. Açığını desək, bu, ümid və inam yaradır ki, həmin məsələni həll
etmək, özü də tezliklə həll etmək olar.
Biz başa düşürük ki, bu, mürəkkəb münaqişədir. Qarşılıqlı güzəştlər lazımdır. Hesab edirik ki, bu
güzəştlər həm Ermənistan tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən olmalıdır. Rusiya beynəlxalq həyatda,
Qafqazda, ölkələrimizin hamısında böyük nüfuza malikdir və şübhəsiz, bu problemin aradan qaldırılmasında
həlledici rol oynaya bilər. Biz bu ümidlə yaşayırıq və yaşayacağıq. Ümidvarıq ki, münaqişə sülh yolu ilə aradan
qaldırılacaq. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, bir milyon qaçqın öz
doğma torpaqlarına qayıdacaq və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh yaranacaqdır.
Biz bilirik ki, Rusiyada da olduqca çox problem var, Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra uzun müddət
Rusiyada həyat rəvan olmamışdır. Çətinliklər, problemlər olmuşdur. Biz, müstəqil dövlətlər, – mən Azərbaycanı
və keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olmuş indiki digər müstəqil dövlətləri nəzərdə tuturam, – həmişə
Rusiyanı əsas götürmüşük və bu illər ərzində də əsas götürmüşük. Biz Azərbaycanda həmişə hesab etmişik və

47

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

hesab edirik ki, Rusiyanın iqtisadi və sosial inkişafının yüksək səviyyəsi, Rusiya Federasiyasının sabitliyi,
islahatların uğurla aparılması və Rusiyanın uğurlu xarici siyasəti təkcə Rusiya üçün deyil, onu əhatə edən
ölkələr üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu gün biz Rusiyada gedən prosesləri, müsbət prosesləri böyük fərəh hissi ilə müşahidə edirik. Rusiya
Federasiyası dövlətçiliyinin möhkəmlənməsindən, söhbət terrorizm, ekstremizm, təcavüzkar separatizm ilə
mübarizədən gedir. Beynəlxalq məsələlərin həllində Rusiyanın rolunun artmasından söhbət gedir. Rusiya böyük
ölkədir. Onun çox böyük imkanları var. Buna görə də Rusiya xüsusən müasir dövrdə bir çox beynəlxalq
məsələlərin həllində haqlı olaraq mühüm rol oynamalıdır.
Deməliyəm ki, Rusiyada xarici siyasətdə də, daxili siyasətdə də, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsində də
baş verən müsbət dəyişikliklər bizi bu mənada sevindirir. Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin
bütün bunlarda olduqca böyük rolu var. Biz hamımız görürük və bu, artıq real bir faktdır ki, Vladimir
Vladimiroviç Putin Rusiyanın prezidenti seçildikdən sonra Rusiyada və ölkənin daxilində çox ciddi və sürətli
dəyişikliklər baş verir. Beynəlxalq həyatda da Rusiyanın siması tamamilə başqa şəkil alır, o, təbii olaraq, böyük
əhəmiyyət kəsb edir.
Buna görə biz alqışlayırıq ki, bu gün Rusiya Federasiyasında prezident Vladimir Vladimiroviç Putin
bütün cəmiyyəti sıx birləşdirir, dövlətçiliyi möhkəmləndirir, dinamik xarici siyasət aparır və konkret xarici
siyasət tədbirləri həyata keçirir.
Bir prezident kimi və bir insan kimi Vladimir Vladimiroviçə böyük rəğbət bəsləyirəm. Şübhəsiz ki, hər bir
insanın öz mövqeləri, öz rəyləri var. Vladimir Vladimiroviç Putin özünün bütün fəaliyyəti ilə, bütün
problemlərə realistcəsinə yanaşması, öz sadəliyi ilə, MDB ölkələri və digər ölkələrlə ədalətli münasibətlər
qurmağa çalışması ilə qısa müddət ərzində böyük nüfuz qazanmışdır. O, Rusiyada da, bütün MDB ölkələrində
də böyük nüfuz qazanmışdır. Artıq dünyada da böyük nüfuz qazanmışdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, Rusiyada vəziyyətin sabitliyi, iqtisadiyyatın, sosial sahənin inkişafı,
Rusiyanın beynəlxalq mövqelərinin möhkəmlənməsi Rusiyanı əhatə edən bütün ölkələr üçün, – mən hər şeydən
əvvəl öz adımdan, Azərbaycanın adından danışıram, bu böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu baxımdan Vladimir Vladimiroviç qısa müddət ərzində bütün lazımi keyfiyyətləri nümayiş etdirmiş və
ona görə də Rusiyada böyük nüfuz qazanmışdır. Xətrinizə dəyməsin, yaxın keçmişdə Rusiya rəhbərliyinin
nüfuzu yüksək deyildi. Əslinə qalsa, bu, müxtəlif proseslərin baş verməsinin səbəblərindən bəlkə də biri idi.
Vladimir Vladimiroviç qısa müddət ərzində nümayiş etdirə bilmişdir ki, milləti, cəmiyyəti necə sıx birləşdirmək
olar, dövlətçiliyi necə möhkəmləndirmək olar və uğurlu daxili və xarici siyasəti necə həyata keçirmək olar.
Biz gileylənirdik ki, Rusiya prezidentinin müstəqil Azərbaycana indiyədək səfəri olmayıbdır, budur, artıq
vaxt çatmış və Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin Azərbaycana gəlmişdir. O, müasir təfəkkürə,
müasir baxışlara malik tamamilə yeni rəhbər tipini təcəssüm etdirir, ən başlıcası isə, bütün xalqlara, bütün
dövlətlərə çox hörmətcil münasibət bəsləyir. Ona görə də, Vladimir Vladimiroviç, siz Azərbaycanda böyük
nüfuza maliksiniz və dünyada çox məşhurlaşmısınız. Bu isə Rusiya Federasiyasının daha güclü inkişafı üçün
zəmindir və əlbəttə, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da möhkəmlənməsi və genişlənməsi
üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir.
Vladimir Vladimiroviç, bu gün siz məni Rusiyaya rəsmi səfərə dəvət etdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür
edirəm. Mən bu dəvətdən mütləq istifadə edəcəyəm, ümumiyyətlə, Vladimir Vladimiroviç Rusiya prezidenti
seçildikdən sonra bizim çox görüşlərimiz, söhbətlərimiz, çox danışıqlarımız olmuşdur, onlar uzun illər ərzində
Rusiyanın rəhbərləri ilə bəlkə də olmamışdır.
Ona görə də bu səfər bizim üçün önəmlidir, o, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmizə gəldiyinizə görə
mən sizə bir daha və yenidən təşəkkür edirəm. Biz bir çox məsələləri müzakirə edə və bir sıra sənədlər imzalaya
bildik.
Mən Rusiya Federasiyasının şərəfinə, rus xalqının şərəfinə, Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında
dostluğun şərəfinə, rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında dostluğun şərəfinə, Rusiyanın layiqli prezidenti,
Rusiya dövlətinin başçısı hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin şərəfinə badə qaldırmağı təklif edirəm. Sağ
olun!
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ RUSİYA FEDERASİYASININ
BAKI BƏYANNAMƏSİ
(9 yanvar 2001)
9 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Rusiya Federasiyasının Prezidenti,
Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin vəziyyətini və perspektivini hərtərəfli müzakirə edərək,
çoxəsrlik dostluq ənənələrinə, Azərbaycan və rus xalqlarının tarixi talelərinin ümumiliyinə əsaslanaraq,
ikitərəfli münasibətlər üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən və hər iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlığın
əsasını qoyan 3 iyul 1997-ci il tarixli Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dostluq,
əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında Müqaviləyə əsaslanaraq,
Qafqazın bu günü və gələcəyi üçün öz məsuliyyətlərini dərk edərək, Azərbaycan–Rusiya dostluğunun və
strateji tərəfdaşlığının mökəmləndirilməsinin regional təhlükəsizliyin və əməkdaşlığın irəliləyişində və
təminində mühüm amil olduğuna inanaraq, regionda dövlətlərin normal inkişafına, onların geniş iqtisadi və
digər qarşılıqlı əlaqələrinə maneçilik törədən münaqişələrin həll olunmaması ilə əlaqədar xüsusi narahatlıq
bildirərək, hər iki dövlətin ali rəhbərləri arasında daim və sıx əlaqələrin saxlanılmasına, ikitərəfli regional və
beynəlxalq problemlərə dair müntəzəm fikir mübadilələrinin aparılmasına hazır olduğundan çıxış edərək,
beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən tanınmış normalarına BMT Nizamnaməsinə, Helsinki Yekun Aktına və
ATƏT-in digər sənədlərinə qəti şəkildə tərəfdar çıxaraq aşağıdakıları bəyan edirlər:
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası ikitərəfli əlaqələri, onların dövlət suverenliyinə və
müstəqilliyinə qarşılıqlı hörmət, bərabər hüquq, daxili işlərə qarışmama, zor işlətmə və ya zor işlətməklə
hədələməmək, ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı, mübahisələrin sülh yolu ilə həll olunması, insan
hüquqlarına və əsas azadlıqlarına hörmət edilməsi, öhdəliklərin vicdanla yerinə yetirilməsi prinsipləri, habelə
beynəlxalq hüququn digər ümumtanınmış normaları əsasında yeni, daha yüksək strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
qaldırmaqda qətiyyətlidirlər. Onlar iqtisadi islahatların və demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsində birbirinin səylərini dəstəkləyəcəklər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Qafqazı sülh, mehriban qonşuluq və tərəqqi regionuna
çevirmək istiqamətində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
Ali səviyyədə Azərbaycan–Rusiya konstruktiv dialoqunun sonrakı inkişafı bu
vəzifələrin yerinə
yetirilməsinin mühüm zəmini olacaqdır.
I
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası siyasi, ticarət-iqtisadi, hərbi, humanitar, mədəniyyət, elm,
təhsil, informasiya, turizm və idman sahəsində ikitərəfli əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi xəttinə tərəfdar
olduqlarını təsdiq edirlər.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti və Rusiya Federasiyasının Prezidenti qarşılıqlı maraq kəsb edən
məsələlərə dair müxtəlif səviyyələrdə ikitərəfli xarici siyasət sahəsində məsləhətləşmələr təcrübəsini faydalı
sayır və genişləndirilməsinə lüzum olduğunu hesab edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası parlamentlərarası əlaqələrin inkişafına, habelə qanun
yaradıcılığı fəaliyyətində, demokratik institutların formalaşmasında və fəaliyyətində təcrübə mübadiləsinə
kömək edəcəklər.
Onlar qarşılıqlı faydalı iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə mühüm əhəmiyyət verirlər və ticarət
dövriyyəsinin həcminin artmasına, yanacaq-energetika kompleksi də daxil olmaqla, iqtisadiyyatın müxtəlif
sahələrində kooperasiyanın inkişafına hər cür imkan yaradacaqlar.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası maliyyə və bank strukturları ilə bağlı qarşılıqlı əlaqələrin
inkişafını, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsinin, birgə müəssisələrinin və digər təsərrüfat birliklərinin
yaradılmasını dəstəkləyəcəklər.
Onlar Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası maliyyə və bank strukturları ilə bağlı qarşılıqlı
əlaqələrin inkişafını, investisiya layihələrinin həyata keçirilməsini, birgə müəssisələrin və digər təsərrüfat
birliklərinin yaradılmasını dəstəkləyəcəklər.
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Onlar Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının subyektləri, həmçinin onların təsərrüfat
subyektləri arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsini faydalı sayırlar.
Hər iki dövlət Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası Komissiyanın fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi zəruriliyini qeyd edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası hər iki ölkənin təhlükəsizliyinin təmin olunması ilə bağlı
maraqlara cavab verən, üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyən, habelə Azərbaycan Respublikası və Rusiya
Federasiyasının beynəlxalq öhdəliklərinə zidd olmayan uzunmüddətli əsasda ikitərəfli hərbi və hərbi-texniki
əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
Onlar Azərbaycan Respublikasında yaşayan rusları və Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlıları
Azərbaycan və Rusiya cəmiyyətinin üzvi hissəsi, xalqların yaxınlığının saxlanılmasında və aralarındakı dostluq
münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə kömək edən amil hesab edirlər.
Hər iki dövlət mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində əməkdaşlığın daha da inkişafının və genişləndirilməsinin,
habelə hər iki ölkənin xalqları arasında ənənəvi dostluq münasibətlərinin və etimadın möhkəmləndirilməsi üçün
bu sahələrdə hərtərəfli mübadilələrin əhəmiyyətini qeyd edirlər.
Onlar Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası arasında dövlət sərhədlərinin delimitasiyası və
demarkasiyasının mühüm əhəmiyyətini vurğulayır və dövlət komissiyalarının işlərinin davam etdirilməsinin
zəruriliyini təsdiq edirlər.
Prezidentlər Xəzər problemləri üzrə hər iki dövlətin yanaşmalarının yaxınlaşmasını qeyd edir, bununla
əlaqədar qəbul olunmuş Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyasının Xəzər dənizində əməkdaşlığı
prinsipləri haqqında Birgə Bəyannaməsini alqışlayır və hər iki dövlətin müntəzəm, o cümlədən də beş
Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri səviyyəsində xüsusi işçi qrupu formatında əlaqələrini
davam etdirməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
II
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası ənənəvi siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni-tarixi əlaqələrin və Qafqazda
humanitar təmasların, millətlərarası barışığın və sülhün möhkəmləndirilməsinin inkişafına imkan yaratmaq səylərini
ifadə edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Qafqazda təhlükəsizliyin təmininə və əməkdaşlığın
inkişafına yanaşmaların müəyyən edilməsinə bu region dövlətlərin əsas rol oynaması fikrindən çıxış edirlər.
Prezidentlər bununla əlaqədar Azərbaycan Respublikası, Ermənistan Respublikası, Gürcüstan və Rusiya Federasiyası
tərkibində yüksək səviyyədə əlaqələrin mühüm əhəmiyyətini vurğulayırlar və onun nəticələrinin daha səmərəli olmasına
nail olacaqlar.
Onlar 20 iyun 2000-ci ildə Moskva şəhərində Qafqaz dövlətləri başçılarının görüşündə əldə edilmiş
razılıqları, xüsusilə də belə görüşlərin bundan sonra ildə iki dəfədən az olmayaraq keçirilməsi ilə bağlı fikri
alqışlayırlar.
Hər iki dövlətin başçısı hesab edir ki, regionda etibarlı təhlükəsizliyin təmin olunmasının və çoxtərəfli
əməkdaşlığın canlandırılmasının zəruri şərti lokal münaqişələrin sülh yolu ilə, ədalətli və davamlı şəkildə həll
olunmasıdır. Onlar Qafqaz dövlətləri arasında sülhün, mehriban qonşuluğun bərpa edilməsi və saxlanılmasının
əsası olan ərazi bütövlüyü, beynəlxalq tanınmış sərhədlərin toxunulmazlığı prinsiplərinə və beynəlxalq hüququn
digər norma və prinsiplərinə qəti tərəfdar olduqlarını bildirirlər.
Bu konteksdə Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin müvafiq
BMT TŞ qətnamələri və ATƏT qərarları əsasında siyasi yolda həll olunmasına tərəfdar çıxırlar.
Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası arasında yüksək səviyyədə
aparılan birbaşa dialoqu alqışlayır, onun Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə həll olunmasına
kömək edəcəyinə əmin olduğunu bildirir.
Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında, Rusiya Federasiyasının, o
cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi fəaliyyətinin daha da fəallaşmasına ümid etdiyini bildirir.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Qafqazda regionun dinc gələcəyi üçün təhlükə törədən
terrorizmin, ekstremizmin və təcavüzkar separatizmin yayılması ilə əlaqədar ciddi narahat olduqlarını bildirirlər.
Bunları nəzərə alaraq, onlar özlərinin xarici siyasət, güc və hüquq-mühafizə strukturlarının səmərəli qarşılıqlı
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsini davam etdirəcəklər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Qafqazdakı münaqişələr nəticəsində qaçqınların və
məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına tezliklə könüllü və təhlükəsiz şəkildə qayıtmalarına bundan sonra hər
vasitə ilə kömək edəcəklər.
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Onlar regiondakı beynəlxalq nəqliyyat əlaqələrinin tezliklə tam bərpası üçün zəruri səy göstərəcəklərini,
Azərbaycanın Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinə, Rusiyanın isə Avropa – Qafqaz – Asiya (TRASEKA) nəqliyyat
dəhlizinə qoşulmasına qarşılıqlı yardım edəcəklərinə hazır olduqlarını bəyan edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası Qafqazın nadir təbiətinin qorunması, beynəlxalq turizmin
inkişafı, texnogen qəzaların və təbii fəlakətlərin nəticələrinin aradan qaldırılması məsələlərində hərtərəfli
əməkdaşlığa xüsusi diqqət yetirəcəklər. Onlar qeyd edirlər ki, demokratiyanın inkişafı və insan hüquqlarına və
azadlıqlarına əməl edilməsi hər iki ölkənin və bütövlükdə regionun layiqli gələcəyinin əsası, Qafqaz
dövlətlərinin ümumavropa və dünya strukturlarına inteqrasiyasının mühüm şərtidir.
Hər iki dövlət beynəlxalq birliyin regionda etimad mühitinin yaradılmasına və davamlı iqtisadi inkişafın
təmin edilməsinə yönəlmiş təşəbbüslərini alqışlayır.
III
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası BMT, ATƏT, Avropa Şurası, MDB, digər beynəlxalq
təşkilatlar və universal və regional xarakterli forumlar çərçivəsində sıx və konstruktiv qarşılıqlı fəaliyyətlərini
inkişaf etdirəcəklər.
Onlar əmindirlər ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyi formatında əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi tərəflərin milli
maraqlarına cavab verir və ümumbəşəri tendensiyalar istiqamətində gedir.
Hər iki dövlət MDB-də çoxtərəfli iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə, xüsusən Birlikdə mükəmməl bazar
infrastrukturlarının yaradılmasının zəruri şərti olan azad ticarət zonalarının yaradılmasına, gələcəkdə əmtəə,
xidmət, işçi qüvvəsi və kapitalın azad dövriyyəsinə əsaslanan ümumi iqtisadi məkanın inkişafına böyük
əhəmiyyət verirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası BMT və onun Təhlükəsizlik Şurasının beynəlxalq
məsələlərdə, ilk növbədə isə çoxqütblü dünyada sülhün və təhlükəsizliyin dəstəklənməsində mərkəzi rolun
möhkəmləndirilməsinə kömək edəcəklər.
Onlar minilliyin zirvə görüşünün siyasi nəticələrini yüksək qiymətləndirirlər, onun səmərəli həyata
keçirilməsi məqsədilə öz aralarında və bütün maraqlı dövlətlərlə sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək
niyyətindədirlər.
Hər iki dövlət ərazi, etnik, dinlərarası və digər münaqişələri BMT Nizamnaməsinə və Təhlükəsizlik
Şurasının qərarlarına ciddi şəkildə əməl etməklə həll olunmasına səy göstərəcəklər. Onlar hüquq müdafiəsi və
humanitar bəhanələrlə suveren dövlətlərin daxili işlərinə qarışmağa yönəlmiş hər cür hərəkətlərin və cəhdin
əleyhinə qətiyyətlə çıxış edirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası silahlanma və tərksilaha nəzarət sahəsində mövcud müqavilələr sisteminin saxlanılmasının, kütləvi qırğın silahlarının və onları daşıma vasitələrinin yayılmaması prosesinin
irəli aparılmasının, istisnasız olaraq bütün dövlətlərin təhlükəsizlik maraqlarının təmin olunmasının tərəfdarıdırlar.
Onlar 26 may 1972-ci il tarixli raket əleyhinə müdafiə sisteminin məhdudlaşdırılması haqqında müqavilənin
müasir şəraitdə strateji sabitliyin təməl daşı kimi mövcud dəyərini saxlamasına razıdırlar və bu istiqamətdə
göstərilən beynəlxalq səyləri dəstəkləyirlər.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası nüvə silahının yayılmaması haqqında müqavilənin
qüvvəsinin müzakirəsinə dair 2000-ci il konfransının qərarlarının mühümlüyünü qeyd edirlər və atom
enerjisindən dinc istifadə sahəsində bərabərhüquqlu beynəlxalq əməkdaşlığın hərtərəfli şəkildə
genişləndirilməsini alqışlayırlar.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası AEVA-nın himayəsi altında yeniləşdirilmiş nüvə
texnologiyasının və nüvə yanacağının təbii təhlükəsiz dövriyyəsinin konseptual işlənib hazırlanmasına dair
beynəlxalq layihənin təşkili haqqında təklifləri dəstəkləyirlər.
Onlar 1999-cu ilin noyabrında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə imzalanmış Avropada adi silahlı
qüvvələrə dair Müqavilənin uyğunlaşdırılması haqqında sazişin Avropa təhlükəsizliyinin təmini üçün
əhəmiyyətini qeyd edirlər.
Rusiya Federasiyası Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına daxil olmasını dəstəkləyir və alqışlayır.
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası əmindirlər ki, onların qarşılıqlı etimad ruhunda həm
ikitərəfli münasibətlər sahəsində, həm də beynəlxalq arenada sıx və dinamik əməkdaşlığı hər iki xalqın və
dövlətin maraqlarına cavab verir və özlərinin, regional və qlobal təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə kömək
edir.
Bakı şəhərində 9 yanvar 2001-ci ildə iki əsl nüsxədə Azərbaycan və rus dillərində tərtib edilmişdir, hər iki
mətn eyni qüvvəyə malikdir.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNƏ BAKI SLAVYAN
UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM OLUNMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(10 yanvar 2001)
10 yanvar 2001-ci il
Çox hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Hörmətli professorlar, müəllimlər, Azərbaycan Slavyan Universitetinin nümayəndələri!
Bugünkü hadisə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi
səfəri çərçivəsində mühüm hadisələrdəndir. Biz dünən və bu gün çox səmərəli və böyük iş gördük. İndi, səfərə
müəyyən yekun vuraraq deyirəm ki, o, Azərbaycan üçün, həm də Rusiya Federasiyası üçün, dostluq
münasibətlərimizi, əməkdaşlığımızı, bütün sahələrdə qarşılıqlı fəaliyyətimizi daha da inkişaf etdirmək üçün həm
çox gərəkli və faydalı olmuşdur.
Biz əvvəllər də, mən Vladimir Vladimiroviçlə Moskvada, digər şəhərlərdə görüşərkən də Azərbaycanın,
Azərbaycan xalqının qədim ənənələrindən, rus və Azərbaycan xalqları arasında qarşılıqlı münasibətlərin böyük
tarixindən danışmışıq. Fikirləşirəm ki, bugünkü hadisə mənim həmin fikirlərimin, həmin bəyanatlarımın parlaq
sübutudur. Bizi böyük tarixi dostluq birləşdirir. Tarix necə olursa-olsun, ondan nəticə çıxartmaq, onu
qiymətləndirmək lazımdır – həm yaxşı, həm də kədərli tərəflərini. Biz hesab edirik ki, tarixdə yaxşı olanı
saxlamaq, zənginləşdirmək və qorumaq lazımdır. Bu baxımdan Azərbaycanda Rusiyaya, rus xalqına, rus dilinə
münasibətdə məhz belə siyasət aparılır. Hamınız, xüsusilə Vladimir Vladimiroviç, siz əmin ola bilərsiniz ki, bu
siyasət ilk öncə Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının milli mənafelərinə uyğundur və bundan sonra da davam
etdiriləcəkdir.
Dünən və bu gün çoxlu görüşlər olmuşdur. Lakin mən düşünürəm ki, bugünkü görüş Vladimir
Vladimiroviç üçün və mənim üçün də xüsusilə təsirli, xüsusilə xoşdur. Əvvəla, burada tələbələr az olsa da,
bütün müəllim heyəti, böyük kollektiv iştirak etməsə də, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç özü Slavyan
Universitetini gördü. Hər halda salonda olanlar, necə deyərlər, bu universitetin ən yaxşı nümayəndələridir,
millətimizin qaymağıdır. Rus dilinin Azərbaycan gənclərinə öyrədilməsində, Azərbaycan məktəbləri üçün rus
dili və ədəbiyyatı müəllimləri hazırlanmasında, rus dilinin həm keçmişdə, həm də indi xalqımız üçün çox zəruri
olmasında, onun Azərbaycanda layiqli yer tutmasında bir il deyil, bir neçə on illər xidmət göstərmiş adamlardır.
Bu universitetin öz tarixi var, ikiillik müəllimlər institutundan başlayıblar. Lakin rektorun qeyd etdiyi
kimi, 1972-ci ildə, məhz rus dili və ədəbiyyatı üzrə kadrlar hazırlanmasına böyük əhəmiyyət verərək, biz, necə
deyərlər, bütün atributları olan xüsusi institut, ən yüksək səviyyəli institut yaratmağı qərara aldıq. İndi isə bu,
Slavyan Universitetidir. Düşünürəm ki, bu universitetin böyük gələcəyi, böyük perspektivi var. Azərbaycan
müstəqil dövlət olduqda, Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra biz hamımız ayrılıb müstəqil dövlətlərə
çevrildikdə hər bir xalq üçün dillərin, ümumən xarici dilin əhəmiyyəti, azərbaycanlılar üçün, Azərbaycan
gəncləri üçün rus dilinin əhəmiyyəti azalmadı, əksinə, artdı. Vladimir Vladimiroviç rus dilinin xüsusən
azərbaycanlılar üçün nə demək olduğundan çox doğru danışdı. Çünki elmin, mədəniyyətin, təhsilin yeni
nailiyyətlərindən bəhs edən, Moskvada, Rusiyada nəşr olunmuş xeyli ədəbiyyat, təəssüf ki, Azərbaycan dilinə
hələ tərcümə edilməmişdir. Ona görə də rus dilini bilmək, təbii olaraq, digər Avropa dillərini də bilmək indi çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, biz bu universitetə çox böyük ümidlər bəsləyirik.
Vladimir Vladimiroviç, mən olduqca şadam ki, Siz proqramınızda universitetin nümayəndələri ilə görüş
üçün hər halda yer tapdınız. Şadam ki, universitet sizə fəxri doktor adı verdi. Deməliyəm ki, dövlət xadiminə,
siyasi xadimə fəxri doktor adı verilməsi bu universitetin həyatında ilk hadisədir. Azərbaycanın Slavyan
Universitetində, təbii olaraq, bütün xalqımız arasında belə yüksək şərəfə layiq görülmüş bu ilk adam bizim
dostumuz Vladimir Vladimiroviç Putindir.
Vladimir Vladimiroviç, bugünkü hadisə münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edir və inanıram ki, bugünkü
görüş daha çox sübuta yetirəcək ki, – sizə sübut etmək lazım deyil, lakin Rusiyada çoxlarına lazımdır, – Rusiya
ilə Azərbaycan arasında münasibətlər yaxşıdır və daha yaxşı, çox yaxşı ola bilər.
Vladimir Vladimiroviç, 1949-cu ildə Leninqradda, Peterburqda xüsusi məktəbi bitirdiyim haqqında
şəhadətnaməni mənə təqdim etməklə siz məni çox təsirləndirdiniz. Mən Leninqradda bu məktəbi bitirəndə siz
hələ dünyaya gəlməmişdiniz. Leninqradda təhsil aldığım dövrdə çox şey öyrəndim. Həm də bu təhsil ocağını
tamamilə bitirmək üçün, görünür, icbari olan həmin fənlər çərçivəsində deyil, eləcə də başqa fənlər çərçivəsində
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çox şeyi öyrəndim. Mən çox şeyə nail oldum və bu, gələcək fəaliyyətimdə, mədəniyyətdə, elmdə, təhsildə mənə
çox kömək etdi.
Mən Leninqrad Universitetinin bu məktəbə dəvət edilən bir çox görkəmli professorlarının mühazirələrini
dinləyirdim. Siz bu məktəbi tanıyırsınız, onun ünvanını bilirsiniz, siz də oranı bitirmisiniz. O, Qoroxovaya
küçəsində, Aleksandr bağının yaxınlığında yerləşir. Bir sözlə, o vaxtlar mən Leninqradı sevdim. Lakin
Leninqradı sevməyim nə deməkdir? Mən şəhərin nəinki arxitekturasını, bütün tarixini, mühitini, eləcə də
mədəniyyətini, dilini sevdim. Bu, mənim bütün sonrakı həyatımda olduqca böyük rol oynadı. Ona görə də bu
şəhadətnaməni mənə təqdim etdiyiniz üçün sizə çox minnətdaram. Bu şəhadətnamə məndə bəlkə də yoxdur.
Amma görürəm ki, Siz onu qovluqdan çıxarmısınız və Azərbaycanın fəxri adamlarının, professorlarının,
alimlərinin yanında mənə təqdim etdiniz.
Hesab edirəm ki, Bakı Slavyan Universitetinin doktoru kimi siz Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
və əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafı üçün daha böyük səylər göstərəcəksiniz. Mən isə sizi əmin edirəm ki,
biz öz tərəfimizdən hər şeyi edəcəyik. Mən sizi bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı, firavanlıq arzulayıram.
Bir halda ki, Azərbaycanda görüşlər bugünkü hadisə ilə başa çatır, siz tezliklə geriyə, Moskvaya yola
düşürsünüz, səfərinizə görə, birgə işimizə görə, səfərin nəticələrinə görə, imzalanmış sənədlərə görə sizə bir
daha təşəkkür etmək istəyirəm. Bizdə, cəmiyyətimizdə belə bir cəhəti xüsusi qeyd edir və qiymətləndirirlər ki,
bu, Rusiya Federasiyası prezidentinin 2001-ci ilin, XXI əsrin, üçüncü minilliyin başlanğıcında ilk səfəridir. Bir
sözlə, bunun da böyük əhəmiyyəti var.
Səfərə görə sizə təşəkkür edir, sizi təbrik edirəm, mürəkkəb, çətin və məsul işinizdə sizə uğurlar
arzulayıram. Əminəm ki, Rusiya Federasiyasının prezidenti kimi sizin rəhbərliyiniz altında Rusiya ölkənin
həyatında olan çətinlikləri aradan qaldıracaqdır. Rusiya iqtisadi potensialına görə də, elmi potensialına, mədəni
potensialına görə də daha güclü olacaqdır. Ən başlıcası isə, dünya birliyində öz layiqli yerini tutacaqdır. Rusiya
Federasiyasının prezidenti kimi siz bu vəzifədə fəaliyyətinizin qısa müddəti ərzində, zənnimcə, rusiyalılara da,
bütün dünyaya da sübut etdiniz ki, buna nail olmağa qadirsiniz, böyük rus xalqı sizin arxanızda dayanıb,
Rusiyanın bütün xalqları sizin arxanızda dayanmışlar. Sizi bir daha təbrik edirəm.
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TÜRKSOY TƏŞKİLATININ XV TOPLANTISINDA İŞTİRAK EDƏN TÜRKDİLLİ
ÖLKƏLƏRİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 yanvar 2001)
Prezident sarayı
16 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
TÜRKSOY təşkilatına daxil olan ölkələrin mədəniyyət nazirlərinin XV görüşü keçirilir. Məmnunam ki, bu görüş
Azərbaycanda olur. Mən sizin toplantıya təbrik məktubu göndərmişəm. Güman edirəm ki, məktubum sizə
çatıbdır.
TÜRKSOY barədə çox danışmışıq. Ancaq bu gün mən onu deyə bilərəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyi
yaranandan indiyə qədər TÜRKSOY təşkilatı hamıdan çox iş görmüş bir təşkilatdır. Bu da müəyyən qədər
təbiidir. Mənim öz dilimizdə danışmağıma etiraz etmirsiniz? Çünki bəzən biz Mərkəzi Asiya dövlətlərində
yığışanda rus dilində danışırıq. Orta Asiya nümayəndələri etiraz etmirlər ki, öz dilimizdə danışım?
Bəli, bu təşkilatın əsas məqsədi birinci növbədə bizim tarixi keçmişimizi, köklərimizi, mədəniyyətimizi və
bunların hamısının müştərək olduğunu yenidən araşdırmaq və bugünkü nəsillərə çatdırmaqdan ibarətdir. Çünki
70 illik sovet hakimiyyəti dövründə, bundan da öncə, təəssüflər olsun ki, türkdilli ölkələrin bir-biri ilə əlaqələri
ya zəif olubdur, ya da olmayıbdır. Bəzən də Sovetlər İttifaqında yaşayan türkdilli xalqlar üçün qadağan olubdur.
O vaxt Sovetlər İttifaqında belə bir anlayış mövcud idi ki, vahid sovet xalqı vardır. Bütün millətlər də var, ancaq
vahid sovet xalqı da. Biz, məsələn, Mərkəzi Asiyada olan qardaşlarımızla daim əlaqədə idik, bir ölkənin
tərkibində idik. Biz həmişə bir-birimizlə rusca danışırdıq və tarixi keçmişimizi, mədəniyyətimizi, onların dərin
köklərini heç vaxt araşdırmırdıq. Amma indi biz müstəqillik əldə edəndən sonra və Türkiyə Cümhuriyyəti də bu
sahədə çox dəyərli təşəbbüslərlə çıxış edəndən sonra türkdilli dövlətlər birliyi yaranıbdır. Bu birliyin də, yenə də
deyirəm, ən əsas özəklərindən biri TÜRKSOY təşkilatıdır.
Mən sizin gördüyünüz işləri yüksək qiymətləndirirəm. Arzu edirəm ki, bu işləri bundan sonra da davam
etdirəsiniz. Çünki həm bugünkü nəsillər, həm də gələcək nəsillər üçün hələ çox iş görmək lazımdır ki, bu
itirilmiş dövrü, zamanı, onillikləri bərpa edək. Yəni onu bərpa etmək mümkün deyil, o dövrdə itirdiklərimizi
indi qısa bir zamanda yaratmaq lazımdır.
Mən sizi təbrik edirəm və arzu edirəm ki, işlərinizi bu cür davam etdirəsiniz. Siz dövlət başçılarından daha
zirəksiniz. Çünki biz, deyək ki, altı dəfə görüşmüşük. Amma siz on beş dəfə görüşmüsünüz. Ancaq bu da
təbiidir. Çünki dövlət başçılarının bir çox problemləri vardır. Onların ildə bir dəfə görüşməsi bəzən bəs edir. Bu
görüşlərdə biz, təbiidir ki, mədəniyyət, elm, tarixi keçmişimiz haqqında da çox fikir mübadiləsi aparırıq. Amma
eyni zamanda bu görüşlərin iqtisadi əməkdaşlıq tərəfi də vardır.
Bu da çox əhəmiyyətlidir. Amma siz isə, bir də qeyd edirəm, bizim türkdilli xalqların ən incə və ən vacib işi
ilə məşğulsunuz. Ticarət bu gün də, sabah da var. Bu, ola bilər ki, türkdilli, başqa dilli dövlətlə olsun – ticarət
elə ticarətdir. Dünya ticarətsiz, iqtisadiyyatsız yaşaya bilməz. Ticarətin, iqtisadiyyatın nə milliyyəti var, nə də
milli kökü var. Amma mədəniyyətin, dilin, milli dəyərlərin, ənənələrin – bunların böyük tarixi və dərin kökləri
vardır.
Bizim ədəbiyyatımız, musiqimiz, tarixi köklərimizi sübut edən əsərlərimiz – bunların hamısı təbiidir ki, çox
böyük əhəmiyyətə malikdir. Məsələn, biz keçən il «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyini keçirdik.
Bütün türkdilli dövlətlərdən, təkcə türkdilli dövlətlərdən yox, bir çox ölkələrdən, o cümlədən Avropa
ölkələrindən nümayəndə heyətləri gəlmişdi. Biz «Kitabi-Dədə Qorqud» haqqında, demək olar ki, o bir il
içərisində öyrəndiyimizin heç on faizini də bilmirdik. Amma indi «Kitabi-Dədə Qorqud» hamı üçün ulu
babadır. Birisi Dədəm Qorqud deyir, biri Ata Qorqud deyir, digəri Dədə Qorqud deyir.
Yaxud da ki, bir neçə il bundan öncə biz yenə də hamımıza mənsub olan Füzulinin yubileyini keçirdik. Çox
dəyərli bir hadisə oldu. Toplaşdıq. Mən Azərbaycanda keçirilənləri deyirəm. Qazaxıstanda da, Özbəkistanda da
çox gözəl tədbirlər keçirilibdir. Qırğızıstanda «Manas»ın minillik yubileyini keçirdik. Türkmənistanda da belə
tədbirlər olmuşdur. Ona görə də sizin gördüyünüz işlər xalqlarımız üçün ən dəyərli işlərdir. Bu münasibətlə sizə
təşəkkür edirəm, sizi təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu təşkilat yaşayacaq, inkişaf
edəcək və gələcək nəsillər üçün də çox yeni şeylər yaradacaqdır.
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İ s t e m i h a n T a l a y (Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət naziri): Sayın Cümhurbaşqanım. Bizi qəbul
etdiyiniz üçün öz adımdan və TÜRKSOY ailəsinə mənsub mədəniyyət nazirləri adından Sizə öz
minnətdarlığımızı bildiririk. Bu gün səhər toplantımıza göndərdiyiniz təbrik məktubu həqiqətən hər birimizə yol
göstərəcək özəlliklər daşıyır. Bu gün bizi qəbul edərkən söylədiyiniz fikirlər bizə çox şeyləri anlatdı və gələcəyimizi işıqlandıran və onu bizə yol göstərən bir iradə olaraq dəyərləndiririk. Əvvəldən indiyədək, hər zaman
TÜRKSOY-a ən böyük dəstəyi Siz verdiniz. Hörmətli Süleyman Dəmirəllə birlikdə Siz TÜRKSOY-un daim uğurlu
fəaliyyət göstərməsi üçün bizi dəstəklədiniz. Polad Bülbüloğlu qardaşım da təşkilatın Baş direktoru olaraq Sizin
verdiyiniz təlimatları ən gözəl şəkildə yerinə yetirdi. Bu gün səkkiz yaşı tamam olan TÜRKSOY türk xalqları
arasındakı bir mədəniyyət və sənət körpüsü olaraq özünü təsdiq etmişdir. Bundan sonra da bu çalışmalar ən
gözəl şəkildə, Sizin bizə verdiyiniz təlimatlar əsasında yerinə yetiriləcəkdir. Biz Sizi, sadəcə, Azərbaycanın
dəyərli cümhurbaşqanı deyil, eyni zamanda türk dünyasının çox dəyərli böyüyü olaraq sayqı ilə salamlayırıq və
sonrakı fəaliyyətimizdə də bizə ən böyük dəstəyi verəcəyinizə inanırıq. Bu duyğularla öz adımdan və
həmkarlarım adından Sizi təkrar sayqı ilə salamlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yenə də bir söz demək istəyən varmı?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Hörmətli və əziz Prezidentimiz! Bir qayda olaraq, hər nazir bir hədiyyə
verməsin deyə, biz TÜRKSOY ailəsi adından Sizə kiçik hədiyyə vermək istəyirik. Bu da TÜRKSOY-un
Bakıda keçirilən toplantısından və Sizinlə bugünkü görüşümüzdən bir yadigar olacaqdır. Bu Sizin üçün
Türkiyədə xüsusi sifariş edilmiş, qızıldan düzəldilmiş nimçədir. İcazənizlə, onu Sizə təqdim edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gözəl əsərdir. Elə TÜRKSOY-un əsas vəzifəsi də mədəniyyət əsərləri yaratmaqdır.
Bu da mədəniyyət əsərinin bir nümunəsidir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Hörmətli Prezidentimiz, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının gələcək zirvə
toplantısını Türkiyədə keçirmək planlaşdırılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, İstanbulda keçiriləcəkdir.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Bizim dostlarımız, nazirlər bu gün belə bir təklif irəli sürdülər. TÜRKSOY-un
gözəl bir rəsm sərgisi var. Biz bu gün Bakıda həmin sərgini açdıq. Həmin sərgidə yüzdən çox əsər nümayiş
etdirilir. Biz türk dünyasının gənc rəssamlarını dəvət edirik, onlara şərait yaradırıq. Onlar yeni əsərlər yaradırlar.
Bu əsərləri hədiyyə olaraq TÜRKSOY-a verirlər. Beləliklə, üç dəfə keçirilən belə tədbirlər nəticəsində türk
dünyasının gənc rəssamlarının 100-dən çox gözəl əsəri toplanmışdır. Türkiyənin hörmətli Mədəniyyət naziri söz
verir, İstanbulda yaxşı bir salon tapacaq ki, orada sərgi təşkil edək. Biz dövlət başçılarını oraya dəvət edə bilərik
və icazə versəniz, orada bizim ölkələrimizin hərəsindən bir sənətçinin iştirakı ilə 50 dəqiqəlik, 1 saatlıq konsert
təşkil edə bilərik. Siz bizi dəstəkləsəniz, bunu edə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi dəstəkləyirəm. Təbiidir ki, hər bir belə hadisə əhəmiyyətlidir və bizi birbirimizə daha da yaxınlaşdırır. Münasibətlərimizi daha da səmimi, isti edir. Ona görə də mən nəinki etiraz etmir,
bunu dəstəkləyirəm. Ancaq bu işdə təşəbbüs yenə də Türkiyə tərəfindən olmalıdır. Çünki türkdilli dövlətlərin
başçılarının son zirvə görüşü Bakıda keçdi. O vaxt qərara gəldik ki, bundan sonrakı görüş İstanbulda, Türkiyədə
keçəcəkdir. Türkiyə hökuməti bunun nə vaxt keçirilməsi haqda fikir söyləsə, təbiidir ki, başqa ölkələrin də
prezidentlərinin fikrini öyrənib hamı üçün münasib bir gün müəyyən edilməlidir. Mən bu tədbirdə iştirak
etməyə, İstanbula getməyə hazıram. Sizin oradakı sərginiz də, əlbəttə, zirvə görüşünü daha da
gözəlləşdirəcəkdir.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam ki, siz Azərbaycandasınız, Bakıdasınız. Bizim
həyatımızı görmüsünüz. Güman edirəm, əvvəllər, yəni keçən illərdə Azərbaycanda olanlar iki il, üç-dörd il
bundan öncəki vəziyyəti müqayisə edib deyə bilərlər ki, indi ölkəmiz müstəqillik yolu ilə gedir. Baxmayaraq ki,
böyük çətinliklərlə üzləşibdir. Bilirsiniz ki, Azərbaycan indiyə qədər Ermənistanla hərbi münaqişədədir və
baxmayaraq ki, altı il bundan öncə atəşkəs haqqında razılığa gəlmişik, saziş imzalamışıq, sülh danışıqları
aparırıq, hələ ki buna nail ola bilməmişik. Ərazimizin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır.
Bu torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon soydaşımızın əksəriyyəti çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayır.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, başqa problemlərimiz də vardır. Hər bir ölkədə keçid dövrünün
problemləri vardır. Məsələn, Türkiyə 80 ilə yaxındır ki, bir cümhuriyyət kimi inkişaf edir – onun 75 illiyini
1998-ci ildə bayram etdik. Türkiyənin özündə də problemlər vardır. Ancaq biz, yeni müstəqillik əldə etmiş və
xüsusən demokratiya yolunu seçmiş, bazar iqtisadiyyatına keçmiş ölkələr, həm iqtisadiyyatda, həm sosial
sahədə, həm mədəniyyətdə, həm də cəmiyyətdə böyük dəyişikliklər aparırıq. Bu dəyişikliklər də əzab-əziyyətsiz
ola bilməz. Bu dəyişikliklərin hər biri əgər gələcəkdə müsbət nəticə verəcəksə də, keçid dövründə bunun
çətinlikləri və bəzən də mənfi təsiri var.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan inkişaf edir. Bizdə iqtisadiyyat da, mədəniyyət də inkişaf edir.
Mədəniyyət xadimlərinə münasibət də çox yaxşıdır. Prezident kimi, mən onlara qayğı da göstərirəm –
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maaşlarını da artırıram, başqa şeylər də edirəm ki, mədəniyyət yaşasın. Nə olursa-olsun, mədəniyyət, incəsənət
yaşamalıdır.
Bizim bir çox fabriklərimiz var, vaxtilə çox yaxşı işləyirdilər. Bunlarda on minlərlə insan çalışırdı, oradan
maaş alıb ailəsini saxlayırdı. İndi fabriklər, zavodlar o qədər işləyə bilmir. Biz başqasını yaradacağıq. Yaxud da
onları işlətməyə yol tapacağıq.
Amma mədəniyyət, incəsənət, ədəbiyyat elədir ki, dayana bilməz, gərək həmişə inkişaf etsin. Ona görə də
biz Azərbaycanda başqa sıxıntılarımıza, problemlərimizə baxmayaraq, mədəniyyətə, incəsənətə, ədəbiyyata–
bütün bu sahələrə xüsusi diqqət göstəririk. Ona görə də bunlar həm yaşayır, həm də inkişaf edirlər. Güman
edirəm, bu müddətdə təkcə bunları yox, bizim Bakıda olan dəyişiklikləri də görmüsünüz, yaxud da görəcəksiniz
ki, bir müstəqil, demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlət kimi, Azərbaycan daim irəli gedir.
Mənim sizə deyəcəyim sözlər bu qədərdir. Qalan məsələləri özünüz həll edirsiniz. Çox sağ olun.
Cümhurbaşqanlarınıza, prezidentlərinizə, hökumətlərinizə və xüsusən mədəniyyət, incəsənət xadimlərinə –
yazıçılara, şairlərə, rəssamlara mənim salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırın.
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NATO-nun BAŞ KATİBİ LORD CORC ROBERTSON VƏ
ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 yanvar 2001)
Prezident sarayı
16 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Baş katib!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Azərbaycan 1994-cü ildən NATO
ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında iştirak edir. İlk dəfə Brüsseldə NATO-nun qərargahında görüşlərim
və «Sülh naminə tərəfdaşlıq» sənədinə imza atmağım mənim xatirimdədir. Ondan təxminən 6 il keçibdir və bu
müddətdə, hesab edirəm, bizim əməkdaşlığımız üçün çox işlər görülübdür. Təbiidir ki, biz bunu yüksək
qiymətləndiririk. Hesab edirəm ki, biz gələcəkdə də yaxşı əməkdaşlıq etməliyik.
Hörmətli Baş katib, güman edirəm, siz də bu məqsədlə bizim bölgəyə gəlmisiniz. Şəxsi nöqteyi-nəzərdən
sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Mən Moskvadakı görüşlərimizi və xüsusən Londondakı ətraflı
söhbətimizi xatırlayıram. İndi isə siz, nəhayət, Cənuba, Azərbaycana gəlmisiniz.
Bilirəm ki, siz bir müddət bundan əvvəl Gürcüstanda olmuşdunuz. Ancaq Azərbaycanda, Ermənistanda, yəni
üç Cənubi Qafqaz ölkəsinin ikisində olmamışdınız. İndi Ermənistanda oldunuz və nəhayət, Azərbaycana da
gəldiniz. Çox məmnunam. Buyurun.
C o r c R o b e r t s o n: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Buraya ilk dəfə gəlmək və Sizinlə görüşmək imkanı məni sevindirir. Sizə məktubda yazdığım kimi, qəlbən
təəssüflənirəm ki, qabaqcadan planlaşdırıldığı kimi, buraya sentyabrda gəlməyə imkanım olmadı. O vaxt
Yuqoslaviyada böhran yarandı və bununla əlaqədar səfər planlarımı ixtisar etməli və yalnız Gürcüstana getməli
oldum. Lakin onda mən, əlbəttə, çox dəqiq şəkildə bəyan etmişdim ki, bütün qafqaz dövlətlərinə səfərsiz mənim
vəzifəm mükəmməl ola bilməz. Odur ki, buraya gəlmək, Sizin çox gözəl ölkənizi görmək və Sizinlə artıq
üçüncü dəfə görüşmək imkanı məni çox sevindirir.
Siz özünüz indicə dediniz ki, Azərbaycanın «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına üzv olmasından artıq altı
il keçmişdir. Biz Azərbaycanın bu proqramda mühüm rol oynamasını çox yüksək qiymətləndiririk.
Azərbaycanın Xarici İşlər nazirini, Müdafiə nazirini burada görmək mənə xoşdur, çünki onlar mən bu vəzifəyə
başladığım vaxtdan bəri, xüsusən iclaslarda mühüm rol oynayırlar. Əlbəttə, siz mənim NATO-nun Baş katibi
olduğum vaxtdan xeyli əvvəl bu ölkənin prezidentisiniz. Ancaq mənə elə gəlir ki, bizim ümumi cəhətlərimiz
çoxdur, o cümlədən «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına, yəni dünyanın bu çox önəmli regionunda sülh,
təhlükəsizlik, sabitlik məsələlərinə dərin, həqiqi marağımız var. Mən gözəl Bakı şəhərinin seyrinə çıxmağı
səbirsizliklə gözləyirəm, mənə Xəzər dənizini ilk dəfə görməyə imkan verəcək sübh çağını səbirsizliklə
gözləyirəm.
Yeri gəlmişkən, mən Atlantik okeanının 10 metrliyində doğulmuşam, buna görə də dünyanın mühüm
dənizlərindən daha birini görmək imkanı məni xüsusilə sevindirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şotlandiya ilə Azərbaycan arasında oxşarlıq var.
C o r c R o b e r t s o n: Mən tam əminəm ki, olduqca çox oxşarlıqlar mövcuddur və biz burada
qalacağımız bir gün ərzində onları aşkara çıxaracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Baş katib, təşəkkür edirəm. Bir daha məmnun olduğumu bildirirəm ki, siz
Azərbaycana gəlmisiniz. Ancaq bunun üçün az vaxt ayırmısınız. Təbiidir ki, mənimlə söhbət aparmaq üçün və
başqa görüşlər üçün də vaxt kifayətdir. Ancaq Bakı ilə tanış olmaq, Xəzər dənizini yaxşı görmək – bu daha da
çox vaxt tələb edir. Güman edirəm, bizim məsul şəxslər çalışarlar ki, siz qısa bir zamanda çox şey görəsiniz.
Amma bizim üçün ən əsas odur ki, biz 1994-cü ildə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramına daxil olarkən
dünyanın hər yerində, o cümlədən Qafqazda da sülhün bərqərar olmasını özümüz üçün əsas məqsəd kimi qəbul
etmişik. Elə proqramın adı da bunu sübut edir – «Sülh naminə tərəfdaşlıq». Amma bilirsiniz ki, indi Qafqazda,
Cənubi Qafqazda sülh yoxdur. Doğrudur, müharibə də yoxdur, amma sülh də yoxdur.
Siz Ermənistandan buraya gəlmisiniz, güman edirəm, orada da söhbətlər olubdur. Ancaq təəssüflər olsun ki,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyinə görə biz indiyə qədər Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh
yolu ilə həll edə bilməmişik.
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NATO birinci növbədə hərbi təşkilatdır. Ona görə, o daha yaxşı bilir ki, kim münaqişədə günahkardır və
münaqişənin nəticəsinin günahkarı kimdir. Əgər bu məsələyə ədalətli yanaşılsa, onu demək lazımdır ki, bu
münaqişəni başlayan da Ermənistandır. Hələ 1988-ci ildə o, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq
Qarabağa iddia edərək, münaqişəni başlamış, sonra bu, müharibəyə çevrilmişdir. Bir neçə il gedən müharibə,
doğrudur, həm o tərəfdən, həm də bu tərəfdən müharibə şəklində getməyibdir. Ancaq müharibə olubdur və
müxtəlif səbəblərdən – ona görə yox ki, müharibədə Azərbaycan Ermənistandan gücsüz olubdur – Ermənistan
silahlı qüvvələri Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon
azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır və artıq 7-8 ildir ki, onlar ağır vəziyyətdə, əksər hissəsi isə çadırlarda yaşayırlar.
Bu ədalətsizlik bütün dünyanın gözünün qarşısındadır. O cümlədən NATO-nun. Yenə də deyirəm, NATOnun əsas məqsədi – biz bunu belə anlayırıq, baxmayaraq, kimsə hesab edir ki, guya NATO hansısa hegemonluq
məqsədi daşıyır – heç olmasa, Avropada sülh yaratmaqdan ibarətdir. Mən dedim ki, hegemonluğu biz demirik,
bəziləri deyirlər. Əksinə, biz hesab edirik ki, bu, sülhü təmin edən bir təşkilatdır. Siz özünüzü Yuqoslaviyada da
göstərdiniz, ədalətsizliyə qarşı çıxdınız. Ancaq burada ədalətsizlik hələ də mövcuddur. Güman edirəm, bu
barədə biz sizinlə hələ danışarıq.
Bir sözlə, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik bir çox məsələlərdən asılıdır. Ancaq birinci növbədə Cənubi
Qafqaz ölkələrində münaqişələrə son qoymaq lazımdır. Bunların içərisində isə Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi xüsusi yer tutur. Yəni bu hansısa ölkənin hansısa bir etnik qrupu, ya azlığı arasında olan münaqişə
deyil, iki müstəqil dövlət arasında olan münaqişədir. Həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvü, həm ATƏT-in
üzvü olan, həm də «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramında bir yerdə fəaliyyət göstərən iki ölkənin arasında gedən
münaqişədir. Ona görə biz hesab edirik ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən NATO da bu işə çox diqqətli yanaşmalıdır. Belə vəziyyət daim davam edə bilməz və davam etməməlidir.
Ona görə, yenə də deyirəm, biz bir çox məsələləri müzakirə edə bilərik. Ancaq bizim üçün ən əsas məsələ
budur. Ona görə mən bu barədə sizə öz fikirlərimi söyləyirəm.
C o r c R o b e r t s o n: Cənab Prezident, sağ olun. Mən sadəcə olaraq, bir məqamı şərh etmək istərdim.
Bir halda ki, biz burada camaat qarşısında görüşürük, mən Kosovoda vəziyyətin sabitləşdirilməsi proseslərində
iştirak edən sülhməramlı qüvvələrinizə görə Sizə, hökumətinizə, xalqınıza təşəkkürümü bildirmək istərdim. Bu,
yəqin dünyanın indiyədək gördüyü ən böyük sülhyaratma əməliyyatıdır. Əlbəttə, bu qoşunlara nəinki NATO
ölkələrinin, habelə Rusiyanın, NATO üzvü olmayan dövlətlərin, o cümlədən də Azərbaycanın hərbi qulluqçuları
daxildirlər. Bu yardıma görə Sizə çox minnətdarıq.
Dağlıq Qarabağ məsələsi barədə mən, sadəcə, bildirmək istərdim ki, NATO bu məsələ ilə məşğul olmur, bu
böhranda müxtəlif tərəflərin təqsirkarlığının dərəcəsini dəqiqləşdirmək NATO-nun işi deyildir. Siz yəqin artıq
bilirsiniz ki, bu gün Azərbaycana səfərimizdən əvvəl Ermənistan prezidenti Köçəryan ilə mənim çox mühüm
görüşüm olmuşdur və Sizə söyləyəcəyim sözləri ona da demişəm.
Burada çox ciddi və mühüm problem var və bu təkcə Cənubi Qafqaza deyil, həm də bütün regiona təsir
göstərir. Biz bu problemi hər vasitə ilə həll etməliyik. Əgər problem münaqişə iştirakçılarının özləri tərəfindən
həll olunmamış qalsa, onda belə uzunmüddətli münaqişəni müşayiət edən iqtisadi, sosial və hərbi problemlərdən
heç cür yaxa qurtara bilməyəcəyik. Halbuki hər şey bu münaqişənin bilavasitə iştirakçılarından asılıdır və
ümidvaram ki, Siz çox tezliklə razılığa nail olacaqsınız.
Hesab edirəm ki, düzgün mövqeni və bu problemin həlli yolunu müəyyənləşdirmək üçün Ermənistan və
Azərbaycan prezidentləri çox böyük təcrübəyə, siyasi cəsarətə malikdirlər və problemi geniş səpkidə görürlər.
Bununla da problemin həlli nəinki Cənubi Qafqaz üçün, həm də bütövlükdə Avropa üçün yaxşı nümunə
olacaqdır.
Bu cür qərarın tapılmasına başqa təşkilatlar, məsələn, ATƏT, Minsk qrupu kömək edə bilər. Rusiya
prezidenti Vladimir Putinin ötən həftə Azərbaycana səfər etməsi məni sevindirir. Mən onun vasitəçi kimi, Sizə
kömək göstərmək təklifini yüksək qiymətləndirirəm. Lakin nəzərə çartdırmaq istəyirəm ki, NATO bu
münaqişənin həlli yolunu axtarmasa da, belə bir qərarın axtarışı sahəsində beynəlxalq səyləri hər vasitə ilə
dəstəkləyəcək və sonra biz müqaviləyə əməl olunması üzərində monitorinq keçirəcəyik. Biz bu məsələni Sizinlə
yenə müzakirə edəcəyik, ancaq demək istəyirəm ki, bu məsələnin nəinki Azərbaycan və Ermənistan üçün, həm
də daha geniş region üçün, Avropa üçün əhəmiyyətini lazımınca qiymətləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə, NATO-nun Baş katibinə bir daha təşəkkür edirəm və ingilis dilində nəşr
olunmuş, Azərbaycanın NATO ilə əməkdaşlığından bəhs edən «Sülh və təhlükəsizlik naminə» adlı kitabı Sizə
bağışlayıram.
C o r c R o b e r t s o n: Cənab Prezident, mən buna qiymətli hədiyyə kimi tam təfərrüatı ilə baxacağam.
Gərək növbəti kitab bundan sonrakı əlaqələrimizə aid olsun və NATO-nun yeni Baş katibinin, mənim də
şəklimi oraya salasınız. Çox sağ olun. Çox yaxşı hədiyyədir. Təşəkkür edirəm.
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DÜNYA BANKININ AZƏRBAYCAN, ERMƏNİSTAN VƏ GÜRCÜSTAN ÜZRƏ
DİREKTORU XANIM CUDİ OKONNOR İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(18 yanvar 2001)
Prezident sarayı
18 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana yenidən xoş gəlmisiniz. Sizinlə görüşümüz olmuşdur və onların
hamısını xatırlayıram. Bilirəm ki, Baş nazirlə və bizim başqa təşkilatlarla çox ətraflı fikir mübadiləsi
aparmısınız. Baş nazir bu barədə mənə məruzə edibdir. Mən belə hesab edirəm ki, Dünya Bankı ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələr normaldır və bundan sonra daha da yaxşı olmalıdır. Hesab edirəm, sizin bu səfəriniz də buna
təkan verməlidir. Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Ölkənizə bu dəfəki səfərimiz zamanı Azərbaycanda
həyata keçirilən iqtisadi islahatlar proqramına Dünya Bankının dəstək verməsi və bu yardımın gələcəkdə də
davam etdirilməsi məsələlərini müzakirə etməklə bərabər, Azərbaycan üçün önəmli olan iki məsələyə də
toxunmaq istəyirəm.
Hər şeydən öncə Azərbaycanın həyatında iki mühüm hadisəni qeyd etmək istəyirəm. Birincisi, dünən
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasıdır. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın mədəniyyətinin daha
geniş təbliğ olunmasında, sosial həyatın inkişaf etdirilməsində, habelə Azərbaycanın dünyaya açılmasında yeni
bir imkandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Siz tamamilə doğru deyirsiniz. Biz də belə düşünürük. Çünki biz
Avropanın bir hissəsiyik. Ona görə də biz Avropa Şurasında olmalıyıq. Amma Avropa Şurasına qəbul olmaq
hansısa gəncin universitetə imtahan verməsindən çətindir. Biz bu imtahanları verdik. Eyni zamanda tapşırıqlar –
ev tapşırıqları da aldıq. Ona görə yaxşı oxuyacağıq.
C u d i O k o n n o r: Əminəm ki, Avropanın digər dövlətləri kimi, Azərbaycanı da Avropa Şurası öz
sıralarında görməsi xeyirli və faydalı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, xüsusi olaraq, ikinci qeyd etmək istədiyim məsələ 2000-ci ildə
Azərbaycanda əldə olunan iqtisadi nəticələrdir. Bildirmək istəyirəm ki, bu nəticələr çox ürəkaçandır və
Azərbaycan hökuməti Sizin rəhbərliyiniz altında iqtisadi tərəqqiyə nail olmaq üçün sabit və davamlı islahatlar,
siyasət aparmışdır. Biz bu islahatları, bu iqtisadi tərəqqini dəstəkləmişik və 2000-ci ilin iqtisadi nəticələri bunu
bir daha sübut edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Biz özümüz öz nəticələrimizi bilirik. Yaxşı bilirik ki, bunları əldə
etmək üçün Azərbaycanın mövcud olan şəraitində nə qədər çox işlər görmək lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, bizim
torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bir milyon vətəndaşımız yerindənyurdundan çıxarılıbdır, əksəriyyəti köçkün vəziyyətində çadırlarda yaşayır.
Təbiidir, siz bilirsiniz ki, keçid dövrünü yaşayan ölkələrin çox problemləri vardır. Bu problemlər bizdə də
vardır. Belə bir şəraitdə biz iqtisadi inkişafı təmin etmişik və yaxşı nəticələrə nail olmuşuq. Bilirəm ki, rəqəmlər
sizə məlumdur və Baş nazir bu barədə sizə çox deyibdir. Ancaq biz əldə olunan bu nailiyyətlərlə də
kifayətlənmirik. Hesab edirik ki, 2001-ci ildə bundan da yuxarı qalxmalıyıq, irəli getməliyik. Yəqin, siz də belə
bir fikirdəsiniz ki, əgər biz iqtisadi islahatları, sosial islahatları həyata keçirməsəydik, struktur dəyişiklikləri
aparmasaydıq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə qətiyyətlə getməsəydik, bunları əldə edə bilməzdik. Onu da bilirik ki,
bizim qarşıda görüləsi işlərimiz vardır. O cümlədən Dünya Bankı ilə görüləsi çox işlərimiz vardır. Əldə
olunmuş bəzi razılıqlar hələ indiyə qədər yerinə yetirilməyibdir. Mən bunu əvvəlcədən deyirəm, çünki bilirəm
ki, siz mənə deyəcəksiniz. Ancaq onlar da həyata keçiriləcəkdir.
Amma sizdən bir xahişim vardır. Sabah mətbuat konfransı keçirin və Azərbaycanda olan bütün müxalifət
mətbuatını, yaxud partiya nümayəndələrini oraya dəvət edin. Sizin fikirləriniz haqqında məlumatlar verin.
Yoxsa onlar hər şeyi inkar edirlər. Deyirlər, heç bir şey yoxdur, 7 ildir Azərbaycan heç bir şey etməyibdir.
Təbiidir ki, onların bu boş sözləri bizi narahat etmir. Biz öz işimizlə ölkəmizə, xalqımıza, vətəndaşlarımıza
sübut edirik ki, nə etmişik və nə də edəcəyik.
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Mən bu təklifimlə sizə əziyyət vermək istəmirəm. Amma burada mətbuat nümayəndələri var, o cümlədən
müxalifətdə olan özəl televiziya şirkətlərinin nümayəndələri vardır. Qoy, onlar da eşitsinlər və öz verilişlərində
heç olmasa, bu barədə bir az danışsınlar. Buyurun, dinləyirəm.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, mənə belə bir təklif verdiyinizə görə və həm indi, yəni Sizinlə
aparacağımız söhbətlərdə bu barədə danışmaq, həm də sabah mətbuat konfransı keçirib fikirlərimizi söyləməyə
dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Çalışacağam, o qədər dəqiq, sərrast danışım ki, məndən sitat
gətirərkən səhvə maksimum dərəcədə az yol verilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
C u d i O k o n n o r: Təşəkkür edirəm. Siz söhbətə başlayarkən özünüz etiraf etdiniz ki, hələ bəzi
islahatlar həyata keçirilməyibdir, müəyyən lənglik vardır. Sizə onu da deyim ki, burada apardığım danışıqlardan
sonra belə qənaətə gəlmişəm. Əgər mən Azərbaycana bu dəfəki səfərimi bir-iki həftə sonra etsəydim, indi bizim
söhbətimiz tamamilə başqa mövzuda ola bilərdi. Bildiyimə görə, lap yaxın zamanda Siz icra strukturunda ciddi
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi barədə qərarlar qəbul etmək əzmindəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hesab edirəm ki, Baş nazir sizə danışıbdır. Biz bunun üzərində bir neçə aydır
ki, işləyirik və çox radikal qərarlar qəbul edəcəyik. Mən Parisə gedib gələndən sonra bunları edəcəyik.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, icazə verin, uzaqdan, bizim yerləşdiyimiz məkandan Azərbaycana
baxarkən mövcud olan problemlərin, yəni islahatlarla bağlı problemlərin Azərbaycanın imicinə necə təsir
etməsi barədə fikirlərimi sizə çatdırım.
Cənab Prezident, Sizin rəhbərliyiniz altında son illər Azərbaycanda aparılan islahatlar, ilk növbədə neft və qaz
sektorunda, makroiqtisadi sahədə, idarəçilik sahəsində həyata keçirilən islahatlar digər sahələrə, xüsusilə dövlət
strukturlarında dəyişikliklərin həyata keçirilməsinə, dövlət xərclərinin istifadəsi və gəlirlərin toplanmasında
şəffaflığın təmin olunmasına, o cümlədən Sizinlə keçən dəfə danışdığımız kimi, gömrük orqanlarında şəffaflığın
təmin edilməsinə də tətbiq olunsaydı, hesab edirik, onda Azərbaycanın dünyadakı imici tamamilə başqa cür olardı.
Neft-qaz sektorlarına cəlb etdiyi investisiyalar eyni zamanda Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafına yönələn
böyük sərmayələrlə də müşayiət edilərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Olacaqdır. Əgər biz onları etmişiksə, bunları da edəcəyik. Amma sizə bildirmək
istəyirəm ki, son illər Azərbaycana gələn ümumi investisiyada qeyri-neft sektoruna gələn investisiya neft
sektoruna qoyulandan çoxdur. İnvestisiyaların 60 faizi qeyri-neft sektoruna, 40 faizi isə neft sektoruna
qoyulubdur. Biz siz dediyiniz o nöqsanları da aradan qaldırmağa qadirik.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, hesab edirəm ki, Sizin bu sahədə göstərə bildiyiniz yaxşı
nümunələr də vardır. Məsələn, Azərbaycanın indi əldə etdiyi neft gəlirlərinin hazırda bilavasitə istifadə
olunmayıb Neft Fondunda toplanması və həmin fondun vəsaitinin əlavə faiz formasında yeni gəlirlər hesabına
zənginləşməsi gələcəkdə bunların bir sıra istehsal sahələrinə yönəlməsinə kömək edəcəkdir. Bu, dediyim həmin
yaxşı nümunələrdən biridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Neft Fondu haqqında çox danışıqlar gedirdi. Dünya Bankında da, Beynəlxalq
Valyuta Fondunda da, başqalarında da müxtəlif narahatçılıqlar var idi. Düzü, mən o narahatçılıqları eşidəndə
əsəbiləşirdim. Mən sizinlə açıq danışıram. Çünki əgər biz 7 ildir çalışıb neftdən gəlir əldə ediriksə və ondan
istifadə olunmasına nəzarət etməyəcəyiksə, bu necə ola bilər? Neft Fondu yarandı. Mən onun əsasnaməsini
təsdiq etdim. Mətbuatda dərc olundu. İndiyə qədər nə qədər vəsait gəlibdir, hamısı məlumdur və vaxtaşırı bu
barədə məlumat veriləcəkdir. Mən fərmanda da yazmışam ki, bu, beynəlxalq auditorlar tərəfindən
yoxlanılacaqdır.
Mənim fikrim budur: indi neftdən gələn gəliri Neft Fondunda saxlayıb gələcək işlərimizdə istifadə etmək
lazımdır. İndi Azərbaycanda Neft Fonduna göz dikən çoxdur. Kimsə bir iş görmək istəyirsə, deyir ki, Neft
Fondundan, nə bilim, 10 milyon, 15 milyon dollar verin. Mən isə deyirəm, yox, bunu unudun. Mən bunu
Azərbaycanın gələcəyi üçün edirəm. Bəlkə də mənim kimi adam Neft Fondunun gələcəkdə gəlirlərinin
hamısının istifadə olunmasında iştirak etməyəcəkdir. Çünki bilirsiniz ki, insan həyatda daimi deyildir. Mən
ancaq gələcək haqqında düşünürəm və indi neftdən gələn gəlirləri saxlayıb başqa sahələrdə gəlirlərin
artırılmasına çalışıram. İndi bizim Neft Fondunda təxminən 300 milyon dollar vardır. Neft Fondunun başçısı da
birbaşa mənə tabedir. O bu gün mənə məlumat veribdir ki, bir gündə 44 min dollar qazanırlar. İndi görün, ildə
nə qədər olacaqdır. Bizim işlərimiz budur və hər şey də açıqdır, şəffafdır.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, doğrudur. Bu gün biz Neft Fondunun rəhbərliyi ilə danışıqlar
aparmışıq, onların gördükləri işlərlə tanış olmuşuq, bir sıra təkliflərimizi vermişik. Mən Sizinlə tamamilə
razıyam ki, Neft Fondunu struktur baxımından elə bir hala gətirmək lazımdır ki, məsələn, gələcəkdə onun
rəhbəri dəyişərsə, yaxud hökumət fondun vəsaitindən istifadə siyasətini dəyişdirərsə, vəsaitin ümumi istifadəsi,
necə deyərlər, öz axarından çıxmasın.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, doğru fikirdir. Yoxsa, sonra Azərbaycanda bir başqa adam gələr, bunu beş
günün içində vurub dağıdar. Amma hələ yaxın vaxtda bu olmayacaqdır. Mən Neft Fondunu bir neçə milyard
dollara çatdırandan sonra, təbiidir ki, başqa bir adam gələ bilər.
C u d i O k o n n o r: Gündə 44 min dollar qazanmaqla bir neçə milyard dollara çatmaq üçün xeyli
müddət vaxt lazım olacaqdır. Hər halda, qarşıda vaxt vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, siz maliyyəçisiniz, bankirsiniz. Bu gün 44 min dollardır. Axı Neft Fondunun
gəlirləri artır, satdığımız neftdən gəlirlər gəlir. Demək, onların faizi də artır. Biz keçən il neftin satışından Neft
Fonduna təxminən 150 milyon dollar aldıq. Amma 2-3 ildən sonra bu, 500 milyon dollar olacaqdır. O vaxt sizinlə
görüşərik, mən sizə deyəcəyəm.
C u d i O k o n n o r: Doğrudur, amma Neft Fondunda vəsaitlər artdıqca, eyni zamanda vəsaitlərdən dərhal
istifadə etməyə maraq, həvəs də artır. Həm hökumət üzvlərindən, həm də hökumətin dostları tərəfindən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məndə o maraq yoxdur. Mənsiz heç kəs bir şey edə bilməz. Bəlkə mən səhv
buraxıram ki, sizə bu sözləri deyirəm. Sonra deyəcəksiniz ki, Dünya Bankı Azərbaycana kömək etməsin.
C u d i O k o n n o r: Bilirsiniz, Neft Fondunda olan vəsaitlərin dərhal istifadə olunmamasına görə biz
hökuməti bir tərəfdən, alqışlasaq da, digər tərəfdən, şübhəsiz ki, Dünya Bankının Azərbaycana qısa müddət
üçün yardımlarına hələ də ehtiyac vardır. Çünki ölkənizdə Neft Fondunda pulun bu qədər artmasına
baxmayaraq, hələ də kasıb insanlar vardır, hətta onların bəzilərinin içməyə suyu yoxdur, təhsilləri yoxdur. Ona
görə də indiki durumda, çətin vəziyyətdə Dünya Bankının Azərbaycana yardım etməsinə ehtiyac vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizdən elə bunu eşitmək istəyirdim.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, Azərbaycan Dünya Bankının 180 sahibindən biridir. Ona görə də
Siz Dünya Bankından həm maliyyə yardımı almağa, həm də ona məsləhətlər verməyə və gələcəkdə Dünya
Bankına yardım göstərməyə layiqsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah.
C u d i O k o n n o r: Dünya Bankına üzv olan dövlətlərin bankdan faydalandığı başqa bir cəhət də vardır.
Baxmayaraq ki, bəzi ölkələr bunu fayda kimi qəbul etmirlər. Amma hər halda, biz Dünya Bankından vəsait,
kredit alan dövlətlərin hökumətlərinin həyata keçirdikləri iqtisadi və sosial siyasətlərin qiymətləndirilməsi
barədə illik hesabat hazırlayırıq.
Məsələn, keçən ilin hesabatına görə, Azərbaycan təkcə bir sahədən savayı, bütün sahələrdə, demək olar ki,
yaxşı göstəricilər nümayiş etdiribdir. Həmin bir sahə, bayaq dediyim kimi, əldə olunan gəlirlərin idarə edilməsi,
dövlətdən vəsait alan strukturların idarəçiliyi məsələsidir. Bu il dərc edəcəyimiz hesabatı dövlət sektorunda
idarəçilik və yaxud dövlət sektorunda islahatların nəticəsi kimi də adlandırmaq olar. Ümidvarıq, builki
qiymətləndirməmizdə müsbət amillərin olduğunu qeyd edə biləcəyik. Ona görə də biz çox təkidlə Sizin
hökuməti ruhlandırırıq ki, bu sahədə, yəni struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsində tezliklə ciddi
addımlar atsınlar və bizim də bu sahədə müsbət fikirlərimizi açıqlamağa imkanımız olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz yazın, amma biz edəcəyik. Arxayın olun.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, bu gün Baş nazirlə belə bir razılığa gəldik ki, Dünya Bankının
ölkənizdəki islahatların vəziyyəti ilə əlaqədar qiymətləndirmə hesabatını ilkin layihə şəklində yanvar ayının
sonunda biz Azərbaycan hökumətinə təqdim edəcəyik və deyəcəyik ki, əgər bu qiymətləndirmə aprel–may
aylarında yox, indi, yanvar ayında olardısa, Azərbaycana verəcəyimiz qiymət necə olardı. Biz orada
təkliflərimizi verəcəyik ki, yanvar ayından aprelə qədər müəyyən irəliləyişləri təmin etmək üçün hökumət hansı
addımları atmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yanvar ayı qurtarır. Amma fevral ayında olacaqdır.
C u d i O k o n n o r: Biz o zaman, fevralın sonunda yenidən bir hesabat yazarıq. Şübhəsiz ki, bu cür
qiymətləndirmə hesabatlarını hazırlayarkən bir tərəfdən, Azərbaycan kimi ölkələrdə həyata keçirəcəyimiz
layihələrə nə qədər maliyyə vəsaiti ayıra biləcəyimiz barədə qərara gəliriksə, digər tərəfdən, hesab edirik ki, ildə
bir dəfə hazırladığımız hesabatlar Azərbaycanın imici üçün bir siqnaldır. Ümidvarıq bu hesabat mümkün qədər
müsbət olacaq ki, Azərbaycan bunun əsasında beynəlxalq maliyyə bazarlarından Bakı–Ceyhan layihəsinin
maliyyələşdirilməsi üçün, alüminium zavodunun yenidən qurulması üçün əlavə kreditləri daha yaxşı şərtlər əsasında ala bilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Mən çox məmnunam.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, mən Sizin Baş nazirlə təfərrüatı ilə müzakirə etdiyim başqa bir
məsələ barədə də məlumat vermək istəyirəm. Bu, Azərbaycan hökumətinin hazırladığı iqtisadi strategiya
proqramıdır. Yəni Azərbaycanda yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial
müdafiəsi nazirliklərinin birgə hazırladıqları iqtisadi strategiyanın konsepsiyasıdır.
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Dünya Bankının üzvü olan müxtəlif ölkələr bu cür proqramları, konsepsiyaları hazırlayarkən onlara müxtəlif adlar
verirlər. Məsələn, bəzi ölkələr bunu iqtisadi inkişaf proqramı, bəziləri iqtisadi və sosial inkişaf layihəsi,
konsepsiyası adlandırırlar. Hesab edirik ki, bunu Azərbaycanda da doğru adlandırıblar. Azərbaycanda bu
strategiyanı yoxsulluğun aradan qaldırılması və yoxsulluğun azaldılması strategiyasına dair konsepsiya,
proqram adlandırılıbdır.
Ümidvarıq ki, belə bir proqramın həyata keçirilməsi, Azərbaycanın neft strategiyası nəticəsində və neft
sektorunda apardığı islahatlar nəticəsində meydana gələn iqtisadi inkişaf digər, daha geniş sahələrə tətbiq
ediləcəkdir. Bunun da nəticəsində kənd yerlərində işsizliyin aradan qaldırılması, yeni iş yerlərinin yaradılması,
daha aztəminatlı ailələrin səhiyyə, təhsil sahəsində təminatının yaxşılaşdırılması, su təchizatı sahəsində
irəliləyişlərin əldə edilməsi, ümumiyyətlə, əhalinin aztəminatlı və aşağı gəlirli hissəsinin faydalanması üçün imkan olacaqdır.
Ona görə istərdik ki, bu proqramın həyata keçirilməsi üçün Sizin və yaxud Baş nazirin göstərişi ilə xüsusi bir
komitəyə həvalə olunaydı. Yəni yüksək səviyyədə xüsusi bir komissiya, yaxud komitə yaradılaydı və bunun
həyata keçirilməsi üçün bilavasitə cavabdehlik daşıyardı. Onda bu layihənin həyata keçirilməsi təkcə
iqtisadiyyat, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliklərinin üzərinə düşməzdi. Bu daha geniş dairələri əhatə
edərdi, dövlət strukturlarının bu işə cəlb olunmasına kömək edərdi. Eyni zamanda müxalifətin, kütləvi
informasiya vasitələrinin, qeyri-hökumət təşkilatlarının və ölkədəki digər təbəqələrdən olan insanların bu
proqram barədə məlumatı olardı. Ola bilər ki, kimsə bunu qəbul etməyəcəkdir. Amma hər halda, belə bir
layihənin, konsepsiyanın həyata keçirilməsi barədə onlar məlumatlandırılardılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin tövsiyəniz tamamilə doğrudur və biz də belə düşünürük. Görürsünüz,
fikirlərimiz üst-üstə düşür. Elə də edəcəyik.
C u d i O k o n n o r: İnşallah. Cənab Prezident, mənim deyiləcək bir sözüm qalmadı. Sadəcə olaraq, bir
daha arzumu ifadə edirəm ki, qarşıdakı illər ərzində də Azərbaycan ilə Dünya Bankı arasında daha dərin
əməkdaşlıq mümkün olsun və inkişaf etsin. Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı söhbətimiz oldu. Sizin tövsiyələriniz çox
əhəmiyyətlidir. Məni sevindirdi ki, siz bizim gördüyümüz işləri obyektiv qiymətləndirirsiniz. Sizinlə bugünkü
danışığımdan çox məmnunam. Nəzərə alsaq ki, mənim qarşımda gözəl bir xanım oturubdur, bu bizim
danışıqlarımıza daha da xeyir verir. Dünya Bankına deyin ki, işə sizin kimiləri götürsünlər. Onda işləri daha
yaxşı gedəcəkdir.
C u d i O k o n n o r: Cənab Prezident, bunu Siz onlara desəniz, daha yaxşı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən cənab Vulfonsona deyəcəyəm.
Məndən ona salam deyin.
C u d i O k o n n o r: Bunu mütləq edəcəyəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN STRASBURQA
GEDƏCƏK NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
(19 yanvar 2001)
Prezident sarayı
19 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Qanlı Yanvar ərəfəsindəyik. Qanlı Yanvar faciəsinin 11-ci ildönümü
ərəfəsində görüşürük. Ona görə bizim hamımız üçün, xalqımız, millətimiz üçün böyük faciə olan bu hadisəni
respublikamızın hər yerində qeyd edirlər. Biz də bu gün Respublika sarayında toplaşacağıq. Sabah da, təbii,
xalqımız keçən illərdə olduğu kimi, Şəhidlər xiyabanını ziyarət edəcəkdir. Ona görə mən istərdim ki, söhbətə
başlamazdan əvvəl, biz 20 yanvar faciəsi şəhidlərinin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək.
Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin.
Həyat qəribədir. Xeyirlə şər bir çox hallarda yan-yana olur. On bir il bundan öncə Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüz davam edirdi. 1988-ci ildən Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı başlanmış hərbi təcavüz də davam
edirdi. Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsində SSRİ hökumətinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyinin
əleyhinə çıxan xalq, millət hamısı ayağa qalxmışdı, meydanlara, küçələrə toplaşırdı, öz etiraz səslərini qaldırırdı.
Bu da Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyəti pozmuşdu. Görünür ki, bu, SSRİ hökuməti üçün də böyük
təhlükə yaratmışdı. Təkcə SSRİ hökuməti üçün yox, o vaxt Azərbaycanı idarə edən şəxslər üçün böyük təhlükə
yaratmışdı və bunların da nəticəsində Azərbaycana qarşı yeni bir misli görünməmiş təcavüz edildi.
Mən bir-iki dəfə bunu demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, SSRİ tərəfindən, SSRİ hökuməti tərəfindən
öz xalqına qarşı bir neçə dəfə qəddarlıqlar edilmişdir. SSRİ-nin müxtəlif ölkələrində. Ancaq 1990-cı il yanvar
ayının 20-də Azərbaycan xalqına qarşı edilən hərbi təcavüz kimi qəddarlıq 70 illik tarixdə heç vaxt heç bir
ölkəyə, heç bir respublikaya qarşı edilməmişdir. Bu, bir tərəfdən, bizim xalqımıza qarşı ədalətsizliyi bir daha
nümayiş etdirdi, ikinci tərəfdən də, təəssüflər olsun ki, o illər Azərbaycanı idarə edən şəxslərin millətin, Azərbaycan
xalqının milli mənafelərini qoruya bilməməsinin nəticəsi oldu. Elə onlar da bu təcavüzün iştirakçıları oldular və
bunun iştirakçısı kimi də bütün xalq tərəfindən lənətləndilər və cəzalandırıldılar.
Faciənin on birinci ildönümü qeyd olunur. Hər il yanvarın 20-də bizim üçün matəmdir. Bu hadisə
Azərbaycan xalqını o qədər sarsıldıbdır ki, biz hər il bunu görürük – Şəhidlər xiyabanı səhər tezdən axşama
qədər insan axını ilə dolu olur. Mütəmadi olaraq, səhərdən axşama qədər, qaranlıq düşənə qədər insanlar gəlir,
şəhidlərin xatirəsinə öz ehtiramlarını bildirirlər.
Ancaq eyni zamanda, indi biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Doğrudur, hələ problemlərimiz həll
olunmayıb, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzün qarşısı tamam alınmayıbdır. Yəni 1994-cü ildə
döyüşlər, müharibə dayandırılıb, atəşkəs sazişi əldə olunub, daha qan tökülmür, şəhidlər yoxdur. Ancaq
torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bir milyon soydaşımız ağır vəziyyətdədir, qaçqın, köçkün vəziyyətindədir. Bunlara, bütün bu faciələrə, bütün bu əzab-əziyyətlərə, həm keçən illərdə, həm də indi olan əzabəziyyətlərə baxmayaraq, hesab edirəm ki, xalqımız xoşbəxtdir. Çünki Azərbaycan xalqı indi özü öz taleyinin
sahibidir, azadlığa çıxıbdır. Biz müstəqil dövlət kimi yaşayırıq və müstəqilliyimizi də son illərdə nəinki qoruyub
saxlaya bilmişik, hətta ilbəil gücləndirmişik.
Biz Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik, Azərbaycanı daxili çəkişmələrdən,
qanunsuz silahlı dəstələrdən, dövlət çevrilişlərindən, ayrı-ayrı terror aktlarından xilas etmişik. Artıq beş ildir,
bəlkə də artıqdır ki, xalqımız rahat yaşayır. Yəni ictimai-siyasi sabitlik təmin olunub və o əzab-əziyyətli illər
geridə qalıbdır. Bu bizim böyük xoşbəxtliyimizdir. Böyük xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, Azərbaycan artıq
dünya miqyasında öz yerini, özünə layiq bir yer tutubdur. Dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarında təmsil
olunubdur. Azərbaycan dövləti dünyada, beynəlxalq aləmdə özünün, yəni xalqımızın milli mənafelərini təmin
edən, qoruyan siyasət aparır və bizim siyasətimizin nə qədər müstəqil olduğunu dəfələrlə sübut edibdir.
Bu gün sizə bir daha demək istəyirəm ki, indiyə qədər bizim apardığımız xarici siyasət uğurlu olubdur.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar biz dünya miqyasında çox işlər görmüşük, bu gün də görürük,
sabah da görəcəyik. Mən bu günlərdə Parisdə Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransanın prezidenti
Jak Şirak ilə görüşəcəyəm. Sonra Ermənistanın prezidenti Köçəryanla görüşümüz olacaqdır. Bu barədə geniş
məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Mən indiyə qədər də heç vaxt məlumat vermirəm. Ancaq bu işdə müəyyən
qədər iştirak edən insanlar bilirlər. Biz nə qədər gərgin iş aparırıq ki, bu münaqişəni aradan götürək, Azər-
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baycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad edək, soydaşlarımızı yerlərinə-yurdlarına qaytaraq, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin edək. İnanıram ki, buna nail olacağıq. Ona görə ki, Azərbaycan artıq öz müstəqil, sərbəst,
cəsarətli xarici siyasəti ilə və daxildə həyata keçirdiyi demokratik dəyişikliklərlə, demokratik prinsiplərə
sadiqliyi ilə, apardığı islahatlarla dünya dövlətləri tərəfindən yaxşı tanınıbdır.
Doğrudur, əgər Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli Ermənistanla Azərbaycan arasında
münasibətlərdən asılı olsaydı, biz bunu çoxdan həll etmiş olardıq. Amma burada müxtəlif ölkələrin maraqları
var və bizim üçün ən çətini odur ki, Ermənistanın özü Dağlıq Qarabağ problemi haqqında o qədər çalışmır,
nəinki dünyanın, demək olar ki, hər yerində, xüsusən böyük ölkələrdəki erməni diasporu, uzun tarixə malik olan
daşnak partiyası və başqaları.
Türkiyədə guya ermənilərə qarşı «soyqırımı» haqqında son vaxtlar qaldırılan məsələlər və onların bir
neçə ölkənin parlamentində müzakirəsi, qərarlar qəbul edilməsi – bütün bunlar erməni diasporunun
dünyada nə qədər böyük gücə malik olduğunu göstərir. Əgər onlar olmasaydı, Ermənistan, kiçik bir ölkə
Fransa dövlətində bu məsələni nə cür qaldıra bilərdi? Yaxud Amerika Konqresində bunu nə cür qaldıra bi lərdi? Yaxud Avropa Birliyində – Avropa Birliyinə cəmi 15 dövlət daxildir, bizim kimi, Ermənistan da ona
heç yaxın deyildir – orada bu məsələni necə qaldıra bilərdi? İtaliyanın parlamentində bunu nə cür qaldıra
bilərdi? Bütün bunları edənlərin, demək olar ki, tam əksəriyyəti Ermənistanın xaricində yaşayan, həm
iqtisadi cəhətdən çox güclü imkanlara malik, həm də dövlət orqanlarını təmsil etmək imkanına malik olan
erməni diasporudur. Bu reallıqdır. Bunu bilmək lazımdır.
Biz bu cür ədalətsiz qərarların daim əleyhinə olmuşuq. Yəni Türkiyənin ermənilərə qarşı soyqırımı etməsi
haqqında uydurmalara etiraz etmişik və bu gün də etirazımızı bildiririk. Biz Türkiyə ilə bir yerdəyik, Türkiyə də
bizimlə bir yerdədir. Türkiyəyə dəyən daş bizə dəyir, bizə dəyən daş Türkiyəyə dəyir.
Mən bu gün bir daha öz etirazımızı, yəni Azərbaycan dövlətinin etirazını bildirirəm. Ancaq eyni zamanda, bu
sözləri deməklə mən dünyada olan reallığı bir daha xatırladıram. Hamı bu reallığı bilməlidir. Bəzən bunlardan
çox uzaq olan adamlar indi bizim ölkəmizin daxilində də, xaricində də cürbəcür, həqiqətə uyğun olmayan
fikirlər icad edirlər, yaxud təbliğ edirlər. Həqiqət onda deyildir və Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin indiyə qədər həll olunmamasının kökü həmin bundadır.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dünyaya sübut edir ki, demokratik ölkədir, hüquqi, dünyəvi
dövlətdir, demokratik dəyərlərə sadiqdir, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən ölkədir, dünya iqtisadiyyatına
inteqrasiya üçün ciddi addımlar atmış ölkədir. Məhz bunlara görə də Azərbaycanın bütün beynəlxalq
təşkilatlarda özünə layiq hörməti vardır. Məhz buna görə də Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul olunubdur.
Bu məsələ mətbuatda geniş işıqlandırılıbdır. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul olunmaq üçün 4 il
namizədlik dövrü keçibdir. Nə qədər danışıqlar aparmışıq, nə qədər nümayəndə heyətləri buraya gəlibdir. İndiyə
qədər Azərbaycanın nümayəndələri – Parlament Assambleyasında respublikamızın Milli Məclisi tərəfindən
təyin olunmuş deputatlar, Milli məclisin rəhbərləri, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti, Xarici İşlər
Nazirliyi – bu sahədə nə qədər gərgin iş aparmışlar. Təbiidir ki, gərək biz birinci növbədə ölkəmizin qanunqaydalarını, demokratikləşmə prosesini gücləndirəydik və bunu də etdik. Bir çox qanunlar qəbul etmək lazım
idi, bunları da etdik. Qarşımıza bir çox başqa şərtlər də qoydular, onları da yerinə yetirdik. Ancaq təəssüflər
olsun ki, həm Azərbaycanın xaricində olan müxtəlif qüvvələr, hətta, bəlkə deyirəm, dövlətlər bizə maneçilik
törədirdilər, həm də Azərbaycanın daxilindəki bəzi qüvvələr öz şəxsi mənafeləri naminə, şəxsi ambisiyalarını
həyata keçirmək üçün müxtəlif şayiələr yayır, ayrı-ayrı nümayəndələrin beynini ölkəmizin vəziyyəti haqqında
müxtəlif böhtan fikirlərlə dolduraraq Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasına əngəl törədirdilər.
Yəqin ki, Azərbaycana gələn nümayəndələr ilə mənim danışıqlarımı mətbuatda, yaxud televiziyadan izləyə
bilmisiniz. Mən hər dəfə onlara bildirmişəm ki, Azərbaycan xalqının mənliyi – milli mənlik, milli qürur – hər
şeydən üstündür. Heç kəsə yalvarmayacağıq ki, bizi Avropa Şurasına qəbul etsinlər. Biz öz işimizi görürük ona
görə yox ki, Azərbaycanı Avropa Şurasına qəbul etsinlər. Ona görə ki, biz tutduğumuz demokratik inkişaf yolu
ilə qəbul etdiyimiz Konstitusiya əsasında gedirik və gedəcəyik. Kim bunu qiymətləndirə bilirsə, qoy
qiymətləndirsin, kim isə bu işə subyektiv münasibət göstərir, qoy göstərsin. Təəssüflər olsun ki, dünyada indi
ikili standartlar mövcuddur. Təəssüflər olsun, biz həmişə bu ikili standartların təsiri altında çox əziyyət çəkmişik
və çəkirik.
Mən dəfələrlə demişəm ki, Avropa Şurası Azərbaycana nə qədər lazımdır, o qədər də Azərbaycan Avropa
Şurasına lazımdır. Yəni biz bütün danışıqlarda çox qətiyyətli mövqe tutmuşuq, öz milli mənafelərimizi
qorumuşuq. Bütün bunların nəticəsində də, nəhayət, Avropa Şurasının bütün strukturları, o cümlədən son
mərhələ olan Nazirlər Komitəsinin iclası yanvar ayının 17-də Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul olması üçün qərar qəbul etmişdir.

66

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Dediyim kimi, yanvarın 25-də Strasburqda təntənəli mərasim keçiriləcəkdir, Azərbaycanın bayrağı
qaldırılacaqdır. Azərbaycan prezidenti Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında nitq söyləyəcəkdir. İndi
Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü kimi, bizim üçün ayrılan yerlərə də Milli Məclisin deputatları müəyyən
olunubdur. Onlar orada tam səlahiyyətlərlə daim iştirak edəcəklər.
Mən bu gün birincisi, sizinlə görüşmək istədim ki, fikirlərimi sizə deyim – bəzilərinizlə tanış deyiləm –
ikincisi, təbiidir, sizinlə bir yola çıxarkən öz tövsiyələrimi bildirim.
Mən istərdim ki, Murtuz müəllim məlumat versin. Buyurun.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v (Milli Məclisin sədri): Möhtərəm cənab Prezident!
Möhtərəm toplantı iştirakçıları!
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmuşdur.
Parlament
Assambleyasının keçən il iyunun 28-də qəbul etdiyi qərar Nazirlər Komitəsinin yanvarın 17-də keçirilmiş
iclasında təsdiq edilmişdir.
Yanvarın 17-dən etibarən Azərbaycan belə bir hüquqa sahib olmuşdur. Bütün bu nailiyyətlərin əldə
edilməsində, Azərbaycanın belə nüfuzlu beynəlxalq təşkilata üzv olmasında, cənab Prezident, mən Sizin böyük
xidmətlərinizi qeyd etmək istəyirəm. Bu, hər şeydən əvvəl Sizin apardığınız ardıcıl xarici siyasətin nəticəsidir.
Siz hər yerdə Azərbaycanın adını, nüfuzunu ləyaqətlə müdafiə etmisiniz. Ölkəmizin beynəlxalq təşkilatlarda
təmsil olunmasına yol açmısınız.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, həm Prezidentin İcra Aparatı işçilərinin, həm də deputatlarımızın və parlamentimizin Avropa Şurasındakı nümayəndə heyətinin bu sahədə mühüm xidmətləri vardır. 4 il ərzində biz Avropa
Şurasında qonaq sifəti ilə iştirak edərkən orada daim ciddi iş aparmışıq. Milli Məclisin deputatları həm komitələrin
iclaslarında, həm də Məclisin sessiyalarında fəal iştirak etmiş, Azərbaycanın bu şuranın tamhüquqlu üzvlüyünə
layiq olduğunu sübut etmişlər.
Cənab Prezident, bildiyiniz kimi, bu təşkilatda Azərbaycana 6 yer ayrılmışdır. Bu, tamhüquqlu üzv kimi,
Azərbaycanın əsas nümayəndə heyətinə aiddir. Bundan əlavə, Avropa Şurasında 300 tamhüquqlu
nümayəndənin hər birinin müavini də vardır. Ona görə də bizə əvəzedici heyət üçün, deputatların müavinləri
kimi, əlavə 6 yer də ayrılmışdır. Nümayəndə heyəti üzvlərinin hamısı – 12 nəfər bu gün burada iştirak edir.
İcazə versəydiniz, mən onların siyahısını Sizin nəzərinizə çatdırardım. İlham Əliyev – nümayəndə heyətinin
başçısı, Səməd Seyidov – hər ikisi Yeni Azərbaycan Partiyasındandırlar.
Qeyd etmək istəyirəm ki, aparılan danışıqlar nəticəsində belə bir qayda müəyyən olunmuşdur ki, nümayəndə
heyətinin iki üzvü Yeni Azərbaycan Partiyasından, iki üzvü bitərəflərdən, ikisi isə müxalifətdən olmalıdır.
Gültəkin Hacıyeva və Nairə Şahtaxtinskaya bitərəf, Vaqif Vəkilov Müsavat Partiyasının, Qulamhüseyn
Əliyev Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvləridirlər.
Əvəzedici heyət, yəni deputatların müavinləri – Əli Hüseynov və Əli Abbasov Yeni Azərbaycan
Partiyasından, Bəxtiyar Əliyev, Nazim İbrahimov bitərəf, Rəfail Hüseynov Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasından,
Asim Mollazadə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasındandırlar. Nümayəndə heyətinin katibi, parlamentin
beynəlxalq münasibətlər şöbəsinin müdiri Azər Qasımov təsdiq olunmuşdur.
Cənab Prezident, qarşıdakı sessiya ilə əlaqədar mən Sizin diqqətinizi onun gündəliyinə cəlb etmək istəyirəm.
Sessiyada bizim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən hadisə yanvarın 25-də olacaqdır. Yəni həmin gün Avropa
Şurasının sarayı qarşısında Azərbaycanın bayrağı qaldırılacaq və ölkəmizin dövlət himni səslənəcəkdir. Sonra
isə, möhtərəm prezidentimiz sessiyada nitq söyləyəcəkdir.
Mərasim saat 9.05-də başlayacaqdır. Saat 10-da isə Parlament Assambleyasının iclası keçiriləcəkdir. Bu
iclasda Azərbaycanın nümayəndə heyəti tam tərkibdə iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada əyləşənlərin hamısı iştirak edəcəkdir.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v: Bəli, hamısı iştirak edəcəkdir. Deməli, gündəlikdə duran məsələ belədir:
Azərbaycan Respublikasının və Ermənistan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul olunması mərasimi
münasibətilə dövlət bayraqlarının qaldırılması saat 9.00–9.15-də. 10.15-də Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının prezidenti lord Rassel Conston hər iki respublikanın bu beynəlxalq təşkilata qəbul olunması
münasibətilə bu dövlətlərin nümayəndələrini təbrik edəcəkdir.
Sonra əlifba qaydası ilə Ermənistan və Azərbaycan Respublikalarının prezidentlərinə söz veriləcəkdir.
Bundan sonra Parlament Assambleyasının sessiyası öz işinə başlayacaqdır. Assambleyada Nazirlər Komitəsi
adından Latviyanın Xarici İşlər naziri və Nazirlər Komitəsinin fəaliyyətdə olan sədri cənab İndulis Berzinşin
çıxışı olacaqdır. O, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması zamanı Nazirlər Komitəsinin iclasına sədrlik
edibdir.
İndulis Berzinş Nazirlər Komitəsinin qərarını elan edəcəkdir. Bu münasibətlə Azərbaycan prezidenti
sessiyada birinci çıxış edəcəkdir. Avropa Şurasında diplomatik korpusda olduğu kimi bir qayda vardır. Səfir
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hansı ölkəyə birinci gəlirsə, o ölkədə diplomatik korpusun başçısı – yəni Duayeni olur. Burada da nəzərə alınır
ki, hansı ölkənin prezidenti daha çox fəaliyyətdədirsə, o, birinci çıxış etməlidir.
Azərbaycan prezidenti cənab Heydər Əliyev 15–20 dəqiqə çıxış edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 15–20 dəqiqə deyil, 10 dəqiqədir.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v: 10 dəqiqəyə endiriblər. Sonra isə sual-cavab olur.
Cənab Prezident, bir məsələni də Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Yanvarın 22-də orada Azərbaycanda
keçirilmiş parlament seçkilərini müşahidə edən xüsusi komitənin hesabatı dinləniləcəkdir. Həmin komitənin
başçısı bir neçə dəfə Azərbaycana gəlmişdir. Ölkəmizdə keçirilmiş seçkilər haqqında hesabat hazırlayıbdır.
Orada bu barədə məlumat verəcəkdir. Yanvarın 22-də bizim nümayəndə heyəti də orada iştirak edəcəkdir. Əgər
mübahisəli məsələlər olarsa və bir sıra məsələlər ortaya çıxarsa, bizim nümayəndələrimiz ona öz münasibətlərini
bildirəcəklər.
Cənab Prezident, mən parlamentin – Milli Məclisin Avropa Parlament Assambleyasına yeni seçilmiş
nümayəndə heyətini təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, bu nümayəndə heyəti əvvəlkindən daha
fəal olacaq, bu beynəlxalq təşkilatın fəaliyyətində lazımi səviyyədə iştirak edəcəkdir. Öz işimizi elə quracağıq
ki, orada bütün komitələrin, komissiyaların, yardımçı komitələrin, eləcə də parlamentin ildə 4 dəfə keçirilən
sessiyalarında daim iştirak edək.
AŞPA-da belə bir qayda mövcuddur: sessiyanın birinci hissəsi yanvar ayında, ikinci hissəsi apreldə, üçüncü
hissəsi iyunda, dördüncü hissəsi isə sentyabr ayında keçirilir. Bu sessiyalarda biz tam tərkibdə iştirak etməliyik.
Eləcə də müxtəlif vaxtlarda sessiyalararası komitələrin, yardımçı komitələrin, komissiyaların iclaslarında da
fəal iştirak edəcəyik.
Cənab Prezident, sağ olun, təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Nümayəndələrimizin hamısını tanıyıram. Amma Vaqif müəllimin yanında oturanı tanımadım. Adınız nədir?
B ə x t i y a r Ə l i y e v: Bəxtiyar Əliyevdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qalanlarını üzdən tanıyıram. Bu qızı da birinci dəfədir ki, görürəm.
Mən belə fikirdəyəm ki, Avropa Şurasındakı nümayəndələrimiz lazımi səviyyədədirlər. Biz bu beynəlxalq
təşkilata 6 nəfər göndərmişdik.
O vaxt parlamentdə kimlər vardısa, onları göndərirdik, bu adamlar da çox işlədilər, fəaliyyət göstərdilər.
Bunu mütləq qeyd etmək, onların işini yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Nümayəndələrimiz müxtəlif
komitələrin iclaslarında çox iştirak ediblər. Mən onlara təşəkkür edirəm. Amma bizim indiki nümayəndə heyəti
əvvəlkindən, birincisi, sayca çoxdur. İndi nümayəndə heyətinin 6 üzvü və onların 6 köməkçisi var– üst-üstə 12
nəfərdirlər. İkincisi də, görürəm ki, onlar ziyalılar, tanınmış adamlardır.
Mənə məlumat verilibdir ki, nümayəndələrimizin əksər hissəsi xarici dilləri bilirlər, hətta bir dil yox, iki
xarici dil bilənlər var. Bu da çox yaxşıdır.
Ötən illərin təcrübəsi onu göstərdi ki, beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Avropa Şurasında Avropa
dillərini bilən adamlara işləmək asan olur. Yəni tərcüməçi lazım deyil, özü hər bir insanla sərbəst təmas yarada
bilir, danışır. Həm də onlar hesab edirlər ki, onların dili başqa dillərdən yüksəkdir. Elə buna görə də o dilləri
bilən adamlara da daha hörmətlə yanaşırlar. Bu da çox müsbət haldır ki, indi, ümumiyyətlə, bizim parlamentdə
xarici dilləri bilən deputatlar çoxdur və onların da çoxu dəyərli adamlardır. Onların bir qismi Avropa Şurasının
Parlament Assambleyasında Azərbaycan Milli Məclisinin nümayəndələridir.
Ötən illərin təcrübəsindən məlumdur ki, – Murtuz müəllim dedi – 3-4 sessiya keçiriləcəkdir. Təkcə sessiyalar
deyil, orada 50-yə qədər komitə vardır. Həmin komitələrin iclasları hər dəfə bir ölkədə keçirilir. Bəzən
komitənin iclasına iki, bəzən üç nəfər göndərmək lazım olur. Buna görə də siz gərək biləsiniz ki, işiniz çox
olacaqdır. Oraya çox gedəcəksiniz. Əgər 3-4 dəfə gedib sessiyada iştirak etmək lazım gəlsəydi, o qədər ağır
olmazdı. Amma çox gedəcəksiniz. Bütün şəhərlərdə, ölkələrdə, komitələrin iclaslarında iştirak edəcəksiniz. Mən
heç şübhə etmirəm ki, hər biriniz Azərbaycanı layiqincə təmsil edəcəksiniz və ölkəmizin milli mənafelərini hər
şeydən üstün tutacaqsınız.
Məlumdur ki, bizim Avropa Şurasına qəbul edilməyimiz prosesində Ermənistanla Azərbaycanın eyni vaxtda
qəbul olunması nəzərdə tutulmuşdu. Bəlkə bu da məqsədəuyğundur. Çünki iki ölkə bir-biri ilə münaqişədə
olduğuna görə, hansınasa üstünlük vermək düzgün olmazdı. Ancaq eyni zamanda, buna baxmayaraq, biz hiss
edirdik ki, komitələrin iclaslarında, başqa iclaslarda ermənilərin tərəfdarları daim çox olur. Amma
Azərbaycanın tərəfdarları az olurdu. Ona görə yox ki, Azərbaycan nümayəndələri zəif olurdu, yox, sadəcə,
bayaq mən çıxışımın əvvəlində dedim, dünyada qeyri-normal vəziyyət yaranıbdır. Ona görə də bizim hər
bir nümayəndəmiz, deputatımız başqaları ilə, xüsusilə Ermənistanın deputatları ilə müqayisədə özünü,
bəlkə də, iki-üç qat yaxşı göstərməlidir ki, heç olmasa bərabərlik olsun. Mən bunu keçmişdə də demişəm.
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Mən elə bilirdim ki, bu ikili standart təkcə SSRİ-dədir. O vaxt ikili standartdan biz çox əziyyət çəkmişdik.
Deyirdim ki, SSRİ dövrü başa çatdı, hamı müstəqil dövlətdir və ikili standart da yoxdur. Amma oradakı
ikili standartlardan qurtarıb buradakı ikili standartlarla rastlaşdıq. İkili standart vardır. Mən bunu
xırdalamaq istəmirəm. Siz ağıllı adamlarsınız, hər biriniz bunun nə səbəbə olduğunu bilirsiniz. Bu ikili
standarta siz hər yerdə rast gələcəksiniz. Bu sözləri dediyimə görə heç kəs məndən inciməsin – nə Avropa
Şurasında, nə də başqa yerdə.
Ona görə də gərək Azərbaycan nümayəndələri daha da yüksək səviyyədə olsunlar ki, bu ikili standartı da
nəzərə alaraq, biz onlardan ya yuxarıda, ya da onlara bərabər olaq. Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətimizin
tərkibi öz intellektual səviyyəsinə və potensialına görə buna qadirdir.
Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını, ölkəmizin vətəndaşlarını müstəqil Azərbaycanın Avropa Şurasına
tamhüquqlu üzv qəbul olunması münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Bəyan edirəm ki, biz Avropa Şurasının
prinsiplərini Azərbaycanda həyata keçirməyi təmin edəcəyik. Onların konvensiyalarının hamısına, demək olar
ki, biz qoşuluruq – bir neçəsini qəbul etmişik və bir neçəsini də Xarici İşlər naziri Strasburqda imzalayacaqdır. Bu da
Azərbaycanın inkişaf etməsinə daha da böyük imkanlar yaradacaqdır.
Bu şərəfli işinizdə sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ
OSMAN FARUQ LOĞOĞLUNUN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(20 yanvar 2001)
Prezident sarayı
20 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Hörmətli Loğoğlu, siz Azərbaycanda səfir oldunuz
və çox yaxşı işlər gördünüz. Yəqin o vaxtdan ölkəmizə gəlməmisiniz.
O s m a n F a r u q L o ğ o ğ l u: Cənab Prezident, üç ildir Azərbaycana gəlməmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Üç ildir gəlməmisiniz. Üç ildən sonra gəlmisiniz, güman edirəm ki, sizin üçün də
maraqlıdır ki, bu üç ildə Azərbaycanda nə var, nə yox, nə dəyişilib, ya da dəyişilməyibdir. Hesab edirəm ki,
dəyişilibdir. Mən sizin səfərinizdən çox məmnun olduğumu bildirirəm.
Təbiidir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bizim müxtəlif səviyyələrdə
daim görüşlərimizin, danışıqlarımızın aparılmasını tələb edir. Buna görə də sizin təşəbbüsünüzü, Azərbaycana
gəlişinizi mən bəyənirəm və yüksək qiymətləndirirəm. Xoş gəlmisiniz.
O s m a n F a r u q L o ğ o ğ l u: Sayın Cümhurbaşqanım, çox təşəkkür edirəm. Böyük fasilədən sonra
təkrar Azərbaycana gəlməyimdən çox məmnunluq və şərəf duyuram. Məni və başçılıq etdiyim nümayəndə
heyətini belə bir gündə qəbul etdiyiniz üçün Sizə minnətdarıq. Azərbaycan xalqının dərdinə şərik çıxır,
şəhidlərinizi hörmətlə yad edirik, onlara Allahdan rəhmət diləyirik. Bu hüznlü, eyni zamanda qəhrəmanlıq
günündə azərbaycanlı qardaşlarımızla birlikdə olduğumuzu bildirmək istəyirəm.
Buraya Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin xüsusi təmsilçisi kimi gəlmişəm. Türkiyə prezidenti hörmətli
Əhməd Necdət Sezərin, Baş nazir Bülənd Ecevitin, Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəmin Sizə ən səmimi
salamlarını, hörmət və sevgilərini çatdırmaq istəyirəm.
Dünən dövlətimizin başçısı Əhməd Necdət Sezər tərəfindən qəbul edildim. O, tezliklə Sizi Türkiyədə
görməkdən böyük şərəf duyacağını bildirdi. Bu səbəblə – Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi
münasibətilə Türkiyənin təbriklərini Sizə yetirmək istəyirəm. Türkiyədə biz bundan qürur duyuruq. Azərbaycan
qarşısına çıxan bütün əngəlləri qısa bir vaxtda aradan qaldırmış, Avropa Şurasının üzvü olmuşdur. Əminik ki,
Avropa Şurasında özünə layiq yer tutacaqdır. Türkiyə həmişə ölkənizlə bir olacaqdır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mövcud olan əlaqələrin əhəmiyyətini bilən və bunun vacibliyinə inanan bir
şəxs kimi, bu əməkdaşlığın bütün sahələrdə daha da inkişaf edəcəyinə əminəm. İcazə versəydiniz, Azərbaycanın
Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi münasibətilə Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin göndərdiyi təbrik
məktubunu, aprelin 26–27-də türkdilli dövlətlərin İstanbulda keçiriləcək zirvə toplantısında iştirak etmək üçün
zati-alinizə dəvətini təqdim edərdim.
Hörmətli Prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Sizə xoşbəxtlik diləyir,
cansağlığı arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Əvvəla, sizin Azərbaycana səfərinizdən çox məmnunam. Mənim
dostlarımın – hörmətli cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezərin, hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevitin və hörmətli
Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəmin mənə yetirdiyiniz salamlarına görə çox məmnunam və təşəkkür edirəm. Xahiş
edirəm, mənim salamlarımı, hörmət və ehtiramımı, sayqımı hörmətli cümhurbaşqanı Əhməd Necdət Sezərə,
hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevitə, hörmətli Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəmə, bütün dostlarıma – orada mənim
dostlarım çoxdur, onların hamısına – çatdırasınız. Güman edirəm ki, bu görüş hər iki tərəf üçün faydalı
olacaqdır.
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması ilə əlaqədar təbriklərinizi və hörmətli cümhurbaşqanının şəxsi
təbrikini mənə təqdim etdiyinizə görə çox məmnunam və bu təbrikə görə çox təşəkkür edirəm. Eyni zamanda
qeyd etmək istəyirəm ki, biz dörd il Avropa Şurasının üzvlüyünə namizəd – siz buna yedək deyirsiniz –
olmuşuq. Bu dörd il müddətində Avropa Şurasına daxil olmaq prosedurlarından keçmişik. Bilirsiniz ki, son 4-5
ayda da bu prosedurlar çox sərt olmuşdur. Biz Avropa Şurasında namizəd kimi fəaliyyətə başlayandan son
dəqiqəyə qədər, yəni Azərbaycanın yanvarın 17-də Avropa Şurasına qəbul olunması gününə qədər Türkiyənin,
ölkənizin Xarici İşlər Nazirliyinin və Türkiyənin Avropa Şurasındakı təmsilçilərinin dəstəyini, köməyini həmişə
hiss etmişik. Birinci növbədə Türkiyə dövlətinə, Xarici İşlər Nazirliyinə arxalanmışıq. Çünki bilirsiniz ki,
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əngəllər də var idi. Biz hiss edirdik ki, Ermənistanla Azərbaycanın eyni vaxtda Avropa Şurasına üzv qəbul
olunması məsələsində ölkəmizə qarşı ədalətsizliklər də var.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir, təcavüzkardır.
Ermənistanın Avropa Şurasına qəbul olunması üçün Azərbaycanın qarşısına qoyulduğu qədər şərtlər irəli
sürülmədi. Yəni biz belə bir gərgin mübarizədən sonra Avropa Şurasına daxil ola bildik. Ancaq bu mübarizədə
də yenə Türkiyə Cümhuriyyəti, onun hökuməti, Xarici İşlər Nazirliyi və Türkiyənin Avropa Şurasındakı
təmsilçiləri həmişə bizə yardımçı oldular. Mən bu münasibətlə iki dəfə sizin hörmətli Xarici İşlər naziriniz
İsmayıl Cəm ilə də danışmışdım. O da Avropa Şurasında bu beynəlxalq təşkilatın rəhbərləri ilə danışmışdır. Ona
görə də indi artıq Avropa Şurasının üzvü olaraq, Türkiyənin bu məsələdə də Azərbaycana çox böyük yardım
göstərdiyini qeyd edirəm və buna görə təşəkkür edirəm.
Bilirəm ki, biz geniş söhbət aparacağıq. Ancaq indi mətbuatın burada olmasından istifadə edərək onu demək
istəyirəm ki, son vaxtlar bəzi ölkələrdə Türkiyənin vaxtilə soyqırımı etməsi haqqında fikirlər irəli sürülür,
qərarlar qəbul edilir. Bu, Türkiyəni narahat etdiyi, incitdiyi kimi, bizi də incidir. Mən dünən bizim
deputatlarımızı Avropa Şurasına yola salarkən bu mövzuya da toxundum. Dedim ki, bizə dəyən daş Türkiyəyə
dəyən daşdır. Türkiyəyə dəyən daş Azərbaycana dəyən daşdır. Ona görə də biz bunu bütün türk dünyasına, o
cümlədən Azərbaycana qarşı bir ədalətsizlik kimi qiymətləndiririk.
Mən bir neçə dəfə demişəm və bu gün də bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti bütün bu qərarlara
etirazını bildirir, onların tamamilə ədalətsiz olduğunu bəyan edir. Bu tarixi biz də az bilmirik, yaxşı bilirik.
Bilirik ki, ermənilər türklərə, o cümlədən azərbaycanlılara qarşı soyqırımları ediblər. Amma türklərin ermənilərə
qarşı soyqırımı olmayıbdır. Ona görə də mən, fürsətdən istifadə edib, prezident kimi, Azərbaycan dövlətinin
bəyanatını bir daha elan edirəm.
Güman edirəm ki, bu məsələlər barəsində indi geniş fikir mübadiləsi aparacağıq.
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RUSİYA FEDERASİYASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ KATİBİ
SERGEY İVANOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(22 yanvar 2001)
Prezident sarayı
22 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sergey Borisoviç, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram! Biz bu yaxınlarda
görüşmüşdük, şadam ki, yenidən görüşürük. Bu ona dəlalət edir ki, belə səviyyələrdə görüşlər daimi xarakter
alır. Düşünürəm ki, bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün
vacibdir. Biz bu barədə burada söhbət etdik, sənədlər imzaladıq.
Sizə deməliyəm ki, Rusiya prezidenti hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana səfəri çox böyük
əhəmiyyətli hadisə oldu. Əhalinin mütləq əksəriyyəti bunu məhz belə qarşıladı və əslinə qalsa, indi də böyük
razılıqla, məmnunluqla müzakirə edir, bildirir ki, indi Rusiya–Azərbaycan münasibətləri nəinki yaxşılaşır, həm də
yüksək səviyyədədir. Burada – təkcə burada deyil – zənnimcə, dünya miqyasında da hamı Rusiya prezidentinin
yeni ilin, yeni əsrin başlanğıcında məhz Azərbaycana rəsmi səfər etməsini xüsusi qiymətləndirir. Əlbəttə, buna
qısqanclıqla yanaşan ölkələr var. Lakin səfər ümumən razılıq, məmnunluq hissi ilə qarşılanmışdır, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olacağına hamıda böyük ümid var, ona görə ki, bu, Rusiyanın və Azərbaycanın milli mənafelərinə cavab verir.
Səfərin yekunları bizim mətbuatda indiyədək müzakirə edilir. Müxtəlif təbəqələrdən olan insanlar öz
fikirlərini söyləyirlər. Əlbəttə, mütləq əksəriyyət müsbət rəydədir. Açığını deyəcəyəm, xalqımızın belə səfər
üçün bu qədər darıxdığını təsəvvürümə də gətirməzdim. Bununla yanaşı, əlbəttə, müxtəlif rəylər var. Siz yəqin
bizdən çox məlumata maliksiniz. Müxtəlif ölkələrdə bunu müxtəlif cür qiymətləndirir, müxtəlif cür təhlil
edirlər. Lakin bilirsinizmi, mən həmişə hesab etmişəm ki, müxtəlif analitiklər, icmalçılar çox vaxt öz subyektiv
fikirlərini həqiqət kimi qələmə vermək istəyirlər. Bununla belə, məsələ heç də bu fərdi şəxslərdə deyildir, biz
bilirik ki, bu səfər təkcə ayrı-ayrı informasiya vasitələrində deyil, həm də ayrı-ayrı ölkələrdə, amma müxtəlif
cəhətlərdən böyük maraq doğurmuşdur.
Biz bunu bilirik, izləyirik, nəzərə alırıq. Lakin hesab edirik ki, – bu gün mən bir daha təsdiqləmək istəyirəm
– bu, əsrimizin başlanğıcında çox mühüm hadisədir və Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri həqiqətən
real surətdə inkişaf etdirməlidir. Bunun isə təkcə Rusiya üçün deyil, Azərbaycan üçün deyil, həm də bütün
Cənubi Qafqaz regionu, bütün Qafqaz üçün böyük əhəmiyyəti var.
Vladimir Vladimiroviç yanvarın 16-da mənə zəng etmişdi. Biz onunla səfərin yekunları haqqında danışdıq.
Mən bütün bunlar barəsində ona məlumat verdim. O da, mən də yekdil fikirdə olduq ki, səfər çox uğurlu, çox
faydalı idi. Təkrar edirəm, hər iki tərəfin ümidləri gələcək işlərimizdə öz əməli əksini tapacaqdır.
Bununla əlaqədar indi siz regiona səfərə gəlmisiniz. Bu onu göstərir ki, Rusiya Cənubi Qafqaz regionunda öz
fəaliyyətini gücləndirir. Mən sizi salamlayıram və gəlişinizə çox şadam.
S e r g e y İ v a n o v: Qonaqpərvərliyə görə, səfərin təşkili ilə bağlı görülmüş genişmiqyaslı hazırlığa görə
Vladimir Vladimiroviçin böyük təşəkkürünü Sizə yetirmək istəyirəm.
Səfərlə əlaqədar ölkəmizdə yekdil rəy var, özü də partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, siyasi
qüvvələrin hamısının rəyi yekdildir. Hamı bu səfəri yüksək qiymətləndirir. Bu bütün cəmiyyətimizin rəyidir.
Rusiya Qafqazın problemlərinə, həqiqətən, böyük diqqət yetirməyə başlamışdır, onlara maksimum obyektiv,
nəzakətlə yanaşmağa çalışır və Rusiya–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafını alqışlayır. İkincisi, o, həqiqətən,
xalqlarımızın tarixi əlaqələrinin keçmişdəkindən daha dinamik, təbii ki, yeni reallıqlar nəzərə alınmaqla, inkişaf
etməsi üçün imkan çərçivəsində hər şeyi etməyə çalışır.
Mən bununla da razıyam ki, bu səfər dünyanın digər ölkələrində də çox diqqətlə izlənilirdi. Münasibət
müxtəlif idi, jurnalistlərin yanında demək yaxşı düşməsə də, siyasətçilər bu səfəri əsas etibarilə alqışlayırdılar,
jurnalistlər isə mənsub olduqları ölkədən, regiondan asılı olaraq, müxtəlif cür yazırdılar. Sizin kimi, biz də bunu
bilirik, nəzərə alırıq, amma öz milli mənafelərimizi, Azərbaycanın və ölkəmizin xalqlarının mənafelərini əsas
götürürük. Hesab edirik ki, münasibətlərimizi bundan sonra da hərtərəfli inkişaf etdirməliyik. Hər halda,
Rusiyanın siyasi rəhbərliyi, təkcə siyasi rəhbərlik deyil, işgüzar dairələr də belə əhval-ruhiyyədədirlər.
Yazılanlarla görülmüş işlər arasında fasilə yaranmaması üçün, ilk növbədə, səfər zamanı əldə olunmuş
razılaşmaların yerinə yetirilməsi çərçivəsində, imzalanmış sazişlər çərçivəsində münasibətlərimizi ardıcıl
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surətdə inkişaf etdirmək, digər tərəfdən isə, ən yaxın vaxtlarda atacağımız növbəti addımları müəyyənləşdirmək
lazımdır.
Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Vladimir Vladimiroviç də bu əhval-ruhiyyədədir, sizinlə telefon söhbəti
haqqında o da danışırdı. Düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə nəinki Siz prezidentlər üçün, həm də xalqlarımız üçün
növbəti faydalı görüşlərimiz olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək istəyirəm ki, prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin yola düşdüyü günün
elə ertəsi mən Azərbaycanın Təhlükəsizlik Şurasını da, Nazirlər Kabinetini, onun baş idarələrini də geniş
tərkibdə topladım. Biz səfərin yekunlarını müzakirə etdik, sabaha daha heç nə qalmaması üçün, habelə yeni
bəyannaməmizlə və Xəzər dənizinə dair bəyanatımızla bağlı hər bir məsələ üzrə konkret olaraq nə kimi işlər
görülməli olduğunu müzakirə etdik. Biz Qəbələ stansiyası barəsində və digər bütün məsələlər, xüsusən iqtisadi
məsələlər barəsində qəti bir qərara gəlməliyik. Mən Baş nazirin rəhbərliyi ilə xüsusi komissiya yaratmışam.
Komissiya bütün bu məsələləri işləyib hazırlayır. Ona görə də biz haqqında danışdığımız, razılığa gəldiyimiz
hər bir məsələ üzərində – əgər razılığa gəlməmişiksə, hər halda, yeni zəmin yaratmışıq, Rusiya ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı münasibətlərdə yeni mərhələ açmışıq – çox ciddi işləmək niyyətindəyik ki, bütün bunlar öz
praktiki həllini tapsın.
S e r g e y İ v a n o v: Bizim də mövqeyimiz belədir. Rusiya Qafqazda öz münasibətlərini beynəlxalq
hüquq, ərazi bütövlüyü, suverenlik əsasında, xalqlarımız arasında təşəkkül tapmış ənənəvi əlaqələrdən çıxış
edərək qurmaq niyyətindədir. Bu əlaqələri hətta çox istəsən də qıra bilməzsən.
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GÖRÜŞ VƏ RƏSMİ QƏBUL BAŞA ÇATDIQDAN SONRA AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEV VƏ FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAKIN YELİSEY SARAYI
QARŞISINDAKI MEYDANA TOPLAŞMIŞ JURNALİSTLƏR QARŞISINDA
BƏYANATLARI VƏ ÇIXIŞLARI
(24 yanvar 2001)
24 yanvar 2001-ci il
Fransa Prezidenti Jak Şirakın bəyanatı
İlk növbədə demək istərdim ki, prezident Heydər Əliyevi Parisdə qəbul etmək mənim üçün böyük
sevincdir. Çoxdandır ki, bizim aramızda qarşılıqlı dostluq münasibətlərindən də artıq əlaqələr yaranmışdır. Mən
prezident Əliyevə dərin hörmət bəsləyirəm.
Mən, ilk növbədə, prezident Əliyevi və onun ölkəsini Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması
münasibətilə təbrik etmək istərdim. Dediyim kimi, Avropa Şurasına bu qəbul sübut edir ki, Azərbaycanda
demokratiya möhkəmlənmişdir və getdikcə möhkəmlənir. Prezident Əliyevin səfəri bizə ikitərəfli
münasibətlərlə, xüsusən çox gözəl olan iqtisadi əlaqələrimizlə bağlı məsələlərə də toxunmağa imkan vermişdir.
Sizə məlumdur ki, Azərbaycan istər Avropanın, istərsə də Fransanın işgüzar dairələrində böyük nüfuza
malikdir. Biz iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsindən danışdıq. Təbii ki, biz Dağlıq Qarabağ
probleminə də toxunduq. Sizə məlum olduğu kimi, Fransa ATƏT-in Minsk qrupunun üç həmsədrindən biridir.
Fransa bu problemin dincliklə həll edilməsinə əlindən gələn köməyi göstərməyə çalışır. Şübhəsiz, Fransa çalışır
ki, bu problemin həlli tarazlı xarakter daşısın, yəni hər iki tərəf üçün məqbul olsun. Fransa münaqişənin həlli
üçün hər iki ölkədə göstərilən səyləri də dəstəkləyir.
İki gündən sonra biz prezidentlə yenidən görüşəcəyik. Bu mənim üçün böyük sevincdir.
Mən bu səfərə görə prezident Əliyevə bir daha təşəkkür etmək istərdim.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Sağ olun, cənab Prezident. Mən, ilk növbədə, Fransaya rəsmi səfərə gəlmək dəvətinə görə Fransanın
prezidenti cənab Jak Şiraka təşəkkür etmək istəyirəm.
Bu münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin
fəaliyyətindən ətraflı söhbət açan prezident Heydər Əliyev problemin tezliklə həlli sahəsində Fransa dövlətinin
və prezident Jak Şirakın səylərini yüksək qiymətləndirdi.
Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan ilə birbaşa danışıqlarından bəhs edən respublikamızın rəhbəri, eyni
zamanda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılmasında Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin –
ABŞ-ın, Rusiyanın, Fransanın səylərinin daha da artırılmasına ehtiyac duyulduğunu nəzərə çatdırdı.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə həll edilməsinin Cənubi Qafqaz bölgəsində sülhün, sabitliyin
və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasında, region dövlətlərində demokratiyanın daha sürətlə inkişafında, onların
arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsində böyük rol oynayacağını vurğulayan cənab Jak Şirak
prezident Heydər Əliyev ilə prezident Robert Köçəryanın müntəzəm görüşlərinin münaqişəyə son qoyulmasının
kompromis yollarının axtarılıb tapılması üçün xüsusi əhəmiyyəti olduğunu söylədi. Cənab Şirak əmin olduğunu
bildirdi ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin yanvarın 26-da Parisdə keçiriləcək görüşü bu
münaqişənin dinc yolla həlli prosesinin sürətləndirilməsinə lazımi təkan verəcəkdir. Böyük əhəmiyyətə malikdir
ki, o, Ermənistan–Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması üzrə Minsk qrupunun
Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə həmsədridir.
Mən deməliyəm ki, Fransa və şəxsən prezident cənab Şirak bu işdə çox fəal iştirak edir və yeni-yeni səylər
göstərirlər. Bu gün biz bu məsələni də ətraflı müzakirə etdik. Mən söhbətimizin nəticələrindən və Fransanın
tutduğu mövqedən razıyam. İnanıram ki, prezident cənab Jak Şirakın səyləri ilə, Minsk qrupunun digər
həmsədrləri ilə birlikdə biz bu münaqişəni sülh yolu ilə həll edə biləcəyik.
Mən cənab Jak Şirakı Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etdim.
J a k Ş i r a k: Mən bu dəvəti böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu səfər 1998-ci ildə planlaşdırılmışdı, lakin bəzi səbəblərə görə baş tutmadı.
Ümidvaram ki, bu dəfə baş tutacaqdır. Bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız hələ davam etdiriləcəkdir. Mənim
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burada Ermənistan prezidenti Köçəryanla görüşüm üçün şərait yaratmaq niyyətinə görə prezident cənab Jak
Şiraka təşəkkür edirəm.
Cənab Prezident, qonaqpərvərliyə görə, bizə səmimi münasibət göstərildiyinə görə, bizim sizinlə
dostluğumuza görə mən Sizə təşəkkür edirəm.
***
S u a l: Siz parlamentin «soyqırımı» haqqında qəbul etdiyi qərara toxundunuzmu?
J a k Ş i r a k: Prezident Əliyev bu qərar barədə özünün dərin təəssüf hisslərini mənə bildirdi və dedi ki,
Azərbaycan xalqı parlamentin bu qərarına ciddi tənqidlə yanaşmışdır. Mən bu tənqidi gözəl başa düşürəm və
onu nəzərə aldım. Lakin bu, Azərbaycanla Fransa arasında mövcud olan dostluğa və qarşılıqlı münasibətlərə
əsla xələl gətirməyəcəkdir.
S u a l: Siz Qarabağ məsələsi barədə hər hansı bir razılığa gəldinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz müxtəlif variantları müzakirə etdik, lakin bu əlaqələri, bu söhbətləri davam
etdirəcəyik. Ümidvaram ki, biz bu məsələnin həllinə gəlib çıxacağıq.
J a k Ş i r ak: Sağ olun.
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TÜRKİYƏLİ JURNALİSTLƏRLƏ MÜSAHİBƏSİ
(24 yanvar 2001)
Paris,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
24 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev
türkiyəli jurnalistlərin – TRT, TQRT
televiziyalarının və «Sabah» qəzeti müxbirlərinin suallarına cavab vermişdir.
S u a l: Cənab Prezident, prezident Jak Şirak ilə görüşünüzdə Fransa parlamentinin «erməni
soyqırımı» barədə qəbul etdiyi sənədlərə öz mənfi münasibətinizi bildirmisiniz. Bu barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, mən dedim ki, Azərbaycan dövləti belə bir qərarın qəbul olunmasına etiraz edir.
Azərbaycanda xalq bundan çox narahatdır. Biz çox təəccüb edirik ki, siz nə üçün belə bir qərar çıxarmısınız?
Jak Şirak cavab verdi ki, bu məndən də, Baş nazirdən də asılı deyildir. O daha sonra əlavə etdi ki, Fransada
yaxın vaxtlarda seçkilər keçiriləcək, ona görə də siyasətçilər səs toplamaq üçün bunu ediblər, lakin mən Senatda
və Milli Məclisdə qəbul olunmuş bu sənədləri dəstəkləmirəm.
Cənab Jak Şirak dedi ki, mən Türkiyənin ən yaxın dostuyam. Hələ 20 il bundan əvvəl Fransa ilə Türkiyə
arasında dostluq münasibətlərinin yaradılmasında çox işlər görmüşəm və bu gün də Türkiyənin dostuyam.
S u a l: Cənab Prezident, Fransa prezidenti həmin sənədlərə imza atıb-atmayacağı barədə bir söz
söylədimi?
C a v a b: Xeyr, bu barədə bir söz demədi. Mən bilmirəm ki, o həmin sənədləri imzalayacaq, yoxsa yox.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyənin bəzi qəzetlərində Sizin bu rəsmi səfəriniz zamanı Fransa
Senatının və Milli Məclisinin «erməni soyqırımı» barədə qəbul etdiyi sənədlərə öz mənfi münasibətinizi
bildirməməyiniz haqqında tənqidi xəbərlər verilibdir. Bu haqda nə deyərdiniz?
C a v a b: Bunlar yanlış xəbərlərdir. «Erməni soyqırımı»na dair sənədlərin qəbul edilməsindən xəbər tutan
kimi, mən bəyanatlar verdim, öz etirazımı və mənfi münasibətimi bildirdim. Mən bunu bir neçə dəfə etmişəm.
Bu gün də prezident Jak Şirak ilə görüşüm zamanı mən bu məsələyə öz mənfi münasibətimi bildirdim.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ AVROPA ŞURASINA ÜZV QƏBUL EDİLMƏSİ İLƏ
ƏLAQƏDAR TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
(25 yanvar 2001)
Strasburq,
25 yanvar 2001-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli cənab Nazirlər Komitəsinin sədri!
Hörmətli cənab baş katib!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bu gün Avropa parlamentarizminin mərkəzində - Strasburqda, Avropa Şurasının bu möhtəşəm sarayında
həm Azərbaycan Respublikası, həm də Avropa üçün çox mühüm əhəmiyyətə malik olan bir hadisə baş verir Azərbaycan Avropa ailəsinə qəbul edilir. Bununla da Avropanın yalnız tarixi və mədəni baxımdan deyil, siyasi
baxımdan da tamlaşması, bütövləşməsi başa çatır.
1991-ci ildə Sovet İttifaqının dağılması ilə əlaqədar Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan etdi.
Azərbaycan yalnız son on ildə deyil, tarixinin son iki əsri ərzində ardıcıl olaraq Avropaya, Qərb mədəniyyətinə,
ümumbəşəri dəyərlərə can atmışdır. Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın kəsişdiyi nöqtədə yerləşən Azərbaycan
dinlərin, tarixlərin və mədəniyyətlərin qovuşduğu mərkəzə, iki qitə və iki sivilizasiya arasında körpüyə
çevrilmişdir. Azərbaycan xalqı öz Şərq köklərindən ayrılmayaraq, Qərb sivilizasiyasının sintezinə əsaslanan
nadir bir mədəniyyət yaratmış, Qərbin mütərəqqi dəyərlərini Qafqazda, Yaxın və Orta Şərqdə yaymışdır. Məhz
Avropa ilə sıx və məqsədyönlü təmasın nəticəsidir ki, XIX əsrin ortalarından başlayaraq müsəlman Şərqində ilk
qəzeti, ilk Avropa tipli məktəbləri, ilk teatrı, ilk yenilikçi ədəbiyyatı və ictimai fikri, nəhayət, demokratik
respublika tipli ilk dünyəvi dövləti 1918-ci ildə Azərbaycan xalqı yaratmışdır. Bu gün biz yalnız son bir neçə
ildəki siyasi əməkdaşlığımızın deyil, həm də iki əsrlik tarixi təcrübəmizin bəhrəsini görürük.
1991-ci ildə dövlət müstəqilliyi qazanan Azərbaycan birmənalı şəkildə Avropaya, onun humanist və
demokratik dəyərlərinə inteqrasiya yolunu tutdu. Tarixən çox qısa bir müddət ərzində biz qabaqcıl Avropa
təcrübəsinə əsaslanaraq, çox şeyə nail ola bildik. Biz bütün çətinliklərə baxmayaraq, liberal iqtisadiyyat və sivil
cəmiyyət quruculuğu yolu ilə irəlilədik. Biz insan haqlarının qorunmasını önə çəkdik, vətənimizin və
vətəndaşlarımızın totalitarizm dövrünün ağır irsindən xilas olmasına çalışdıq. Biz demokratiyanın inkişafı üçün
mühüm şərtlərdən olan daxili sabitliyə nail olduq. Biz azad söz, azad mətbuat və çoxpartiyalı siyasi sistem
yaratdıq. Biz müddəalarının üçdə biri insan haqlarının və əsas azadlıqlarının qorunmasına həsr olunmuş yeni
Konstitusiya qəbul etdik. Şərqdə ilk dəfə ölüm hökmünü aradan qaldırdıq, yeni qanunvericilik sistemini
yaratdıq, prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri keçirdik. Bir sıra mühüm siyasi və iqtisadi islahatlar
apardıq və aparırıq.
Lakin təəssüflər olsun ki, bütün səylərimizə baxmayaraq, biz Avropa Şurasına üzv olarkən yalnız müsbət
dəyişiklikləri və uğurları deyil, müəyyən problemlərimizi də özümüzlə gətiririk. Bu, hər şeydən əvvəl bu gün
eyni vaxtda Avropa Şurasına üzv olan Azərbaycanla Ermənistan arasında öz həllini tapmamış Dağlıq Qarabağ
problemidir. Bu problemin Azərbaycanda doğurduğu çətinliklər, ilk növbədə isə çoxsaylı qaçqınlar ordusu, ağır
iqtisadi və sosial vəziyyət təkcə bizim ölkəmizin deyil, bütün regionun demokratiyaya doğru inkişafını ləngidir,
insan haqlarının qorunmasında ciddi maneələr yaradır.
Biz ölkəmizin Avropa Şurasına qəbulunu yalnız indiyə qədər gördüyümüz işlərə, həyata keçirdiyimiz
islahatlara verilən qiymət kimi deyil, həm də ölkəmizə və xalqımıza doğru uzadılan dost əli kimi
qiymətləndiririk və ona görə də bir sıra problemlərin vahid Avropa ailəsi daxilində həllini tapacağına inanırıq.
Bu dəqiqələrdə biz tarixi anlar yaşayırıq. Az sonra Azərbaycanın bayrağı Avropa Şurası sarayının önündə
dalğalanacaqdır. Bu bayrağın rənglərindən birinin mənası müasirləşmək, yəni avropalılaşmaqdır. Xoşbəxtik ki,
hamımızın ümumi səyləri ilə bayrağımız bir daha öz həqiqi mənasına qovuşur, öz həqiqi yerini tutur. Hamınıza
minnətdarlığımı bildirirəm.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SESSIYASINDA ÇIXIŞI
(25 yanvar 2001)
Strasburq,
25 yanvar 2001-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli cənab Nazirlər Komitəsinin sədri!
Hörmətli cənab baş katib!
Hörmətli Parlament Assambleyası üzvləri!
Xanımlar və cənablar!
Bu gün biz mühüm tarixi anlar yaşayırıq. Vahid və bölünməz Avropanın tərkib hissəsi olan Azərbaycan
Respublikası Avropanın mötəbər, nüfuzlu təşkilatına - Avropa Şurasına daxil olmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının bu təşkilata daxil olmasında göstərdikləri dəstəyə görə Avropa Şurası
Parlament Assambleyasının üzvlərinə və Avropa Şurasının üzvü olan dövlətlərə Azərbaycan xalqı adından
minnətdarlığımı bildirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, Ermənistanın da Avropa Şurasına qəbul olunması
münasibətilə prezident Koçaryanı təbrik edirəm.
Hörmətli deputatlar!
1991-ci ildə müstəqillik qazanmış Azərbaycan XX əsrin son on ilində özünün suverenliyi uğrunda,
xalqının azadlığı, xoşbəxtliyi və tərəqqisi uğrunda qanlı-qadalı, ağır mübarizələrdən keçmişdir. Bu illər
dövlətçiliyimizin təşəkkülü yolunda mürəkkəb və çətin illər olmuşdur.
Qısa müddət ərzində biz ölkədə asayişi və qanuni hakimiyyəti bərqərar etməyə, vətəndaş müharibəsi
təhlükəsini aradan qaldırmağa, şəxsiyyətin təhlükəsizliyinə təminat yaratmağa, sabitliyi təmin etməyə,
demokratik əsasların inkişaf etdirilməsi və iqtisadiyyatın canlandırılması üçün quruculuq işinə başlamağa nail
olmuşuq.
Azərbaycan xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrini davam etdirərək, suveren hüququndan istifadə
edərək 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını qəbul etmişdir. Bu sənəd demokratik
quruluşun və hüquqi dövlətin möhkəm təməlini qoymuş və onun inkişafının yollarını müəyyən etmişdir.
Ötən illər ərzində Azərbaycan xalqı iki dəfə respublikanın prezidentini və ölkənin parlamentini - Milli
Məclisi seçmişdir. Azərbaycanda həmçinin bələdiyyə seçkiləri keçirilmişdir. Avropa Şurası ekspertlərinin etiraf
etdiklərinə görə, seçki qanunlarımız ədalətli və azad seçkilərin beynəlxalq standartlarına tam uyğundur.
Bəli, nöqsanlar və pozuntular da olmuşdur. Lakin seçkidən-seçkiyə bunların sayı azalır. Nöqsanların
aradan qaldırılması üçün dövlət qətiyyətli tədbirlər görür. Biz beynəlxalq təşkilatların, ilk növbədə Avropa
Şurasının və ATƏT-in bu sahədə köməyini yüksək qiymətləndiririk və əməkdaşlığımızı davam etdirməyə
hazırıq.
Qanunvericilik sahəsində əsaslı islahatlar aparılır. Azərbaycanın Konstitusiyası beynəlxalq hüququn
üstünlüyünə təminat verir. Biz indiyədək Avropa Şurasının 15 konvensiyasına qoşulmuşuq. Biz hələ Avropa
Şurasının üzvü olmayanda da bu təşkilatın əsas sənədlərinin müddəalarını və standartlarını nəzərə alırdıq. Bu,
ilk növbədə insan hüquqlarına dair Avropa Konvensiyasına və onun protokollarına aiddir.
Ölkəmizdə qəbul edilən qanunlar Avropa Şurası ekspertlərinin bilavasitə iştirakı ilə hazırlanır. Hüquq
islahatları nəticəsində hər bir insan şəxsiyyət azadlığı və toxunulmazlığına, barəsində qaldırılmış işin müstəqil
və qərəzsiz məhkəmə tərəfindən ədalətlə və açıq şəkildə araşdırılmasına, hüquq müdafiəsinə təminat almışdır.
Ölkədə çoxpartiyalı sistem fəaliyyət göstərir, siyasi plüralizm, söz və vicdan azadlığı, azlıqların hüququ, qanun
qarşısında bərabərlik və təqsirsizlik prezumpsiyası təmin edilir.
Azərbaycanda Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmış, ölüm hökmü ləğv edilmiş, senzura aradan
götürülmüş, məhkəmənin müstəqilliyi təmin olunmuşdur. Üçpilləli məhkəmə sistemi yaradılmış, şəffaf
prosedurlar əsasında və beynəlxalq standartlara uyğun keçirilən seçkilər yolu ilə hakimlər korpusu 60 faiz
yeniləşdirilmişdir. İnsan hüquqlarının qorunmasına və müvafiq mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə dair dövlət
proqramı həyata keçirilir.
2000-ci ilin iyununda mən korrupsiyaya qarşı mübarizənin gücləndirilməsi haqqında fərman
imzalamışam. Həmin fərmana əsasən, korrupsiyaya qarşı mübarizəyə dair qanun və dövlət proqramı hazırlanır.
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Penitensiar sistemin islahatı uğurla aparılır. Məhbusların saxlanması şəraitini yaxşılaşdırmaq və Ədliyyə
Nazirliyinin tabeliyinə verilmiş penitensiar müəssisələrin idarə olunmasını təkmilləşdirmək üçün tədbirlər
görülür.
Mənim təşəbbüsümlə son beş ildə 55 min şəxs barəsində amnistiya elan edilmişdir. Bundan əlavə, mən
2500-dək məhbusu əfv etmişəm. Onların arasında hüquq müdafiəsi təşkilatlarının, Avropa Şurası Parlament
Assambleyası deputatlarının müraciəti ilə əfv olunanlar da vardır. Bu il yanvarın 16-da mən 9 minədək şəxs
barəsində amnistiya elan olunmasına dair təşəbbüslə respublika parlamentinə müraciət etmişəm. Əhalinin
ümumi sayına nisbətdə məhkumların sayına görə Azərbaycan Avropa ölkələrinin göstəricilərinə yaxınlaşır.
Biz bundan sonra da Azərbaycan xalqının və dövlətinin humanizm, insanpərvərlik ideallarına və
prinsiplərinə, demokratiyaya, qanunun aliliyinə, insan hüquqlarına və əsas azadlıqlara hörmət bəslənilməsinə
əsaslanan dəyərlərə sadiqliyini nümayiş etdirəcəyik.
Tam məsuliyyətlə bəyan edirəm ki, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinin azadlığı və qeyrihökumət təşkilatlarının sərbəst fəaliyyəti təmin olunmuşdur. Biz gələcəkdə də bu sahələrdə qanunvericiliyi
təkmilləşdirmək və onun tətbiqi praktikasını yaxşılaşdırmaq niyyətindəyik.
Genişmiqyaslı islahatlar sayəsində iqtisadiyyatda tənəzzül aradan qaldırılmışdır. Azərbaycanın iqtisadi
strategiyası iqtisadi fəaliyyətin liberallaşdırılmasına, inhisarçılığa son qoyulmasına və özəl sektorun inkişafına
əsaslanır. Azərbaycanda özəlləşdirmə prosesi gedir, torpaq islahatı aparılır. Makroiqtisadi göstəricilərin sabit
artımı əldə edilmişdir. İnvestisiya prosesinin canlanması üçün əlverişli şərait yaradılmışdır.
Azərbaycan özünün coğrafi mövqeyindən, dünya miqyaslı coğrafi-strateji əhəmiyyətə malik olan təbii
ehtiyatlarından və potensialından istifadə edərək bir çox dövlətlərlə əməkdaşlıq şəraitində böyük İpək yolunun
bərpası, Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizinin inkişafı, Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarının
işlənməsi və dünya bazarlarına nəql edilməsi layihələrini səmərəli surətdə həyata keçirir.
Azərbaycan Avropa Birliyi ilə, Avropanın iqtisadi strukturları ilə fəal əməkdaşlıq edir. Hazırda bu
təşkilatların köməyi sayəsində 120-dən çox milli və transregional layihələr həyata keçirilir.
Bu gün Azərbaycanın demokratik inkişaf prosesi dönməz xarakter alıbdır, azadlığın və qanunun aliliyinin
möhkəm təminatı yaradılıbdır. Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi onun nəinki müstəqil, suveren,
demokratik, dünyəvi dövlət kimi tanınmasıdır, həm də Avropa ailəsinin bərabər hüquqlu üzvü kimi Azərbaycan
dövlətinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcıdır.
Bəyan edirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərə sadiqdir. Nəzərinizə
çatdırmaq istəyirəm ki, Azərbaycan hələ 2000-ci ilin iyunundan öz öhdəliklərini yerinə yetirməyə başlamışdır.
Halbuki bu öhdəliklər təşkilata üzv qəbul olunduqdan sonra qüvvəyə minir.
Yuxarıda dediklərim Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz mühüm dəyişikliklərin yalnız bir hissəsidir.
İslahatların aparılması, demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsi prosesi təkamül xarakteri daşımalıdır.
İslahatlar islahat xatirinə, yaxud da kiminsə xoşuna gəlmək üçün keçirilməməlidir. Bu iş düşünülmüş qaydada
aparılmalıdır, cəmiyyət tərəfindən dərk olunmalı və qəbul edilməlidir. İslahatların məqsədi xalqın həyat
səviyyəsini getdikcə yaxşılaşdırmaqdır. Hər bir xalqın öz mentaliteti və mənəvi dəyərləri, ənənələri, milli
xüsusiyyətləri vardır və bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Eyni zamanda beynəlxalq təcrübədən istifadə,
beynəlxalq strukturların və tərəfdaş ölkələrin dəstəyi də zəruridir.
Hörmətli deputatlar!
Tarixi yolların qovuşuğunda yerləşən ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması həm Azərbaycan üçün,
həm də bu təşkilat üçün çox mühüm hadisədir. Biz Ümumavropa dəyərləri xəzinəsinə öz töhfələrimizi
gətirməyə hazırıq. Bu töhfələr həm Avropada demokratik sabitliyin möhkəmlənməsinə, həm də avropalıların
Şərq xalqlarının tarixi taleyini daha yaxşı və daha dərindən dərk etməsinə kömək edəcəkdir.
Bu, bir tərəfdən, qabaqcıl demokratik ideyaların, hüquqi baxışların yayılması, digər tərəfdən isə bütün
xalqların milli-mənəvi xüsusiyyətlərinə hörmət bəslənilməsi üçün yaxşı zəmin olacaqdır. Mən bu mötəbər
təşkilatın gələcək inkişafı və möhkəmlənməsində öz ölkəmin xüsusi rolunu və məsuliyyətini bunda görürəm.
Azərbaycan qonşu dövlətlərdə də demokratiyanın inkişaf etməsində maraqlıdır. Zənnimizcə, bu, regional
təhlükəsizliyin və sabitliyin təminatıdır. Hesab edirəm ki, təcavüzkar millətçilik ideologiyasının, milli təkəbbür
hissinin, qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarının hökm sürdüyü cəmiyyətdə demokratiya inkişaf edə bilməz.
Bu gün qanunun və insan hüquqlarının aliliyi prinsipləri ilə yaşayan vahid Avropada münaqişələr baş
verir, suveren dövlətlərin əraziləri işğal olunur, etnik təmizləmə aparılır, dinc əhali doğma yurd-yuvalarından
qovulur. Təcavüzlə razılaşmaq, hüquqa zidd hərəkətlərin nəticələrini tanımaq, beynəlxalq birliyin vaxtında
lazımi tədbirlər görməməsi faciələrə gətirib çıxarır, suveren dövlətlərin dayaqlarını sarsıdır, humanitar
fəlakətlərə səbəb olur.
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Vahid Avropada ikili standartlara yol verilməməlidir. Bizim məkanımız bölünməzdir və bütün
münaqişələrə eyni dərəcədə ciddi və prinsipial münasibət göstərilməlidir.
Azərbaycan Respublikası qonşu Ermənistanın genişmiqyaslı hərbi təcavüzünün qurbanı olmuşdur.
Ermənistan ərazimizin 20 faizini işğal edibdir və orada özünün hərbi gücünü artırmaqdadır. Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən yurd-yuvasından qovulmuş bir milyon azərbaycanlı 8 ildən çoxdur ki, dözülməz şəraitdə,
çadırlarda əzab-əziyyət içində yaşayır. Dünyanın heç bir yerində belə dəhşətli vəziyyət yoxdur. Amma
təəssüflər olsun ki, dünya birliyi bu faciəyə biganədir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin qeyd-şərtsiz
və dərhal azad olunması barədə dörd qərtnamə qəbul etməsinə baxmayaraq, Ermənistan bu sənədlərin tələblərini
yerinə yetirmir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsi ilə 1992ci ildən ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur, lakin onun fəaliyyəti də hələ nəticə vermir.
Münaqişəni həll etmək üçün son vaxtlar Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında birbaşa
görüşlər keçirilir, danışıqlar aparılır. Bu danışıqların gedişində biz münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün qarşılıqlı
kompromislərin müxtəlif variantlarını müzakirə etmişik və edirik. Altı ildən çoxdur ki, biz atəşkəsə əməl edirik,
lakin hələ də sülh əldə olunmayıbdır. Buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərinin azad edilməsi, beynəlxalq hüququn prinsiplərinə və normalarına tam uyğun olaraq Dağlıq Qarabağ
regionuna Azərbaycanın tərkibində ən yüksək dərəcəli özünüidarəetmə statusunun verilməsi əsasında
münaqişənin ədalətli həlli və Ermənistanla sülh əldə olunması üçün imkanlarımız vardır.
Hörmətli deputatlar, mən çox məmnunam ki, bizim bu prinsipial mövqeyimizi siz birmənalı
dəstəkləmisiniz və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 1997-ci ildə qəbul etdiyi qətnamədə bu öz əksini
tapmışdır.
Hörmətli deputatlar, mən sizi və bütün dünya birliyini Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu
ilə həlli üçün səyləri qətiyyətlə birləşdirməyə çağırıram. Bu, bizim hamımıza lazımdır. Çünki ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini həll etmədən və digər münaqişələrə son qoymadan regionumuzda sülhə və
təhlükəsizliyə nail olmaq mümkün deyildir.
Cənubi Qafqaz regionuna siyasi bütövlük və bitərəflik statusu verilməlidir. İndi artıq bütün Cənubi
Qafqaz regionunun Avropa Şurasına daxil edilməsi çox mühüm amildir və bu, regionda münaqişələrə son
qoyulmasına, dövlətlər arasında münasibətlərin normallaşdırılmasına, beləliklə də Cənubi Qafqazda və
Avropada təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət etməlidir.
Hörmətli deputatlar!
Biz fərqləri ziddiyyətə çevirməməli, əksinə, bu fərqlər içərisində bizi birləşdirən cəhətləri axtarıb tapmalı
və onlara söykənməliyik. Biz müxtəlif xalqlar olsaq da, bir dildə - vahid Avropa dilində, azadlıq, demokratiya
və qanun dilində danışırıq. Bizim gücümüz bundadır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AVROPA ŞURASININ BAŞ KATİBİ VALTER ŞVİMMER İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(25 yanvar 2001)
Strasburq, Avropa sarayı
25 yanvar 2001-ci il
V a l t e r Ş v i m m e r: Cənab Prezident, Sizi Avropa Şurasında salamlamaqdan çox məmnun
qaldığımı bildirirəm.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması münasibətilə Sizi və xalqınızı səmimi-qəlbdən
təbrik edirəm. Azərbaycan xalqı belə bir etimada layiqdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şvimmer, çox sağ olun. Səmimi sözlərə və ölkəmizin Avropa Şurasına üzv
qəbul edilməsinə göstərdiyiniz dəstəyə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Bu işdə sizin rolunuz böyük olubdur,
Azərbaycanı həmişə dəstəkləmisiniz.
V a l t e r Ş v i m m e r: Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, biz bundan sonra da Azərbaycana dəstək
verəcəyik. Azərbaycanda demokratik islahatların aparılması işində Sizə həmişə yardım etməyə hazırıq. Bizim
bununla bağlı bir sıra təkliflərimiz də vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz sizin təkliflərinizi qəbul edəcəyik və Avropa Şurası ilə bundan sonra da sıx
əməkdaşlıq edəcəyik.
Cənab Şvimmer, mən Avropa Şurasına, sizə azərbaycanlı rəssam Sakit Məmmədovun «Babadağ» tablosunu
gətirmişəm. Burada təsvir edilmiş dağ Azərbaycanın hündür dağlarından biridir. Bizim ölkənin çox gözəl
dağları vardır. Bu qovluqda isə həmin tablonun müəllifi və onun əsərləri haqqında məlumat vardır.
V a l t e r Ş v i m m e r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən Avropa Şurası adından Sizə öz təşəkkürümü
bildirirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda ən uca dağlardan birinin rəsminin bizə hədiyyə olunmasının özü də
rəmzi məna daşıyır. Bu o deməkdir ki, həmin tabloya hər dəfə baxmaq bizi ucalığa doğru yüksəlməyə sövq
edəcəkdir.
Cənab Prezident, söz verirəm ki, Sizin bu hədiyyənizi həmişə şərəflə saxlayacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Şvimmer, biz Avropa Şurası ilə əlaqələrimizə xüsusi əhəmiyyət veririk. Ona
görə də «Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə» kitabını sizə təqdim etmək
istəyirəm. Biz Avropa Şurasına qonaq statusu ilə dəvət ediləndən indiyə qədər Avropa Şurası ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin tarixi bu kitabda öz əksini tapmışdır.
V a l t e r Ş v i m m e r: Cənab Prezident, çox sağ olun. Biz Azərbaycanla əlaqələrimizi çox yüksək
qiymətləndiririk. Təşəbbüs göstərib, belə bir kitab hazırlatdığınıza görə də Sizə təşəkkürümü bildirir və Sizi
təbrik etmək istəyirəm.
(«Cənab Şvimmer respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyevə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
Görüşdə Avropa Şurasının Baş katibi Valter Şvimmer və Azərbaycanın Xarici İşlər naziri Vilayət
Quliyev ölkəmizin bu beynəlxalq təşkilatla əməkdaşlığına dair sənədləri imzaladılar).
V a l t e r Ş v i m m e r: Cənab Prezident, mən Sizi Avropanın demokratik ailəsində salamlayıram və bu
ailənin üzvü olmağınız münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Cənab Prezident, bizim ailəmizə xoş gəlmisiniz.
Cənab Prezident, Siz bu gün, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi münasibətilə keçirilən
mərasimdəki nitqinizdə də dediyiniz kimi, Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvü olması, Avropa ailəsinə yeni
üzv kimi qəbul edilməsi bu təşkilatın zənginləşməsinə yardım göstərəcək və ona öz töhfələrini verəcəkdir.
Biz Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul edilməsi ilə əlaqədar üzərinizə öhdəliklər götürməyinizi də
yüksək qiymətləndiririk. Hesab edirik ki, bu öhdəliklərin həyata keçirilməsi Avropanın qarşısında duran ümumi
ideyalara, məqsədlərə çatmaqda kömək göstərəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul
olunması uzunmüddətli əməkdaşlığımızın yalnız başlanğıcıdır.
Mən Sizin ölkənin Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyevi isə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin yeni üzvü
kimi salamlayıram. Əminəm ki, o da bizim ümumi işimizə öz töhfəsini verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Baş katib, çox sağ olun. Mən bugünkü nitqimdə dedim, indi bir daha təkrar
edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması ölkəmiz üçün tarixi hadisədir.
Azərbaycan Avropa qitəsində yerləşir. Ancaq öz tarixi köklərinə, milli adət-ənənələrinə və başqa
xüsusiyyətlərinə görə bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan Avropada yerləşmir. Azərbaycan coğrafi nöqteyi-
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nəzərdən Avropada yerləşir. Bugünkü hadisə isə göstərir ki, Azərbaycan nəinki coğrafi nöqteyi-nəzərdən, hətta
siyasət, iqtisadiyyat, mədəniyyət baxımından və başqa dəyərlər nöqteyi-nəzərindən də Avropa ailəsinin bir
üzvüdür. Bəlkə də, Avropa Şurasının bir sıra üzvləri ilə müqayisədə Azərbaycanın müəyyən üstünlüyü də
vardır. Mən bu gün bu barədə danışdım. Bu ondan ibarətdir ki, bizim tarixi köklərimiz daha çox şərq
mədəniyyəti ilə bağlıdır, ancaq iki əsrdir ki, Azərbaycan öz tarixi köklərindən ayrılmayaraq, eyni zamanda
Avropa dəyərlərini qəbul etmiş, bu dəyərlərdən istifadə etmişdir. Ona görə də Azərbaycan Avropa dəyərlərinə
tam uyğun olaraq, Avropa Şurasına üzv qəbul olunmuşdur. Biz bu şuraya yeni mədəni, milli dəyərlər də
gətirəcəyik. Təbiidir ki, biz Avropa Şurasının bütün öhdəliklərini də həyata keçirəcəyik.
***
Söhbət zamanı Azərbaycan Respublikası ilə Avropa Şurası arasında əlaqələrin perspektivləri və hər iki tərəfi
maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparıldı.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SƏDRİ
LORD RASSEL CONSTON İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(25 yanvar 2001)
Strasburq, Avropa sarayı
25 yanvar 2001-ci il
R a s s e l C o n s t o n: Xoş gördük Sizi, cənab Prezident. Sizinlə hər bir görüşdən məmnun qaldığımı
bildirirəm. Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması münasibətilə respublikanızın
rəhbərliyini və xalqınızı səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Azərbaycanın Avropa ölkələri ailəsində özünə layiq yer
tutmasını tarixi hadisə kimi dəyərləndirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə və ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunmasına göstərdiyiniz
dəstəyə görə AŞPA-nın sədri kimi, Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Onu da vurğulayım ki, burada keçirdiyim
görüşlərə, apardığım danışıqlara böyük əhəmiyyət verirəm.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının fəxri qonaqlar
kitabına yazdığı ürək sözləri:
«Azərbaycanın bu gün Avropa Şurasına qəbul olunması müstəqil ölkəmiz üçün tarixi hadisədir. Azərbaycan
prezidenti kimi, mən bütün xalqımızın iftixar hissini ifadə edirəm. Demokratik, hüquqi, dünyəvi Azərbaycan
Avropa dəyərlərinə daim sadiq olacaqdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Heydər Əliyev
25 yanvar 2001-ci il».
Sonra cənab Rassel-Conston Avropa Şurası Parlament Assambleyası adından Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevə üzərində Strasburq şəhərinin təsviri olan xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
R a s s e l C o n s t o n: Cənab Prezident! Sizin Strasburqa gəlişiniz mühüm hadisə kimi
qiymətləndirilməlidir. Əmin olduğumu bildirirəm ki, prezident Heydər Əliyev bu gözəl şəhərlə yaxından
tanışlığa imkan tapacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buraya ikinci dəfədir səfərə gəlmişəm. Strasburq həqiqətən gözəl şəhərdir.
«Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh, əmin-amanlıq və demokratiya naminə» kitabını Sizə təqdim edirəm.
Azərbaycan Avropa Şurasına qonaq statusu ilə dəvət olunandan indiyə qədərki əməkdaşlığımızın tarixi bu
kitabda öz əksini tapmışdır. Cənab Rassel Conston, bu kitabda həmçinin sizin Azərbaycana səfəriniz zamanı
keçirdiyimiz görüş barədə gözəl bir fotoşəkil vardır.
R a s s e l C o n s t o n: Gözəl tərtibatı olan və yüksək keyfiyyətlə çap edilmiş bu kitaba görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Azərbaycana səfərim zamanı keçirdiyim görüşləri, apardığım danışıqları həmişə
böyük məmnunluqla yada salıram.
Cənab Prezident, bu gün mənim üçün çox xoş bir gündür. Ümidvaram ki, Azərbaycanı Avropa Şurasında
təmsil edəcək nümayəndə heyəti Parlament Assambleyasının bütün fəaliyyətində hərtərəfli iştirak edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: AŞPA-nın sədri kimi, Sizin Azərbaycana səfərinizi mən də yaxşı xatırlayıram.
Mən Bakıda sizinlə çox geniş söhbət etdim. Güman edirəm, siz unutmamısınız ki, biz Azərbaycanın Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmasını çox istəyirdik. Mən təşəkkür edirəm ki, siz ölkəmizin Avropa
Şurasına üzv qəbul edilməsinə həmişə dəstək vermisiniz və bu sahədə böyük səylər göstərmisiniz. Ümidvaram
ki, bizim əməkdaşlığımız bundan sonra daha da möhkəmlənəcəkdir. Azərbaycanın nümayəndə heyəti də Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının işində daim iştirak edəcəkdir.
***
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Görüşdə Azərbaycan ilə Avropa Şurasının Parlament Assambleyası arasındakı əməkdaşlığın perspektivləri
və hər iki tərəfi maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə geniş fikir mübadiləsi aparıldı.
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AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, LATVİYANIN XARİCİ İŞLƏR
NAZİRİ İNDULİS BERZİNŞ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(25 yanvar 2001)
Strasburq, Avropa sarayı
25 yanvar 2001-ci il
İndulis Berzinş bir daha səmimiyyətlə salamlayaraq, Azərbaycanın Avropa ölkələri ailəsinə qəbul
olunması münasibətilə təbriklərini yetirdi, Strasburqa uğurlu səfərinə, təntənəli mərasimdəki çıxışına və Avropa
Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasındakı nitqinə görə prezident Heydər Əliyevə təşəkkürünü bildirdi. O
dedi ki, biz əvvəldən də inanırdıq ki, sizin ölkəniz AŞ-nın digər üzvləri ilə bərabər səviyyədə işləyə bilər və indi
siz tamhüquqlu tərəfdaşsınız.
Heydər Əliyev Nazirlər Komitəsinin sədrinə təşəkkür etdi və onunla Bakıda keçirilmiş maraqlı görüşü xatırladığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı dedi: Azərbaycan barəsində sizin mövqeyiniz lap əvvəldən çox obyektiv
idi. Nazirlər Komitəsinə bundan əvvəl İtaliya sədrlik edirdi, onların da bizə münasibəti yaxşı olubdur.
Ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması üçün etdiklərinə görə onlara və Nazirlər Komitəsinin indiki sədri
kimi, bu işdə çox fəal iştirakınıza görə sizə təşəkkür edirəm.
Bəli, bu yol çətin və uzun idi. Mən bugünkü nitqimdə də bu barədə dedim. Amma indi biz sizinlə
birlikdəyik. Vaxtilə bizim ölkələrimiz bir dövlətin tərkibində olubdur, o zaman indiki demokratik dəyərlər yox
idi. Ona görə mən bu gün də bildirdim ki, demokratiya təkamül yolu ilə inkişaf edir. Siz də Bakıda olarkən
demişdiniz ki, demokratiya – prosesdir. Həqiqətən də sonu olmayan prosesdir. Ona görə də bütün bu
dəyişikliklərin inqilabi yox, təkamül xarakteri daşıması barədə baxışlarımızın üst-üstə düşməsi bizi daha da çox
birləşdirir. Çünki biz bunu daha yaxşı başa düşürük.
Dövlətimizin başçısı respublikamıza dəstəyə görə cənab Berzinşə, onun hökumətinə,
Latviyanın
prezidentinə təşəkkür etdi, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunduğu vaxt Nazirlər Komitəsinə bu ölkənin
Xarici İşlər nazirinin sədrlik etməsindən şad olduğunu bildirdi.
İ n d u l i s B e r z i n ş: Cənab Prezident, Siz doğru buyurursunuz, on-on iki il əvvəl biz heç təsəvvürümüzə
gətirə bilməzdik ki, belə dəyişikliklər olacaqdır. Lakin, təəssüf ki, bunların heç də hamısı o qədər də müsbət
deyildi. Mən Sizinlə tamamilə şərikəm ki, bu proses təkamül yolu ilə davam edəcəkdir.
Məsələn, monitorinq prosesi biz Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra da, srağagünə qədər dayanmamışdı.
Mən deyərdim ki, bu proses ağrılı deyil, lakin uzun çəkir. Bu yolu, əslində, bütün ölkələr keçir, xüsusən son on
ildə müstəqillik qazanmış ölkələr. Ona görə də Sizə bütün ölkələrlə yaxşı münasibətlər qurmağı arzulayıram.
Əminəm ki, Latviya ilə Azərbaycan arasında da istər ikitərəfli səviyyədə, istərsə də bu mötəbər təşkilat, digər
beynəlxalq strukturlar çərçivəsində çox yaxşı əməkdaşlıq olacaqdır. Cənab Prezident, Sizi bir daha təbrik
edirəm. Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsi həqiqətən də həm sizin ölkəniz üçün,
həm də bizim üçün çox böyük hadisədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Zənnimcə, keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan ölkələr
arasında ilk dəfə Latviya Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edir. Hesab edirəm ki, bu, ölkənizin
demokratikləşdirilməsi üçün gördüyünüz işlərə verilmiş böyük qiymətdir. Sizə uğurlar diləyirəm. Arzu edirəm
ki, Sizin rəhbərliyiniz altında Avropa Şurası üzvlərinin sayı daha da artsın.
***
Görüşün sonunda cənab İndulis Berzinş respublikamızın rəhbərinə xatirə hədiyyəsi təqdim etdi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev isə Nazirlər Komitəsinin sədrinə «Avropa Şurası və Azərbaycan: sülh,
əmin-amanlıq və demokratiya naminə» kitabını bağışlayaraq dedi ki, bu, Avropa Şurası ilə indiyə qədərki
əməkdaşlığımıza həsr olunub, o cümlədən sizin də Bakıya səfəriniz burada öz əksini tapıbdır.
***
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Elə həmin gün Strasburqda – Avropa sarayında Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sədri lord Rassel
Constonun və Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri İndulis Berzinşin adından Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Heydər Əliyevin şərəfinə rəsmi qəbul təşkil olundu.
Dövlətimizin başçısı qəbulda bir sıra ölkələrin parlament nümayəndə heyətlərinin üzvləri ilə görüşüb söhbət
etdi. Müxtəlif ölkələrin siyasi xadimləri, səfirlər, diplomatlar prezident Heydər Əliyevə yaxınlaşaraq,
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması münasibətilə onu təbrik edirdilər.
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İNSAN HÜQUQLARI ÜZRƏ AVROPA MƏHKƏMƏSİNİN PREZİDENTİ
LUÇİUS VİLDBAXER İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(25 yanvar 2001)
Strasburq
25 yanvar 2001-ci il
L u ç i u s V i l d b a x e r: Cənab Prezident, Avropa ailəsinə xoş gəlmisiniz. Azərbaycanın Avropa
Şurasına üzv qəbul olunması münasibətilə Sizi təbrik edirəm.
Mən Sizi bir daha təbrik edirəm ki, insan hüquqları haqqında konvensiyanı da imzalamısınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Bəli, biz insan hüquqları konvensiyasını imzaladıq. Bu gün Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul olunması mərasimi çox böyük uğurla keçdi. Bu bizim ölkəmiz üçün tarixi hadisədir, həm də böyük
məsuliyyətdir.
L u ç i u s V i l d b a x e r: İnsan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi Azərbaycanda hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu sayəsində həyata keçirilən islahatları yüksək dəyərləndirir.
Cənab Prezident, hesab edirəm ki, Azərbaycanda məhkəmələr vasitəsilə böyük işlər görülməlidir. Amma onu
da bildirməliyəm ki, Avropa Şurasına qəbul edilmiş Azərbaycandan yəqin ki, bəzi məhkəmə işləri gəlib bizə
çatacaqdır. Çox güman ki, biz Azərbaycanda məhkəmələrin çıxardığı qərarlarda bəzi pozuntularla rastlaşacağıq
və Sizə yeni qərarlar göndərməli olacağıq. Əvvəlcədən xahiş edirəm ki, belə hallar barədə Sizə məlumat
veriləndə, onu dövlət işlərinə müdaxilə kimi qəbul etməyin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olanda biz bunların hamısını bilirdik. Biz Avropa
Şurasına öz istəyimizlə daxil olmuşuq. Azərbaycan demokratik inkişaf yolu ilə gedir. Ölkəmizdə insan
hüquqlarının təmin olunması üçün böyük işlər görülür.
L u ç i u s V i l d b a x e r: Görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda
demokratik islahatların həyata keçirilməsi sahəsində əldə edilmiş uğurlardan razılığımızı bildirirəm. Əmin
olduğumu bildirirəm ki, insan hüquqları üzrə Avropa məhkəməsi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq
möhkəmlənəcək və ildən-ilə daha da inkişaf edəcəkdir.
***
Cənab Vildbaxer Avropa Məhkəməsinin gördüyü işlər barədə dövlətimizin başçısına geniş məlumat verdi.
Daha sonra Azərbaycan ilə Avropa Məhkəməsi arasında əməkdaşlığın perspektivləri barədə ətraflı fikir
mübadiləsi aparıldı.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ
ROBERT KÖÇƏRYANIN BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSI
(25 yanvar 2001)
Strasburq, Avropa Şurasının binası
25 yanvar 2001-ci il
S u a l: Sualım hər iki prezidentədir. Bizdə olan məlumata görə, siz Strasburqdan dərhal sonra
Parisə getməlisiniz, orada Fransa prezidenti Jak Şirakın iştirakı ilə danışıqlarınız olacaqdır. Bu
danışıqlarda nələr müzakirə ediləcək və siz onlardan nə gözləyirsiniz?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Sabah iki prezidentin görüşü nəzərdə tutulub, bu məsələnin müzakirəsini davam
etdirmək qərarını biz qəbul etmişik. Təbii ki, Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsi müzakirə
ediləcəkdir. Lakin mən burada, sadəcə olaraq, bundan artıq heç nə söyləyə bilmərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də onu deyə bilərəm ki, Parisdəki görüş Fransa prezidenti cənab Jak Şirakın
təşəbbüsü ilə keçirilir. Bizim – hər iki prezidentin və Fransa prezidentinin müzakirə etmək və fikir mübadiləsi
aparmaq istədiyimiz başlıca məsələ Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizama salınması məsələsidir.
S u a l: Mənim sualım Ermənistan prezidentinədir. Bu gün burada dəfələrlə deyildi ki, hər iki ölkənin
Avropa Şurasına daxil olması Ermənistanla Azərbaycan arasındakı mövcud problemlərin müzakirəsi
üçün əlavə imkan yaradacaqdır. Maraqlıdır, bu baxımdan siz cənab Əliyevin bu gün burada söylədiyi
kifayət qədər sərt fikirləri, çıxışının kifayət qədər sərt ahəngini necə qiymətləndirirsiniz?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Hesab etmirəm ki, biz Avropa Şurasının tribunasını qladiatorlar tribunasına
çevirməliyik. Mənə elə gəlir ki, bu gün baş vermiş hadisə hər iki dövlət üçün son dərəcə mühüm hadisə idi. Mən
maksimum tarazlı şəkildə, bu gün salonda hökm sürən əhval-ruhiyyəyə, bu gün baş vermiş hadisənin – hər iki
ölkənin Avropa Şurasına daxil olması hadisəsinin leytmotivinə müvafiq surətdə çıxış etməyə çalışdım. Yeri
gəlmişkən, biz xeyli əvvəl qəbul olmağa hazır idik və məhz qonşu respublikada bəzi problemlər olduğundan
qəbul edilməyimiz bir qədər uzandı. Əslinə qalsa, çıxışımdan məqsəd bu idi.
S u a l: Cənab Köçəryan, ay yarım əvvəl siz Yunanıstanda idiniz. Siz ölkəni tərk edərkən Afina hava
limanında mətbuat konfransı keçirdiniz. Bu mətbuat konfransını rəsmi televiziya da göstərdi. Jurnalistin
«cənab Köçəryan, erməni soyqırımı tanındıqdan sonra müvafiq ərazi iddiaları və müxtəlif təzminatlarla
bağlı nə kimi məsələlər qaldırılacaq?» sualına cavabında dediniz ki, 1915-ci il hadisələri ilə Sevr
müqaviləsi arasında dəqiq hədd qoymaq lazımdır. Yəni, Türkiyəyə də, xarici dövlətlərə də qətiyyən aydın
olmayacaq şeyləri Türkiyədən tələb etmək olmaz.
Siz onu da əlavə etdiniz ki, bu məsələ ilk növbədə erməni diasporuna aiddir, Ermənistan isə hüquqi
vahid kimi, nə isə tələb edə bilməz. Bu əlavə məsələləri, xüsusən də hansısa bank hesablarına, sığorta
pullarına və sairəyə aid məsələləri məhz erməni diasporu qaldırır. Hesab edirəm ki, əgər tarixi perspektivdən nəzər salsaq, onda bu, tarixən ilk açıq bəyanat idi. Lakin bu həm Türkiyə mətbuatı üçün, həm də
diaspor üçün kifayət qədər təəccüblü idi. Ona görə də bu, mətbuatda özünün lazımi əksini tapmadı. Siz
dediklərinizdə əvvəlkitək təkid edirsinizmi?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Bu, həqiqətən, sizin çıxışınız idi, lakin düşünmürəm ki, həmin çıxış bu gün
Strasburqda baş vermiş hadisələrlə bilavasitə bağlıdır. Mən Yunanıstandakı mətbuat konfransında, həqiqətən,
müəyyən fikirlər söyləmişdim və əslində, bu nöqteyi-nəzərə tərəfdaram. Lakin mən burada jurnalistlərin
diqqətini təfərrüatı ilə bilmədikləri məsələlərlə yayındırmaq istəmirəm.
S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Lütfən deyin, Fransaya səfərinizə bir gün qalmış Rusiya
Təhlükəsizlik Şurasının katibi Sergey İvanovun regiona gəlməsi təsadüfi idimi? Əgər təsadüfi deyildisə, o,
Rusiyanın siyasi rəhbərliyi tərəfindən yeni sülh təşəbbüsləri ilə gəlmişdimi? Əgər belədirsə, sizin onlara
münasibətiniz necədir?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Zənnimcə, belə yüksək səviyyəli siyasətçilər, vəzifəli şəxslər heç yerə təsadüfən
getmirlər. Aydındır ki, cənab İvanov Ermənistanda da, Azərbaycanda da təsadüfən olmamışdır: nizamasalma
problemi müzakirə edildi. Rusiya Minsk qrupunun həmsədridir və bu prosesdə fəal iştirak edir. Əgər siz diqqət
yetirmisinizsə, hər üç həmsədr bu gün burada, Strasburqdadır və onlar nizamasalma məsələsinə aid bəzi
mövqeləri razılaşdırmaq üçün məqamdan istifadə etməyə çalışırdılar. Rusiyadan da, Amerikadan da, Fransadan
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da olan həmsədrlər buradadırlar. Odur ki, sabah nə olacaqsa, bu da razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirilir və
ondan bütün həmsədrlərin xəbəri var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əslinə qalsa, mən də təzə bir şey deməyəcəyəm. Çünki prezident Köçəryan bu
barədə danışdı. Burada təsadüfilik yoxdur, Rusiya Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa ilə birlikdə Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə nizama salınması üzrə Minsk qrupunun həmsədridir.
Mənə elə gəlir ki, indi hər bir ölkə öz fəaliyyətini gücləndirir. Cənab İvanovun Ermənistanda da, Azərbaycanda
da olması məhz bununla bağlı idi.
S u a l: Mənim sualım cənab prezident Əliyevədir. Mən başqa bir təşkilatın, hələlik qeyri-formal birlik
olan GUÖAM-ın gələcəyi barədə soruşmaq istərdim. Hələlik əməkdaşlığın daha çox hərbi cəhəti görünür.
Hər halda, müdafiə nazirləri mülki nazirlərdən daha tez-tez görüşürlər. Bu isə Rusiyada müəyyən
əsəbilik doğurur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bu təşkilat – GUÖAM 1997-ci ildə məhz burada,
Strasburqda meydana gəlmişdir. O vaxt biz – dörd respublikanın prezidentləri problemlərimizin ümumiliyi
baxımından ən çox iqtisadiyyatla bağlı bəzi məsələlər, habelə bəzi digər məsələlər barəsində fikir mübadiləsi
apararaq, belə bir təşkilat yaratmağı qərara aldıq, sonralar isə bu təşkilata Özbəkistan da daxil oldu. Lakin bu
təşkilat sizin dediyiniz kimi, təkcə hərbi sahədə deyil, bütün sahələrdə əməkdaşlıq məqsədi daşıyır. Mən
deməzdim ki, müdafiə nazirləri qalanlarından daha tez-tez görüşürlər. Görüşlər, necə deyərlər, fürsət düşdükdə,
bütün səviyyələrdə keçirilir. Burada hər hansı bir digər təşkilata qarşı heç nə yoxdur və qoy heç kim bundan
narahat olmasın.
S u a l: Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üçün Ermənistanı hansı şərtlər qane edir?
Bu məsələni həll etməyə məhz nə mane olur? Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq üçün
özündə təpər tapmağa hazırdırmı?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Özündə təpər tapmaq nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ Respublikasının baş tutmuş
dövlətçiliyini tanıyıb-tanımamaq üçün Azərbaycan özündə təpər tapmaqda sərbəstdir. Yəni, məncə, sualın
qoyuluşu, hər halda, bir qədər başqa cür olmalıdır. Biz, fikirimizcə, münaqişənin nizama salınmasının əsasını
təşkil etməli olan başlıca prinsipləri açıqlamışıq. Bu, hər şeydən əvvəl, münaqişə tərəflərinin bərabərhüquqlu
subyekt olması, ikincisi, Dağlıq Qarabağ Respublikasının anklav kimi mövcudluğunun mümkünsüzlüyü
barədədir. Üçüncü prinsip də var – bu, təhlükəsizlik məsələsidir və belə deyək, hamıya aiddir. Təhlükəsizliyə
təminatlar və bu təminatların həyata keçirilməsi üçün beynəlxalq birliyin güclü imkanları gərəkdir. Əslində,
bizim prinsiplərimiz, bax, bunlardan ibarətdir. Ermənistan bu çərçivədə çoxsaylı kombinasiyalara və variantlara
getməyə hazırdır.
S u a l: Cənab Köçəryan, siz dediniz ki, Ermənistan yeni Avropanın yaradılması üçün lazımi şəraiti
nəzərə alaraq, onun yaradılmasında iştirak etmək istərdi. Çox maraqlıdır, Ermənistan Azərbaycanın
sərhədini pozduğu və onun ərazisinin 20 faizini işğal etdiyi halda, bunu necə edə bilər?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Əvvəla, 20 faizini yox, indi mən hansısa nisbətlərə varmaq istəmirəm. Söhbət
ondan gedir ki, iki il əvvəl Minsk qrupu ümumi dövlət barədə təklif irəli sürmüşdü. Əgər bu təklifi münaqişənin
bütün tərəfləri qəbul etsəydi – hər iki erməni tərəfi onu qəbul etmişdi – onda sizin dediyiniz problem bu gün,
sadəcə, olmazdı. Bu problemi həll etməyə və bunu demokratik dövlət quruculuğu ilə bağlamağa imkan
var...düşünmürəm ki, bu dəqiqdir, zənnimcə, bu, demokratik prosesləri – indiki halda sizin tərəfinizdən – bir
növ özünəməxsus tərzdə qavramaq deməkdir.
S u a l: Mənim sualım hər iki prezidentədir. Deyə bilərsinizmi, siz nizamasalmanın prinsipləri
haqqında sazişin imzalanmasına nə vaxt hazır olacaqsınız? Mən bilən, beynəlxalq birliyin səbri o qədər
də hədsiz deyildir.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: İrəliləməyin sürətindən danışmaq xeyli çətindir. Amma hesab edirəm ki, biz
kifayət qədər böyük yol keçmişik. İndi biz – mən də, prezident Əliyev də tərəflərin mövqelərini kifayət qədər
yaxşı təsəvvür edirik və zənnimcə, danışıqları, necə deyərlər, özümüz apara bilərik. Bizim dəlillərimizə nə kimi
cavab veriləcəyini mən təxminən bilirəm. Əminəm ki, Azərbaycanın qaldıracağı bəzi məsələlər barəsində
mənim mümkün dəlillərimi Heydər Əliyeviç də gözəl təsəvvür edir.
Məsələ həqiqətən qarşılıqlı kompromis adlandırılacaq orta mövqeyi harada axtarıb tapmaqdadır. Əlbəttə, bu
qarşılıqlı kompromis elə olmalıdır ki, o, Ermənistanda da, Azərbaycanda da, Dağlıq Qarabağda da cəmiyyətin
bu kompromisi qəbul etməsinə imkan versin. Cəmiyyət bu kompromisin dərəcəsini qəbul etməyə qadir
olmalıdır, əks halda, sadəcə olaraq, bir qərar əldə edilməyəcəkdir. Bu isə yeni münaqişələrə, yeni problemlərə
gətirib çıxaracaqdır. İndi mən sürəti proqnozlaşdırmayacağam, hərçənd hesab edirəm ki, biz münaqişənin
həllinə kifayət qədər yaxınıq. Bu mənim şəxsi qənaətimdir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Təkcə beynəlxalq birlik deyil, biz hamımız, zənnimcə, Ermənistan da, xüsusən
münaqişədən ciddi zərər çəkmiş Azərbaycan da onun tezliklə həllini gözləyir. Özü də – mən nəzərə çatdırıram
– məhz dinc yolla. 1999-cu ilin əvvəllərindən bəri Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında
keçirilən görüşlər, danışıqlar müəyyən ümid verir. Hərçənd qətiyyən hesab etmirik ki, – məsələn, mən belə
düşünürəm, zənnimcə, prezident Köçəryan da belə düşünür – biz ATƏT-in Minsk qrupunu əvəz edə bilərik. Sadəcə olaraq, görüşlərimiz və danışıqlarımız zamanı biz, həqiqətən, elə kompromislər axtarırıq ki, onları Azərbaycanda da, Ermənistanda da cəmiyyət qəbul edə bilsin. Açığını deyəcəyəm, bu, ağır, çətin məsələdir. Lakin
bununla yanaşı, hesab edirəm ki, biz bundan sonra da irəliləməliyik. Kompromislərlə əlaqədar bir nəticə hasil
olsa, onda biz məsələnin həllinə, həqiqətən, çox yaxınlaşa bilərik.
S u a l: Sualım cənab Əliyevədir. Türkiyənin Ermənistana qarşı «soyqırımını» tanımış Fransa
parlamentində səsvermə məsələsinə münasibətinizi bilmək istərdim. Köçəryanın mövqeyini hamı bilir,
ona görə də bu sualı ona vermirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mənim buna münasibətim mənfidir, ona görə ki, heç bir dövlətin başqa
dövlətlərin işlərinə qarışmağa haqqı yoxdur. Fransa böyük dövlətdir, lakin Türkiyə də öz ənənələri, öz
xüsusiyyətləri olan müstəqil ölkədir. Tarixin bu cür məsələləri bir və ya digər parlamentdə səsvermə ilə həll
edilmir. Hesab edirəm ki, – mən bu barədə prezident Şirakla da danışdım – bu, hər hansı digər ölkə üçün,
ümumiyyətlə, icbari hüquqi əhəmiyyətə malik olmaqdan çox, ən əvvəl, Fransadan ötrü daxili siyasi xarakter
daşıyır. Mənim rəyim mənfidir.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Avropa inteqrasiyasının bütün məntiqi məhz bundadır ki, insan hüquq və
azadlıqları məsələləri, humanitar məsələlər bu və ya digər ölkənin daxili məsələləri ola bilməz. Biz məhz ona
görə buradayıq ki, belə hesab etməliyik. Ona görə də hesab edirəm ki, Fransa parlamenti tarixi hadisələrə,
həqiqətən, düzgün qiymət vermişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən, hər halda, onu da deməliyəm ki, müasir Avropada vətəndaşların hüquqlarına
aid nə varsa, bunların hamısı 1915-ci ilə deyil, məhz müasir Avropaya aiddir. Onda dünya bambaşqa idi,
Avropa Şurası yox idi, insan hüquqları yox idi, demokratiya da, çox şeylər də yox idi. Odur ki, bunları
eyniləşdirmək olmaz.
S u a l: Sualım cənab Əliyevədir. Cənab Prezident, Siz hərbi əməliyyatlar nəticəsində meydana gəlmiş
azərbaycanlı qaçqınlardan danışdınız. Amma qəribədir ki, Siz Bakıdan keçmiş Sovet İttifaqının hər
yerinə səpələnmiş 300 min qaçqın ermənini xatırlamadınız. Onlar özlərinin bütün əmlakını, keçmişini bu
ölkədə qoyub getməyə məcbur oldular. Sizə elə gəlmirmi ki, bu ermənilərin də problemlərini həll etmək
lazımdır? Siz Qarabağın muxtariyyətindən danışırsınız, amma yalnız ermənilərin yaşadığı bu bölgə
tarixən təşəkkül tapmış bölgədir və Sizə elə gəlmirmi ki, necə deyərlər, daha bir mərhələ keçib,
Azərbaycanın iki hissəsi arasında bir növ iki hissədən ibarət birgə dövlət yaratmaq olardı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, üzr istəyirəm, lakin deməliyəm ki, bu sualda qərəz hiss edirəm. Əvvəla,
haradan nə qədər adamın qovulduğundan danışmalı olsaq, onda görərik ki, məhz azərbaycanlılar Ermənistandan
zorakılıqla qovulmuşlar, bundan sonra isə hərbi əməliyyatlar başlanmış və Azərbaycanda yaşayan ermənilər
qovulmuşlar, köçüb getmişlər. Nəzərinizə çatdırım ki, Bakıda heç zaman 300 min erməni yaşamayıbdır. Siz
gərək bu rəqəmləri dəqiq biləsiniz.
O ki qaldı qaçqınlara, müqayisə edin, ermənilərlə azərbaycanlıların birgə yaşadıqları Dağlıq Qarabağdan
əlavə, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı 7 rayon işğal olunmuşdur, bu rayonların əhalisinin ümumi sayı təqribən
700–800 min nəfərdir, bəlkə bir qədər artıq və ya azdır. Odur ki, əgər biz bu fikrin üzərində dayansaq, nə qədər
adamın haradan və necə qovulduğundan danışsaq, onda məsələni həll edə bilmərik. Gerçəklik ondan ibarətdir
ki, Azərbaycanın ərazisi işğal edilmişdir. Gerçəklik, bax, budur. Ermənistan ərazisinin bir metri də heç kim
tərəfindən işğal olunmayıbdır, gerçəklik belədir. Bir sözlə, biz bu məsələləri kəskinləşdirməməliyik, o mənada
ki, bu dövr çoxdan keçmişdir və siz aranı qızışdırmaqla məşğul olmamalısınız. Biz məsələnin həlli yolunu
tapmalıyıq və prezident Köçəryanla görüşlərimiz, danışıqlarımız zamanı belə də edirik.
S u a l: Biz müsibətləri müqayisə etmirik, lakin bir müsibətdən söhbət gedirsə, o biri müsibəti də
xatırlamaq lazımdır. Mən hansısa qızışdırıcı mövqe tutmuram, obyektiv olmağa çalışıram. Əgər söhbət
bir müsibətdən gedirsə, mütləq o biri müsibətdən də daışmaq gərəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hərə öz müsibətindən danışır.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Mən həqiqətən deyirəm ki, biz gələcəyə baxmalıyıq. Sadəcə olaraq, kiçik bir
arayış vermək istəyirəm. Sumqayıt hadisələri 1988-ci ilin fevralında baş vermişdir.
S u a l: Sual hər iki prezidentədir. Cənab Əliyev, xahiş edirəm deyəsiniz, GUÖAM ölkələri arasında
azad ticarət zonası haqqında saziş, Sizcə, nə vaxt imzalana bilər? Cənab Köçəryana sual: GUÖAM-a
qoşulmaq Ermənistanın planlarına daxildirmi?
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H e y d ə r Ə l i y e v: Biz GUÖAM çərçivəsində deyil, Müstəqil Dövlətlər Birliyi çərçivəsində azad
ticarət zonası haqqında saziş imzalamağa çalışırıq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan bu barədə öz müsbət rəyini artıq
çoxdan bildiribdir–sənədi imzalamış və ratifikasiya etmişdir. Odur ki, bu bizdən asılı deyildir. Bu sualı daha çox
Rusiyaya ünvanlamaq lazımdır.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Ermənistanın GUÖAM-a daxil olmağı istəyib-istəməməsi barədə deyim ki,
Ermənistanın xarici siyasətinin gündəliyində belə bir məsələ yoxdur.
S u a l: Sual hər iki prezidentədir. Avropa Şurasında bəzi adamlar istəyirlər ki, Avropa Şurası
Qarabağ məsələsində vasitəçi rolunu oynasın. Sizə elə gəlmirmi ki, həddindən çox vasitəçi olacaq və
məsələnin həllinə yaxınlaşmaq əvəzinə, hər şey mürəkkəbləşəcək, ona görə ki, sonra müxtəlif xarakterli
həddindən çox bəyanatlar olacaqdır? Bu, nizamasalma proseslərinə mane ola bilər.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Həqiqətən, çox sayda vasitəçilərin olması sanki münaqişə tərəflərinə müxtəlif
variantlara əl atmağa, kiminsə təklifi çox xoşa gəlmirsə, bir vasitəçidən üz çevirib digərinə üz tutmağa imkan
verir. Çox faydalıdır ki, son bir neçə ildə Minsk qrupunun həmsədrləri müntəzəm işləyirlər və ümumiyyətlə,
bütün təkliflər birlikdə götür-qoy edilmişdir. Biz bunu, həqiqətən, qiymətləndiririk.
O ki qaldı Avropa Şurasına, Avropa Şurası belə təkliflə çıxış etməyibdir. Sadəcə deyirlər ki, əgər nədəsə
faydalı ola biləriksə, bizə bel bağlayın, sizə razılığa gəlməyinizə kömək etmək üçün bizdən asılı olan hər şeyi
edərik. Yəni bu, mane ola biləcək hansısa məxsusi, müstəqil vasitəçilik xətti deyildir. Əksinə, bu, güman edirəm
ki, indi danışıqlar prosesində mövcud olan vəziyyəti tamamlaya bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Minsk qrupu, onun həmsədrləri 1992-ci ildən başlayaraq böyük iş görmüşlər və
görürlər. Biz bunu etiraf etməli və qiymətləndirməliyik. Amma bu başqa məsələdir ki, həmin iş hələlik nəticə
verməyibdir və ona görə də Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bilavasitə görüşlərə zərurət
yaranmışdır.
Hərçənd bu da Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə paralel gedir və Minsk qrupunun həmsədrlərinə görüşlərimiz,
söhbətlərimiz, müzakirə etdiyimiz məsələlər barəsində, əsasən, məlumat verilmişdir.
Digər təşkilatlara gəldikdə, məsələn, mən, əlbəttə, hesab edirəm ki, bu məsələni kimlər həll edə bilərsə, onlar
da həll edir. Biz bu məsələni real surətdə ədalətlə, dincliklə həll edə biləcək hər hansı beynəlxalq təşkilata
hədsiz minnətdar olarıq. Avropa Şurası, həqiqətən, bu işlə məxsusi məşğul olmaq barədə məsələ qoymur. Onlar
deyirlər ki, istəyirsinizsə, biz bu məsələdə sizə kömək edə bilərik. Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, bu gün,
Ermənistanın, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəti surətdə qəbul edildiyi bir vaxtda, zənnimcə, Avropa Şurasına
yaraşmaz ki, onun iki üzvü – Ermənistan və Azərbaycan bundan sonra da hərbi münaqişə vəziyyətində olsunlar.
S u a l: Məlumdur ki, Ermənistan uzun müddət Rusiyada hərbi müttəfiq hesab edilmişdir və hesab
edilir, bu barədə müvafiq müqavilə var. Prezident Putinin bu yaxınlarda Azərbaycana səfəri və Sizin
onunla danışıqlarınız Azərbaycanı Rusiyanın hansısa şəkildə hərbi müttəfiqi etmişdirmi? Bu, Ermənistanda narazılığa və ya narahatlığa səbəb olmayıbmı? Sonuncu sual cənab Ermənistan prezidentinədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya prezidenti Putinin Çinə, Şimali Koreyaya və bəzi digər ölkələrə səfərləri bu
ölkələri Rusiyanın hərbi müttəfiqi etmişdirmi? Yox. Buna görə də hesab etmək olmaz ki, hər bir səfərin
nəticəsində hərbi ittifaq yaradılmalıdır. Məsələn, mən bu fikirdəyəm ki, ümumiyyətlə, hərbi ittifaqlar
olmamalıdır. Əgər bütün ölkələr sülhə doğru gedirsə, onlar hərbi ittifaqlardan imtina etməlidirlər, müharibədən
imtina etməlidirlər, silahlardan imtina etməlidirlər, onlar sülhə, həqiqətən, real surətdə nail olmalıdırlar. Amma
əgər, bir tərəfdən, hər bir ölkə sülh niyyətində olduğunu elan edirsə və hər hansı digər ölkə ilə hərbi ittifaq
bağlayırsa, deməli, ikili siyasət yeridir. Hesab edirəm ki, prezident Putinin Azərbaycana səfəri çox mühüm, çox
faydalı olmuşdur və əminəm ki, bu səfər Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da inkişaf
etməsində, əməkdaşlığımızın genişlənməsində çox mühüm rol oynayacaqdır. Əməkdaşlığın hərbi ittifaqdan
daha çox vacib olan çoxlu cəhətləri var.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Biz bu səfərə Qarabağ probleminin tənzimlənməsi baxımından müsbət yanaşırıq.
Hesab edirik ki, əgər Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər yaxşılaşsa, qarşılıqlı etimad daha yüksək
səviyyədə olsa, onda danışıqlar prosesində vasitəçiyə münasibət də, təbii ki, daha obyektiv, daha müsbət olacaq,
ümumən, Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən daha müsbət qəbul ediləcəkdir. Bu baxımdan səfəri müsbət
qiymətləndiririk. Ümumiyyətlə isə, hər bir ölkənin özü həll etməlidir. Prezidentlər haraya və necə getməyi və
hansı müqavilələri imzalamağı özləri ikitərəfli səviyyədə həll edirlər. Biz buna sakit baxırıq.
S u a l: Sual hər iki prezidentədir. 1996-cı ildən, Lissabon görüşündən sonra Qarabağ münaqişəsinin
nizama salınmasının üç prinsipi müəyyən edilmişdir. Bizə məlumdur ki, ərazi bütövlüyü, diplomatik yolla
nizamasalma – indi bu sahədə işlər görülür – və Sovet İttifaqının süqutundan sonra müəyyən edilmiş
sərhədlər bir daha dəyişdirilməməlidir. Sualım belədir. Siyasətdə realistlər olaraq siz dərk edirsinizmi ki,
bu sərhədlərə, həqiqətən, toxunulmamalıdır, ona görə ki, 54 ölkə «bəli, biz buna razıyıq» demişdi,
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Ermənistən isə təklikdə qalmışdı? Digər tərəfdən, sizə elə gəlmirmi ki, Minsk qrupunun unutduğu həmin
diplomatik qərar, ümumi dövlət barəsində əvvəlki təkliflər məhz həmin səbəblərə görə uğursuzluğa
məruz qalmışdır? İstərdim ki, indi siz diplomatcasına deyil, açıq və səmimi cavab verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həqiqətən, 1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşü keçirilmiş və
orada Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini dincliklə nizama salmaq məsələsi gündəlikdə çox kəskin şəkildə
dururdu. Yekun sənədi üçün qabaqcadan hazırlanmış nizamasalma formulunu Ermənistan qəbul etmədi. Yekun
sənədinə qeyd nəzərdə tutulurdu ki, bu bizi qane edə bilməzdi. Buna görə də Azərbaycan ATƏT-in Lissabon
zirvə görüşünün bütün yekun sənədi barədə konsensusdan imtina etməli oldu. Onda formul təklif edildi və
doğru dediniz ki, Ermənistandan savayı, ATƏT-in üzvü olan 54 ölkənin 53-ü imzaladı, bununla razılaşdı.
Orada Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində
yüksək özünüidarə statusu verilməsi və Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı
əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi nəzərdə tutulurdu. Biz bununla razılaşdıq, Ermənistan tərəfi isə
razılaşmadı.
Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupu həmsədrlərinin tərkibi dəyişdi, yəni, Rusiya ilə birlikdə
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa da həmsədr oldular. O vaxtadək onlar həmsədrlər deyildilər. Beləliklə,
1997-ci il ərzində həmsədrlər iki təklif irəli sürmüşdülər. Onlardan biri məsələnin bütöv halda, ikincisi isə
mərhələ-mərhələ həll edilməsi barədə idi. Azərbaycan həm birinci, həm də ikinci təklifi danışıqlar üçün əsas
kimi qəbul etdi. Ermənistan birinci təklifi qəbul etmədi. Bununla əlaqədar ikinci təklif, məsələnin mərhələmərhələ həll edilməsi təklifi meydana gəldi. Lakin Ermənistan sonra bu təklifi də qəbul etmədi. Sonra, artıq
1998-ci ildə danışıqlar prosesi ləngidi və «ümumi dövlət» formulu meydana gəldi. Bax, məhz onda bu «ümumi
dövlət» formulu Ermənistan tərəfindən qəbul olundu, amma Azərbaycan onu qəbul etmədi. Sadəcə desək, hesab
2:1 Azərbaycanın xeyrinədir, yəni, Azərbaycan iki təklifi qəbul etdi, Ermənistan qəbul etmədi və üç təklifdən
birini Ermənistan da qəbul etmədi, Azərbaycan da.
Sonda demək istəyirəm ki, dünyanın bütün ölkələrinin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı
məsələsi, həqiqətən, beynəlxalq hüququn əsas məsələsidir. Təəssüf ki, biz bu hüququ indiyədək heç kimə sübut
edə bilmirik.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Mən bu məsələyə əlavə edəcəyəm. Əvvəla, bu, ATƏT-in qərarı deyildi. Bu,
sədrlik edənin bəyanatı idi. ATƏT çərçivəsində qərar konsensusla qəbul olunduğundan, Ermənistan belə bir
qərarın qəbulunda, təbii ki, iştirak edə bilməzdi. İkincisi, mənə elə gəlir ki, burada məsələ xeyli mürəkkəbdir.
Yəni, ərazi bütövlüyü ilə xalqın öz müqəddəratını təyin etməsi, beynəlxalq hüquqda eyni mənalı olan prinsiplər
arasında tarazlığı necə tapmalı? Aydındır ki, ərazi bütövlüyü prinsipi demokratiyanın inkişaf etmədiyi ölkələrə
kütləvi cinayətlər və soyqırımları üçün çox vaxt bəraət olur. Bununla əlaqədar mən, sadəcə olaraq, bu problemə
həmin nöqteyi-nəzərdən baxmağı təklif edərdim.
Bizim də ərazimiz var, Ermənistan da öz ərazi bütövlüyündə maraqlıdır və təbii ki, biz, ümumiyyətlə, bu
prinsipin əleyhinə ola bilmərik. Lakin hesab edirik ki, öz müqəddəratını təyin etmək hüququ Dağlıq Qarabağda
qanuni surətdə həyata keçirilmişdir. Üstəlik, kompromisimiz bundan ibarətdir ki, buna baxmayaraq, biz bu iki
prinsip arasında kompromis tapmaq imkanlarını axtarırıq. Bizə təklif olunan ümumi dövlət ideyası da məhz
həmin düzgün kompromisi tapır.
S u a l: Mən cənab Köçəryana sual vermək istərdim. Yenə də həmin problemə, erməni soyqırımı
deyilən məsələyə qayıdıram. Ermənistan ərazi baxımından kompensasiya tələb etmək niyyətindədirmi?
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Bu sual lap əvvəldə bir qədər geniş şəkildə verilmişdi. Sual iki dəfə səslənsə də,
mən ona, hər halda, cavab verəcəyəm.
Türkiyədə bu hadisə 1915-ci ildə baş vermişdir. Lakin söhbət prinsipcə təkcə həmin ildən getmir, bu, çoxçox əvvəllər, hələ XIX əsrin axırlarından başlanmış, Türkiyənin daxilində baş vermişdi. Soyqırımının tanınması
prosesi ilə əlaqədar, məncə, indi Ermənistanın bir dövlət olaraq Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları sürmək imkanları
və hüququ yoxdur. Lakin soyqırımından şəxsən zərər çəkmiş vətəndaşların fərdi qaydada kompensasiya tələb
etməyə haqqı var. Bununla əlaqədar necə hərəkət etmək artıq onların öz işidir. Sonra, Türkiyənin Avropa
Birliyində üzvlüyü Avropa məhkəmələrinə müraciət etmək, hansısa kompensasiyalar tələb etmək imkanını da
nəzərdə tutacaqdır. Lakin təkrar edirəm, bu həmin hadisələrin gedişində zərər çəkmiş adamların və ya onların
varislərinin işidir.
Ərazi problemi başqa müstəvidədir. O, Sevr müqaviləsi ilə bağlıdır. Bu məsələnin mətləbə dəxli yoxdur və
indi mən onu müzakirə etməyi, sadəcə olaraq, lazım bilmirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN, FRANSA PREZİDENTİ
JAK ŞİRAKIN VƏ ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT
KÖÇƏRYANIN GÖRÜŞÜ
(26 yanvar 2001)
Paris, Yelisey sarayı
26 yanvar 2001-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan ilə görüşündən məmnun
qaldığını bildirən cənab Jak Şirak Cənubi Qafqazın bu iki respublikasının Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv
qəbul olunması münasibətilə dövlət başçılarını ürəkdən təbrik etdi, Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa
ölkələri ailəsinə daxil olmasını tarixi hadisə kimi qiymətləndirdi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Fransaya rəsmi səfərə dəvət edildiyinə, keçirilmiş görüşlərə, aparılmış
danışıqlara görə, Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmasında Fransanın və şəxsən
prezident Jak Şirakın dəstəyinə görə təşəkkürünü bildirdi.
İki saat çəkən görüş zamanı Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə aradan
qaldırılması məsələsinin müzakirəsinə geniş yer ayıran dövlət başçıları Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri
arasında birbaşa görüşlərin davam etdirilməsinin vacibliyini bir daha vurğuladılar.
Prezidentlər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin münaqişənin sülh yolu ilə tezliklə həlli
sahəsində öz səylərini daha da gücləndirməsinin zəruriliyini təsdiq etdilər.
Prezident Heydər Əliyev görüşün təşkilinə, səmərəli və geniş fikir mübadiləsinə görə Fransa prezidenti
cənab Jak Şiraka təşəkkür etdi və əmin olduğunu bildirdi ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransa
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tam həll edilməsi üçün öz səylərini
davam etdirəcəkdir.
Dövlətimizin başçısı bu görüşün Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini xüsusi vurğuladı və
ümidvar olduğunu bildirdi ki, Paris danışıqları münaqişənin aradan qaldırılmasında irəliləyişə nail olmağa
imkan yaradacaqdır.
BİRGƏ MƏTBUAT KONFRANSINDA BƏYANATLA ÇIXIŞLAR
Fransa Prezidenti Jak Şirakın bəyanatı
Xanımlar və cənablar!
Bizim çox xoş, faydalı söhbətimiz oldu. Azərbaycanın və Ermənistanın Avropa Şurasına qəbul olunması
münasibətilə prezidentləri – Əliyevi və Köçəryanı qəbul etməyimə şadam. Mən onları Avropa Şurasına qəbul
olunmaq münasibətilə təbrik etdim və bildirdim ki, bu, Qafqazın demokratikləşməsinə sübutdur.
Bu münasibətlə hər iki prezidentlə söhbət etmək imkanından çox şad oldum. Təbii ki, söhbətdə iki ölkə
arasında münaqişəyə də toxunuldu. Biz bu məsələ barəsində ümumi xarakterli fikir mübadiləsi apardıq. Fikir
mübadiləsi çox səmimi şəraitdə keçdi. Ürəkdən arzu etdiyimi bildirmək istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
və Rusiya ilə birlikdə Fransanın da daxil olduğu Minsk qrupunun təsiri ilə münaqişə imkan daxilində tezliklə,
mümkün qədər qısa müddətdə həll olunsun. Mən müvəffəqiyyətə əmin olduğumu hər iki prezidentə bildirmək
istərdim. Qarşıda iki prezident arasında yeni ikitərəfli görüşlər durur, qarşıda Minsk qrupunun görüşü durur, bu
görüş zamanı konkret nəticələr əldə ediləcəyini gözləmək olar. Mən səmimi-qəlbdən arzu etmək istərdim ki,
mümkün qədər tezliklə uğur qazanılsın və proses müvəffəqiyyətlə nəticələnsin.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən çox böyük məmnunluq duyuram ki, bu gün beş saatdan artıqdır Yelisey sarayında, Parisdəyəm və
prezident Şirakın bu qədər vaxtını almışam. Cənab Prezident, məni Fransaya rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə
də – bizim çox maraqlı söhbətlərimiz və görüşlərimiz oldu – bu gün bizə, mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam,
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eləcə də Ermənistana – düşünürəm ki, prezident Köçəryan da belə hesab edir – xeyli vaxt ayırdığınıza görə Sizə
təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsi xalqımız üçün, müstəqil ölkəmiz üçün tarixi əhəmiyyətli
hadisədir. Bu işdə bizə kömək göstərdiklərinə və dəstək verdiklərinə görə cənab prezident Jak Şiraka və
Fransanın Avropa Şurasındakı bütün nümayəndələrinə təşəkkür etmək istəyirəm. Bunun da müəyyən dərəcədə
rəmzi mənası var ki, bu gün biz cənab prezident Şirakla bu hadisəni, necə deyərlər, qeyd edirik.
Əlbəttə, biz Avropa Şurasında Azərbaycanın qarşısında duran vəzifələr barəsində də çox faydalı fikir
mübadiləsi apardıq. Mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, biz Avropa Şurasında fəal iştirak etmək və Fransa ilə
hər cəhətdən əməkdaşlıq yolu ilə gedəcəyik.
Bu gün Ermənistan prezidenti Köçəryanla mənim aramda təkbətək görüşdə çox faydalı fikir mübadiləsi oldu. Biz
təxminən iki saat söhbət etdik və bütün bu vaxt Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınması
yollarının axtarışına, qarşılıqlı kompromislərin axtarışına həsr olundu.
Cənab prezident Şirakın iştirakı ilə üçtərəfli görüş çox xoş oldu. Prezident artıq bu barədə danışdı, mən də
demək istəyirəm ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınmasına dair çox ciddi,
mürəkkəb məsələ barəsində üçlükdə də fikir mübadiləsi aparmağımızın bizim üçün, Azərbaycan üçün, bir
prezident kimi, mənim üçün böyük əhəmiyyəti var. Prezident Köçəryan və mən məsələnin həlli yolunu tapmaq
üçün aramızdakı dialoqu davam etdirmək barədə razılığa gəldik. Bu barədə biz – prezident Jak Şirak, prezident
Köçəryan və mən – üçlükdə görüş zamanı da danışdıq.
Cənab Fransa prezidenti, mənim üçün çox maraqlı olan bugünkü günə görə Sizə bir daha təşəkkürümü
bildirmək istəyirəm və ümidvaram ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Sizin səyləriniz Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə həlli yolunu tapmaq naminə davam edəcəkdir.
Ermənistan Prezidenti Robert Köçəryanın bəyanatı
Xanımlar və cənablar!
Təşəbbüs göstərdiyinə görə və prezident Əliyevlə çox ciddi görüş və üçtərəfli görüş üçün imkan yaratdığına
görə, ilk növbədə, prezident Şiraka təşəkkür etmək istərdim.
Mənə elə gəlir ki, hər iki görüş, hər iki söhbət çox konstruktiv şəraitdə keçdi və düşünürəm ki, biz
nizamasalma probleminin mümkün yollarını ilk dəfə üçtərəfli səviyyədə belə geniş müzakirə etdik.
Biz prezident Əliyevlə qarşılıqlı məqbul qərarın axtarışını fəal surətdə davam etdirmək barədə razılığa gəldik
və həmsədrlərlə, təbii olaraq, fransalı həmsədrlə məsləhətləşmələr aparacağıq.
Düşünürəm ki, Paris görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunun axtarışı prosesini stimullaşdırdı. Mən
cənab Şiraka ləziz yeməklərə görə də təşəkkür etmək istərdim. O bizi əvvəlcə danışıqlarda yorub heydən saldı, sonra da
yaxşıca yedizdirdi.
J a k Ş i r a k: Prezidentlər çox tələsirlər, buna baxmayaraq, hərəsi bir suala cavab verməyə razıdır.
S u a l: Sual hər iki prezidentədir. Bu gün sizin aranızda 14-cü görüş oldu. Birinci görüşlə indiki görüş
arasındakı mühüm fərqi göstərə bilərsinizmi, belə bir fərq var, ya yox? Prosesdə münaqişənin üçüncü
tərəfinin – «Dağlıq Qarabağ Respublikası»nın faktiki surətdə olmadığı halda, siz daha səmərəli nəticə
əldə edilməsini mümkün bilirsinizmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim nə qədər görüş keçirdiyimizi saydığınıza görə sağ olun. Heç mən özüm də
bilmirdim ki, bu, 14-cü görüşdür. Bu, görüşlərimizə necə böyük diqqət yetirildiyini göstərir. Görüşləri isə biz
görüşlər naminə deyil, məsələnin həlli yolunu həqiqətən tapmaq üçün keçiririk. Biz hər dəfə daha çox qarşılıqlı
anlaşma olduğunu aşkara çıxarırıq. Bu, artıq yaxşı haldır. Ümidvaram ki, görüşləri yüzə çatdırmayacağıq. Hansı
görüşdə qəti razılığa gələcəyimizi isə söyləmək mənim üçün çətindir.
Üçüncü tərəf barəsində. Biz prezident Köçəryanla məsələni hələlik müzakirə edirik və düşünürəm ki, konkret
bir qərara gəldikdən sonra yəqin üçüncü, dördüncü və beşinci tərəf də olacaqdır.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Birinci görüşlə 14-cü görüş arasında fərq bundadır ki, biz birinci görüşdə birbirimizi öyrənirdik, sonrakı görüşlərdə bir-birimizi başa düşmək istəyirdik, indi isə problemi həll etməyə
çalışırıq.
Üçüncü tərəf barəsində. Mən üçüncü tərəfin mənafelərinə, baxışlarına və mövqelərinə bələd olduğuma görə,
onları da açıqlamağa çalışacağam, hərçənd sizinlə razıyam ki, tam razılıq həmin tərəfin iştirakı ilə əldə edilə
bilər.
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FRANSAYA RƏSMİ SƏFƏRİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(27 yanvar 2001)
27 yanvar 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması ilə əlaqədar təntənəli mərasimi
bizim televiziya birbaşa veribdir. Siz bunu bilirsiniz. İndi birinci məsələ, əlbəttə ki, Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul olmasıdır. Artıq bu da arxada qalmışdır. Qəbulolma mərasimi çox təntənəli, çox mehriban
şəraitdə və çox yüksək səviyyədə keçdi. Orada bütün deputatlar, onlardan əlavə 200–300 başqa adam var idi,
müxbirlər vardı. Bayraqlar qaldırılmaqdan əvvəl biz – hər iki prezident salonda qısa çıxışlar etdik. Orada,
demək olar ki, adam əlindən yer yox idi. Yuxarıdakı balkonların da hamısı dolu idi.
Hesab edirəm ki, çox yaxşı keçdi və Azərbaycan üçün yeni bir tarixi hadisə oldu. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra, daxili sabitliyi təmin edəndən, demokratiya sahəsində əldə etdiyi
nailiyyətlərlə irəlilədikdən sonra, nəhayət, indi Avropa Şurasının üzvüdür. Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, biz
coğrafi nöqteyi-nəzərdən Avropada olsaq da, Avropa Şurası əsasən avropalılardan, həqiqi avropalılardan
ibarətdir. Biz Avropa qitəsindəyik, amma bizə çoxları Şərq insanları deyirlər və biz də bundan, necə deyərlər,
öz köklərimizdən heç vaxt imtina etməmişik və etməyəcəyik. Bunu mən çıxışımda da dedim. Əgər bir az qısa
desək, indi Avropa Şurasında – onun 43 üzvü arasında – iki müsəlman türk dövləti var – Türkiyə və
Azərbaycan. Təbiidir ki, bu çox yüksək qiymətə malik hadisədir və Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir.
İkincisi, yəqin siz bilirsiniz ki, mən oraya Fransa prezidenti Şirak tərəfindən rəsmi səfərə dəvət edilmişdim.
Ona görə də birinci gün, ayın 24-də mənim rəsmi səfər proqramım keçdi. Prezident Şirakla mənim çox uzun,
çox geniş və əhəmiyyətli danışıqlarım oldu. Sonra da yemək yedik.
Sonra isə mən həmin axşam Strasburqa getdim. Səhərisi bütün gün Strasburqda da çox gərgin proqram oldu.
Qəbuldan sonra mən orada çox adamlarla da görüşdüm. Onları mətbuatda verəcəklər, görəcəksiniz. Amma
sonra, axşam yenə də Parisə qayıtdım. Çünki 26-da prezident Köçəryanla bizim təkbətək görüşümüz var idi.
Sonra isə prezident Köçəryan, prezident Şirak və mənim görüşüm var idi. Bu görüşləri də keçirdik. Mən
Köçəryanla iki saata yaxın danışıq apardım. Sonra üçümüz – heç kəs yox idi – prezident Şirak, prezident
Köçəryan, bir də mən iki saatdan artıq danışıq apardıq. Ondan sonra təxminən iki saata qədər də yemək mərasimi oldu. Prezident Şirak bizə yemək verdi. Orada da danışıqlar bizim münasibətlərə aid idi.
Təbiidir ki, indi bizim xalqımızı, millətimizi – hamını maraqlandıran, Avropa Şurası ilə bərabər,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli məsələsidir. Danışıqlar çətin gedir, ağır gedir. Bunu sizə deyim.
Ancaq yenə də hesab edirəm ki, bu, ən düz yoldur. Biz bu yolla gedirik ki, məsələnin sülh yolu ilə həll
edilməsinə nail olaq.
Orada, Yelisey sarayında biz üçümüz mətbuat konfransı keçirəndə bir nəfər müxbir – mənə belə gəldi ki,
Ermənistandan gəlmişdi, çünki rus dilində danışırdı, amma sifətindən gördüm ermənidir – dedi ki, siz artıq 14cü dəfədir ki, prezident Köçəryanla təkbətək görüşürsünüz. Bunun nəticəsi nədir? Mən ona dedim ki, düzü,
bilmirdim, neçə dəfədir görüşürük, saymamışam. Ancaq nəticəsi odur ki, hər halda, biz bir-birimizi daha da
anlaya bilirik, məsələləri müzakirə edirik. Köçəryan öz tərəfindən, mən öz tərəfimdən bir-birimizə sübut etmək
istəyirik və danışıqlar prosesi irəliyə gedir. Düzdür, çox zəif gedir, amma irəliyə gedir. Ona görə də hesab
edirəm ki, bu da çox faydalı bir görüş idi. Xüsusən bizim üçümüzün görüşü. Çünki Fransa Minsk qrupunun
həmsədridir və prezident Şirak bu məsələyə çox ciddi yanaşır, problemi bilir. Mən də ona birinci günkü
danışığımızda, demək olar ki, onunla təkbətək danışığımızın 70 faizi, bəlkə də 100 faizi bu məsələyə həsr
olunmuşdu. Sonra isə, nahar vaxtı biz ikitərəfli münasibətlər haqqında danışırdıq. Ona görə də hesab edirəm ki,
bütün sahələrdə öz səylərimizi bundan sonra da davam etdirmək lazımdır. Həm də Minsk qrupunun həmsədrləri
çox iş görməlidirlər. Minsk qrupunun həmsədrlərinin nümayəndələri orada idilər – həm Amerikanın
nümayəndəsi Kavano, həm Rusiyanın nümayəndəsi Qribkov, həm də Fransanın nümayəndəsi – hamısı orada
idilər. Onlar da çox maraq göstərirdilər. Fürsət tapıb bizimlə görüşlər keçirirdilər. Ancaq bu prosesi hələ davam
etdirmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, bu səfər Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün çox uğurlu,
çox əhəmiyyətli, tarixi əhəmiyyətə malik olan bir səfərdir.
S u a l: Cənab Prezident, bu danışıqlarda prezident Köçəryan, yaxud Siz hansısa şərtləri irəli
sürdünüzmü?
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C a v a b: Bilirsiniz, şərt olmasa, danışıqlar olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryan söylədiyi üç şərti Sizinlə görüşdə dedimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansı şərtlər?
J u r n a l i s t: O, üç şərt irəli sürmüşdü – anklav məsələsi, beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən hər hansı
bir qərara dəstək verilməsi...
H e y d ə r Ə l i y e v: Qızım, bunlar hamısı detallardır. Danışıqlar siz təsəvvür etdiyinizdən həddindən
artıq çox genişdir.
S u a l: Hörmətli Prezident, Azərbaycan və Ermənistanın Avropa Şurasına qəbulu Dağlıq Qarabağ
probleminin həllinə təsir edəcəkmi?
C a v a b: Avropa Şurası dedi ki, biz başqalarının gördüyü işlərə birbaşa qarışmaq istəmirik. Yəni Minsk
qrupunun həmsədrləri var, Minsk qrupu var, onların işlərinə qarışmaq istəmirik, ancaq əgər siz bu barədə bir şey
edə bilməsəniz, biz hazırıq. Mətbuat konfransında bu sualı verdilər. Sən dediyin sualı həm Köçəryana, həm də
mənə verdilər. Köçəryan dedi ki, bəli, Avropa Şurası belə deyir. Mən isə dedim ki, bundan sonra Avropa Şurası
da bilməlidir ki, əgər Avropa Şurasına daxil olan iki dövlət bir-biri ilə hərbi münaqişə vəziyyətindədirsə, bu,
Avropa Şurasına da heç vaxt hörmət gətirməyəcəkdir. Ona görə də mən onlara başa saldım ki, hamı məşğul
olmalıdır.
Mən öz çıxışımda – yəqin qulaq asmısınız – sərt dedim. Dedim ki, dünya ictimaiyyəti bu məsələyə biganə
qala bilməz!
S u a l: Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədri kimi, Fransanın Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin həlli üçün bir planı varmı?
C a v a b: Onların özlərinin layihəsi yoxdur. Həm Fransanın, həm Rusiyanın, həm də Amerikanın. Onların
əvvəlki layihələri məlumdur. Orada yenə sual verdilər. Çünki Köçəryan yenə də dedi ki, həmsədrlər ümumi
dövlət formasını irəliyə sürüb, əgər Azərbaycan bununla razılaşsaydı, məsələ həll edilmiş olardı. Mən də
məcbur oldum onlara deməyə ki, Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupu tərəfindən iki təklif olmuşdur.
Bir paket təklifi, bir də mərhələ-mərhələ həll barədə və bunu Ter-Petrosyan qəbul etdi. Bundan sonra onu
məcbur etdilər ki, istefaya getsin. Sonra isə Minsk qrupunun həmsədrləri ümumi dövlət prinsipini irəli sürdü.
Onunla biz razı olmadıq. Yəni Köçəryan istədi izah etsin ki, guya biz razı olmuruq. Mən ona dedim ki, iki
təkliflə Ermənistan razı olmadı, bir təkliflə biz razı olmadıq. Beləliklə, hesab iki bir Azərbaycanın xeyrinədir.
S u a l: Cənab Prezident, Fransa dövləti bəyan etmişdir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin
nizamlanmasında heç bir coğrafi-strateji maraqlar nəzərə alınmayacaqdır. Bəs erməni diasporu məsələsi
bu problemin nizamlanmasına təsir edə bilərmi?
C a v a b: Bəli, prezident Şirak bir daha dedi ki, Qafqazda bizim heç bir coğrafi-strateji marağımız yoxdur.
Biz, sadəcə, istəyirik ki, Cənubi Qafqazda sülh olsun və buna görə də çalışırıq.
S u a l: Cənab Prezident, Fransada keçirilən danışıqlardan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
hansısa bir nəticə gözləmək olarmı?
C a v a b: Hər bir danışıqdan nəticə gözləmək lazımdır. Bilirsiniz, danışıqlar boş-boşuna aparılmır.
Prezidentlər gedir, vaxt itirir, böyük proqram yayılır. Məsələn, Fransa hökumətinə biz, necə deyərlər, nə qədər
əziyyət verirdik. Prezident Şirak neçə gün bizimlə məşğul oldu. Bu, boş danışıq deyil ki, çıxırsan, tanış
adamınla danışırsan. Bu danışıqların hər birinin çox əhəmiyyəti vardır.
S u a l: Cənab Prezident, bundan sonrakı görüşünüz harada olacaqdır?
C a v a b: Biz bu barədə danışmadıq.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə ictimaiyyəti Sizin Fransaya səfərinizə bir az tənqidlə yanaşıbdır...
C a v a b: Bilirsiniz, Türkiyə ictimaiyyəti tənqidlə yanaşa bilməz. Orada hansısa bir qəzetdə, «Hürriyyət»
qəzetində yanlış şeylər yazıblar. Mən buna təəccüb etmirəm. Siz nə qədər yalan şeylər yazırsınız, onlar da
elədir. Siz vaxtilə onlardan öyrənmisiniz, amma onlardan qabağa düşmüsünüz. Ancaq mən prezident Şirakla
çox ətraflı danışdım və dedim ki, bu, düzgün iş deyildir. Bizim birinci görüşümüzdən sonra mətbuatın qarşısına
çıxdıq. Orada ona sual verdilər. O həmin suala cavab verdi. Siz onu görəcəksiniz.
Strasburqda isə bu məsələni qaldırdılar. Mən buna çox sərt cavab verdim. Dedim ki, bu məsələ düzgün deyil,
Fransanın başqa dövlətin işinə qarışmağa haqqı yoxdur. Türkiyə böyük dövlətdir. Çox geniş danışdım, bunu
eşidəcəksiniz. İndi təkrar etmək istəmirəm. Orada da Köçəryan bir replika verdi ki, Avropa Şurası, Avropa
Birliyi, filan... Mən ona dedim ki, bilirsiniz, əgər 85 il bundan öncə bu məsələ hətta olubsa da, o vaxt nə
demokratiya var idi, nə də Avropa Şurası var idi.
S u a l: Cənab Prezident, Moskvanın bir agentliyi belə məlumat yayıb ki, növbəti görüşlərdə Dağlıq
Qarabağın rəhbərləri də iştirak edəcəklər...
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C a v a b: Yalandır. Mənə orada, Parisdəki mətbuat konfransında sual verdilər ki, niyə üçüncü tərəf iştirak
etmir? Mən dedim ki, bilirsiniz, biz hələ iki prezident məsələnin həllinə nail olmalıyıq. Əgər biz məsələnin həll
edilməsinə nail ola bilsək, yəni bir ümumi razılığa gələ bilsək və həmsədrlərlə birlikdə bu, artıq tamamilə həll
edilmiş məsələ kimi olsa, onda üçüncü tərəf də, dördüncü tərəf də, beşinci tərəf də iştirak edəcəkdir. Siz başa
düşürsünüz də bu nə deməkdir – üçüncü tərəf də, dördüncü tərəf də, beşinci tərəf də.
S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Görürsünüz də, hər halda, sizdən yaxşıyam.
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AZƏRBAYCAN GƏNCLƏRİ GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ ÇIXIŞI
(2 fevral 2001)
2 fevral 2001-ci il
Əziz gənclər!
Əziz dostlar!
Mən bu gün bu salonda sizinlə yenidən görüşməyimdən həddən ziyadə məmnunam və deyə bilərəm ki,
burada çıxış edib söz deyən hər bir gənc öz hazırlığı, öz fikirləri ilə, fikirlərini sərbəst ifadə etmək qabiliyyəti ilə
məni heyran edir. Təkcə burada çıxış edənlər deyil, bu salonda oturanların demək olar ki, hər biri bu qabiliyyətə
malikdir.
Azərbaycan gəncliyi son illərdə xeyli inkişaf edibdir. Tarixin hər dövründə gənclər aparıcı qüvvə olublar,
böyük qəhrəmanlıqlar, şücaətlər göstəriblər. Gənclər cəmiyyətin irəliyə getməsində, xalqın inkişaf etməsində öz
xidmətlərini göstərmişlər. Amma hər dövrün bir xüsusiyyəti vardır. Hər dövrün öz hökmü, özünəməxsus şəraiti
vardır.
Biz XX əsri sona verdik və artıq XXI əsrdə yaşayırıq. Çoxəsrlik tariximizin parlaq səhifələri hamıya
məlumdur. Məmnunam ki, yeni əsr, yeni minillik, yeni il ərəfəsində xalqa göndərdiyim müraciət və tarixlə
əlaqədar bəzi fikirlərimin millətimizə çatdırılması müsbət qarşılanıbdır və görürəm ki, siz artıq onları dərk
etmisiniz.
XX əsrdə də hər mərhələdə gənclər öz üzərinə böyük yüklər götürmüşlər. Xalqımızla ağır, çətin yollardan
keçmişlər, irəlidə getmişlər. İtkilər də, faciələr də, məhrumiyyətlər də, nailiyyətlər də olubdur. Bütün bu
mürəkkəb əsr ərzində Azərbaycan xalqı şərəfli bir yol keçibdir. Nəsillər nəsilləri əvəz edibdir. Nəsillərdən
nəsillərə varislik qırılmayıbdır. Bunların hamısının nəticəsində demək olar ki, bəşər tarixində ən mürəkkəb,
ziddiyyətli olan XX əsrdə Azərbaycan xalqı yaşayıb, inkişaf edib və bugünkü zirvələrə gəlib çatıbdır.
Əsrin son onilliyi bizim tariximizin ən mötəbər, ən sevincli dövrüdür. Doğrudur, bu illər çox çətin illər
olubdur. Tarixən qısa bir zamanda Azərbaycan xalqı böyük əzab-əziyyətlərdən keçibdir, itkilər veribdir və
Azərbaycanın torpaqları işğal olunubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan dinc əhali, insanlar, bizim vətəndaşlarımız
zorla çıxarılıb və çadırlarda yaşayırlar. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, bu son dövr, – biz bu il dövlət
müstəqilliyinin əldə olunmasının onuncu ilini yaşayırıq, – Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixində ən xoşbəxt
dövrdür.
Bizim ən böyük tarixi nailiyyətimiz dövlət müstəqilliyini əldə etməyimizdir. Bu barədə gənclər öz
çıxışlarında çox gözəl dedilər. Məni sevindirən odur ki, burada çıxış edən gənclərin bəziləri Azərbaycan dövlət
müstəqilliyi əldə edəndə bəlkə də uşaqlıq dövrü keçirirdilər. Yaxud da ki, on il bundan öncə yeniyetmə idilər.
Ancaq hər birisi, güman edirəm, təkcə onlar yox, siz hamınız, bütün Azərbaycan gəncləri Azərbaycanın,
nəhayət, milli azadlığa çıxmasının, dövlət müstəqilliyini əldə etməsinin nə qədər dəyərli, qiymətli olduğunu
dərk edib və bütün çətinliklərə, əzab-əziyyətlərə baxmayaraq, o dövrün bizim xalqımıza bəxş etdiyi xoşbəxtliyi
görür və bundan istifadə edir.
Müstəqillik əldə edəndən sonra bizim ölkəmiz ağır yol keçibdir. Keçmiş Sovet İttifaqına daxil olmuş
respublikalar içərisində dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu qədər ağır, çətin, əzab-əziyyətli yol keçmiş
ikinci respublika yoxdur. Ancaq biz bu yolu da şərəflə keçmişik və bütün çətinliklərə baxmayaraq,
müstəqilliyimizi ilbəil möhkəmləndirmişik, inkişaf etdirmişik, müstəqil dövlət kimi özümüzü dünyaya
tanıtmışıq və bu gün dəfələrlə deyildiyi kimi, müstəqilliyimiz artıq əbədi olubdur, dönməz olubdur. Bunun
xüsusi əlamətlərindən biri də odur ki, bir neçə gün bundan öncə Azərbaycan dünyanın ən mötəbər və nüfuzlu
təşkilatlarından biri olan Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilibdir. Artıq burada deyildiyi kimi, orada
Azərbaycanın bayrağı qaldırılıb, Azərbaycanın himni səslənibdir. Avropanın mərkəzində Azərbaycanın bayrağı
dalğalanır.
Bu yol da bizim üçün asan deyildi. Biz dörd il Avropa Şurasında qonaq sifətində iştirak edirdik, müxtəlif
problemlərin həlli ilə məşğul olurduq. Tamhüquqlu üzv olmaq üçün qarşımıza qoyulan şərtlərin həyata
keçirilməsi ilə məşğul olurduq. Bizim bütün işlərimiz çətinliklə başa gəlir və elə bu da çox çətinliklə başa gəldi.
Bizim aqibətimiz belədir, taleyimiz belədir: bir tərəfdən qarşımızda maneələr, çətinliklər, ikinci tərəfdən isə
bizim iradəmiz, özümüzü sübut etmək qabiliyyətimiz, özümüzü tanıtmaq qabiliyyətimiz.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul edilməsinə maneçilik törədən bəzi ölkələrin Avropa
Şurasında təmsil olunan nümayəndələri var idi. Onların bəziləri son günlərə qədər də bu mövqedə idilər. İkinci
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tərəfdən də Azərbaycanın daxilində ümummilli mənafeləri dərk edə bilməyən, anlaya bilməyən, öz şəxsi
mənafelərini ümummilli mənafedən üstün tutanlar Avropa Şurasında bizə mane olan həmin o qüvvələrlə səssəsə verirdilər. Beləliklə də, biz bu çətinliyi görürdük. Ancaq nə qədər çətin olsa da, biz həqiqəti sübut etdik.
Həqiqət də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ardıcıl olaraq demokratiya
yolu ilə gedir. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir.
Azərbaycanda bütün sahələrdə islahatlar aparılır. Azərbaycanda insan hüquqları, onların qorunması təmin edilir.
Azərbaycanda şəxsiyyət azadlığı, söz azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı – hamısı bərqərar olubdur.
Amma bütün bunlara baxmayaraq, yenə də bizə mane olurdular. Ancaq nə qədər çalışsalar da, mane ola
bilmədilər. Çünki, nəhayət, ədalət zəfər çaldı, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olundu.
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması Avropa Şurası üçün də xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki
Azərbaycan öz coğrafi mövqeyinə görə Şərqlə Qərbin, Avropa ilə Asiyanın qovuşduğu yerdə yerləşən bir
ölkədir. Azərbaycan xalqı öz tarixi köklərini, öz milli dəyərlərini, mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlayıb və
bundan sonra da saxlayacaqdır. Amma eyni zamanda təkcə bu dəyərlər içərisində yaşamaq yox, ümumbəşəri
dəyərlərə də qovuşmaq, onlardan da bəhrələnmək və beləliklə, xalqımızın səviyyəsini daha da yüksəltmək bizim
qarşımızda duran vəzifə olmuşdur. Biz bunu edirdik və etdik. Bu baxımdan Avropa Şurasına Azərbaycan kimi
bir dövlətin, Azərbaycan xalqının daxil olması Avropa Şurasının özündə müəyyən müsbət meyllər yarada bilər
və hesab edirəm, yaradacaqdır. Siz hamınız sevinirsiniz. Xalqımız sevinir. Bizim dostlarımız sevinir. Dost
ölkələr sevinir.
Mən dedim ki, qəbul olma prosesi çox ağır idi. Ancaq Parlament Assambleyasının iclasında, o mərasimdə
iştirak edənlərin hamısı Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını alqışlayırdılar və Azərbaycanı təbrik
edirdilər, öz müsbət münasibətlərini bildirirdilər.
Bu tarixi hadisədən sonra mən ilk dəfədir ki, ictimaiyyət qarşısında çıxış edirəm. Bu da sizsiniz,
gənclərsiniz. Bunun da rəmzi mənası vardır. Bu, bütün bizim xalqımız üçün böyük əhəmiyyətə malik olan bir
hadisədir. Ancaq gənclər üçün, gələcək üçün bunun daha çox əhəmiyyəti və daha çox mənası vardır. Ona görə
də Strasburqdan qayıdandan sonra, Avropa Şurasına qəbul olunub böyük iftixar hissi ilə vətənə dönəndən sonra
birinci dəfə məhz sizinlə, gənclərlə görüşürəm və öz təəssüratlarımı sizə, gənclərə çatdırıram.
Eyni zamanda bütün xalqımız, o cümlədən gənclər bilməlidir ki, Avropa Şurasına daxil olmaq böyük
məsuliyyət götürmək, Avropa Şurasının tələblərini həyata keçirmək deməkdir. Biz buna qadirik. Bizim
xalqımız, dövlətimiz, cəmiyyətimiz buna qadirdir. Ona görə də biz şüurlu olaraq Avropa Şurasına qəbul
edilməyə çalışırdıq, can atırdıq və buna da nail olduq. Bu, Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf etməsində,
bazar iqtisadiyyatının həyata keçirilməsində, insan haqlarının qorunmasında və bütün demokratik prinsiplərin
bərqərar olunmasında bizə kömək edəcəkdir. Bu da, bu məsuliyyət də həm bizim üzərimizə düşür, həm də sizin,
gənclərin üzərinə düşür. Çünki biz Avropa Şurasının qapısını açıb oraya girmişik, amma Avropa Şurasında
bizim fəaliyyət göstərməyimiz, Avropa Şurasına layiqli üzv olmağımız üçün illər lazım gələcəkdir. O illər
məsuliyyəti də və o illərdə lazım olan fəaliyyət də yenə gənclərə, sizə məxsusdur.
Mən bu gün sizinlə görüşərkən düşünürəm, son illər Azərbaycan gəncliyi nə qədər yüksəlibdir, inkişaf
edibdir. Bir neçə il ərzində Azərbaycan gəncliyinin siması da, məzmunu da, mənəviyyatı da xeyli dəyişilib və
bu müsbət dəyişikliklər təbiidir ki, bütün xalqımızı sevindirir. Məni də sevindirir.
Azərbaycan gənclər ölkəsidir. Azərbaycan əhalisinin 66 faizi gənclərdir. Təsəvvür edin, ölkə birinci
növbədə gənclərindir. Çox sevindirici haldır ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda gənclərin təhsilə cəlb olunması
sürətlə inkişaf edibdir. Məsələn, əgər 1994-cü ili götürsək, Azərbaycan gənclərinin təhsil alanları 1 milyon 500
minə – mən təxmini deyirəm – qədər idisə, 2000-ci ildə 1 milyon 700 mindir. Görürsünüz, cəmi 5-6 il
müddətində 200 mindən artıq Azərbaycan gənci təhsilə cəlb olunub, təhsil alır. 1994-cü ildə ümumtəhsil
müəssisələrində 1 milyon 400 min nəfər oxuyurdusa, 2000-ci ildə 1 milyon 600 mindir. Nə qədər böyük
dəyişikliklər olubdur. Əgər beş il ərzində Azərbaycanda təhsil sahəsində gənclərin sayı 200 min artıbsa, onda
təsəvvür edin ki, Azərbaycanda gəncliyə, təhsilə nə qədər böyük qayğı var və Azərbaycan gəncləri də, uşaqlar
da təhsilə, məktəbə nə qədər böyük həvəslə gedirlər. Bu rəqəmlər çox sevindiricidir. Əgər nəzərə alsaq ki, bu
illər sosial-iqtisadi nöqteyi-nəzərdən çətin və ağır illərdir, onda bu rəqəmlərin nə qədər böyük mənaya malik
olduğunu biz deyə bilərik.
Beləliklə, Azərbaycan cəmiyyəti dəyişdiyi kimi, gənclik də dəyişir. Hətta deyə bilərəm ki, tez, daha da
sürətlə dəyişir. Nə mənada dəyişir? Təhsil almaq, müasirləşmək, müasir həyata uyğunlaşmaq və təbiidir ki,
lazımi fəaliyyət göstərib öz xalqına, dövlətinə xidmət etmək mənasında. Bax, bu gün salonda səslənən çıxışlar
da bunu göstərdi. Yenə də deyirəm, ola bilər, onlardan beş dəfə də artıq çıxış etsinlər, hamısı bu cür mənalı,
məzmunlu və dövlətçiliyə sədaqət hissi ilə çıxış edəcəkdir.
Gənclərimiz çox şeyə nail olublar. Ancaq hələ gənclərin qarşısında çox böyük vəzifələr vardır. Birincisi,
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mən təhsil haqqında deyəndə bu rəqəmləri gətirirəm. Amma bu rəqəmlərin arxasında keyfiyyət durmalıdır. Həm
orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə təhsilin keyfiyyəti yüksəldilməlidir. Təhsil ocaqlarında gənclərin təhsil
almasına qayğı artmalıdır. Gənclərin daha da yaxşı oxuması, təhsil alması üçün tələbkarlıq artırılmalıdır. Əgər
bu olmasa, bu rəqəmlər, təbiidir ki, istənilən mənanı verə bilməz.
Gənclər çox şeyi bilməlidirlər. Birinci növbədə hər bir gənc vətənpərvər olmalıdır. İndi, Azərbaycan
müstəqil dövlət kimi yaşadığı zamanda vətənpərvərlik hər bir insanın, xüsusən hər bir gəncin ən ümdə borcu,
vəzifəsidir. Ancaq vətənpərvərlik, gərək, insanın qəlbində olsun. Borc o demək deyildir ki, vətənpərvərlik tələb
edirsən, o da vətənpərvər olur. Yox. Mən bunu deyərkən bildirmək istəyirəm ki, bütün təhsil ocaqlarında,
gənclərlə məşğul olan bütün təşkilatlarda vətənpərvərlik hissinin aşılanması, vətənpərvərlik hissinin hər bir
gəncin qəlbində olması üçün lazımi tədbirlər görmək lazımdır.
Bu baxımdan hesab edirəm, vaxtilə biz çox doğru tədbir gördük ki, Gənclər və İdman Nazirliyi yaratdıq.
Nazirlik bu illərdə çox işlər görübdür. Ondan sonra gənclərin forumu yarandı. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti
vardır. Yəni indi müstəqil Azərbaycanda gənclər mütəşəkkilləşiblər. Gənclərin işləri ilə məşğul olan xüsusi
nazirlik vardır. Baxmayaraq ki, bütün başqa nazirliklər də gənclərin işləri ilə məşğul olmalıdırlar və məşğul
olurlar. Xüsusən Təhsil Nazirliyi və başqa nazirliklər. Eyni zamanda, gənclərin təşkilatlanması, gənclər
forumunun iki ildən bir keçirilməsi, müxtəlif tədbirlərin təşkili gənclərdə mütəşəkkilliyi təmin edir və
vətənpərvərlik hissini erkən yaşlarda yaradır. Bu da göz qabağındadır ki, bizim gənclərimiz nə qədər
vətənpərvərdirlər.
Məsələn, burada məlumatlar verildi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində, müxtəlif yarışlarda, görüşlərdə
Azərbaycan gənclərinin nümayəndələri nə qədər böyük uğurlar qazanırlar. Azərbaycan gəncləri indi təkcə
respublikamızda yox, bir çox ölkələrdə təhsil alırlar və çoxları da böyük həvəslə oxuyurlar.
Parisdə olarkən bir qrup gənc gəlib mənə orada buraxdıqları kitabları göstərdilər. Mənim onlarla
danışmağa vaxtım çox olmadı. Amma bir az söhbət etdim. Ondan sonra Strasburqda Parlament
Assambleyasının sessiyası qurtarandan sonra, – bilirsiniz, bunu televiziya göstəribdir, – Ermənistan və
Azərbaycan prezidentlərinin böyük bir mətbuat konfransı keçirildi. Müxtəlif dillərdə suallar verilirdi və orada
bütün dillərə tərcümə olunurdu. Eşitdim ki, bir şəxs fransız dilində hər iki prezidentə sual verir. Təbiidir ki, mən
hər bir sualı dinləyirdim. Çünki ona cavab vermək lazımdır. O, sualı fransız dilində verdi. Mən də sualın rusca
tərcüməsini dinləyirdim. Çox məzmunlu sual verdi. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə aid, Lissabon zirvə
görüşü haqqında və Lissabon zirvə görüşünün qəbul etdiyi qərar haqqında, qərarın yerinə yetirilməməsi
haqqında o qədər məzmunlu sual verdi ki, deyə bilərəm, orada bu cür məzmunlu sual verilməmişdir. Dedim,
görəsən, bu kimdir ki, bizim problemləri yaxşı bilir? Mənə sonra dedilər ki, o, Parisdə sizinlə görüşən
gənclərdən
biri
idi.
Doğrudur, mən orada onu görə bilmədim. Ancaq burada televiziyada göstərəndə onun sifətini gördüm. Yadıma
düşdü ki, həmin oğlandır. Fransada təhsil alır. Cavan oğlandır. Amma təkcə təhsil almır, Azərbaycanı təmsil
edir və orada 300 qəzetçinin, müxbirin içərisində o qədər çeviklik göstərdi ki, ona söz verdilər. Onun verdiyi
sual da bu məsələnin açılması üçün çox böyük imkanlar yaratdı. Güman edirəm ki, siz televiziya vasitəsilə,
mətbuatda mənim o suala cavabımı eşitmisiniz, oxumusunuz. Ancaq mənim cavabım eyni zamanda bu
məsələyə çox böyük açıqlıq gətirdi: Lissabon zirvə görüşünün qəbul etdiyi qərarlar nə üçün yerinə yetirilmir?
Ermənistan prezidenti iddia edirdi ki, Minsk qrupunun həmsədrləri yeni təklif – ümumi dövlət formulu
təklif ediblər, Azərbaycan bunu qəbul etmir. Əgər həmin sual olmasaydı, bəlkə də mən ona cavab
verməyəcəkdim. Ancaq bu sual mənə imkan verdi ki, Lissabon zirvə görüşündən sonra gedən prosesləri deyim.
Siz oxumusunuz. Mən bildirdim ki, 1997-ci ildə Minsk qrupunun həmsədrləri bir təklif – məsələnin paket həlli
təklifini verdilər. Ermənistan imtina etdi. İkinci təklif – məsələnin mərhələ-mərhələ həll olunması təklifini
verdilər. Ermənistan imtina etdi. Amma biz bu təkliflərin ikisini də qəbul etdik. Ondan sonra isə 1998-ci ilin
əvvəlində Ermənistanda hakimiyyət dəyişikliyi oldu. Həmin hakimiyyət dəyişikliyindən sonra, demək olar ki,
Minsk qrupu elə bir fəaliyyət göstərə bilmədi. Nəhayət, 1998-ci ilin sonunda ümumi dövlət formulunu irəli
sürdülər. Hamı üçün məlum oldu ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin təklifini kim qəbul edir, kim qəbul etmir.
Hətta mən sonra dedim ki, beləliklə, hesab iki bir Azərbaycanın xeyrinədir.
Mən bunu niyə deyirəm? Ona görə ki, bizim həmin o gənc, o oğlan bu cür ağıllı, düşünülmüş sualı
verməsəydi, orada bu məsələnin açılması bəlkə də mümkün olmayacaqdı. Çünki biz suallara cavab verirdik,
tarixi danışmırdıq. Ona görə də tarixi açmaq üçün, ayrı-ayrı fikirləri demək üçün sual lazım idi.
Beləliklə, indi bizim gənclərimiz təkcə Azərbaycanda yox, müxtəlif dilləri mənimsəyərək bir çox
ölkələrdə, xüsusən Avropa ölkələrində təhsil alırlar və öz yüksək səviyyələrini göstərirlər. Ona görə də baxın,
qısa bir zamanda Azərbaycan gəncliyi nə qədər inkişaf edibdir. Bunları deyərkən siz düşünəcəksiniz ki, mən
Azərbaycan gəncliyini ancaq tərif edirəm. Gənclik tərifə layiqdir. Amma eyni zamanda bu tərif hər bir gəncin
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qarşısında böyük vəzifələr qoyur. O da ondan ibarətdir ki, hər bir gənc bax bu səviyyəyə çatmalıdır. Hər bir
gənc əsaslı təhsil almalıdır. Hər bir gənc müasir həyatın tələblərini mənimsəməlidir. Hər bir gənc müasir
həyatda iqtisadiyyat, siyasət sahələrində, sosial sahədə bütün yenilikləri, dünyada gedən prosesləri bilməlidir.
Onda Azərbaycan xalqı daha da yüksələcək və on ildən, on beş ildən sonra siz, Azərbaycan gəncləri ölkəni idarə
edəndə bu, sizin üçün daha da asan olacaqdır.
Mən bu mövzuya bir də qayıdıram. Ölkəmizdə son on il çox ağır, çətin illər olubdur. Birincisi,
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsi, müharibə. Əfsuslar olsun ki, müəyyən səbəblərdən Azərbaycanın
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. Bu müharibə Azərbaycan xalqına
böyük itkilər gətiribdir, qanlar tökülübdür, xalqımız şəhidlər veribdir, müharibə əlilləri vardır. Bunlar hamısı
xalqımıza vurulan zərbədir. Ancaq belə bir müharibənin davam etməsinin həm Azərbaycan üçün, həm də
Ermənistan üçün daha böyük faciələr gətirəcəyini düşünərək, 1994-cü ildə biz atəşin dayandırılması haqqında
saziş imzaladıq. Altı ildir ki, müharibə yoxdur. İndi bəziləri bizim bu hərəkətimizi düzgün başa düşmürlər,
yaxud da tənqid etməyə cəhd göstərirlər. Amma bu, əhəmiyyətsiz şeydir.
Altı ildir bizim xalqımız rahat şəraitdə yaşayır. Baxmayaraq ki, torpaqlarımız işğal altındadır, amma
müharibə yoxdur, qan tökülmür, şəhidlər yoxdur. Əgər müharibə davam etsəydi, indi gənclərin bir qismi burada
yox idi. Əgər müharibə davam etsəydi, gənclərimiz bu cür inkişaf edə bilməyəcəkdi. Əgər müharibə davam
etsəydi, gənclərimiz, xalqımız bu son illərdə əldə etdiyi nailiyyətləri qazana bilməyəcəkdi.
Atəşkəs ona görə deyil ki, biz müharibəni apara bilmirdik. Bəli, bəzi səbəblərdən Ermənistan silahlı
qüvvələri üstünlük əldə etmişdi. Ancaq müharibə nə qədər çox getsəydi, o qədər də itkilər olacaqdı və
məsələnin həlli də çox mürəkkəbləşmişdi. Ona görə də biz atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Azərbaycanın son
5-6 ildə bütün sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlər yalnız atəşkəs rejimi şəraitində ola bilərdi. Əgər bu olmasaydı,
biz bütün bu gördüyümüz işləri görə bilməyəcəkdik.
Biz o zaman atəşi dayandıranda Azərbaycanda ağır sosial-iqtisadi vəziyyət var idi. Bilirsiniz ki, ondan
əvvəlki illərdə Azərbaycanda sabitlik yox idi, müxtəlif dəstələr, qüvvələr, qanunsuz silahlı dəstələr hakimiyyət
uğrunda mübarizə aparırdılar. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi başlandı. Biz bunların qarşısını aldıq.
1994-cü ildə yenidən dövlət çevrilişi cəhdi oldu. Xalqımız bunun qarşısını aldı. 1995-ci ildə silahlı dövlət
çevrilişi cəhdi oldu. Bunun da qarşısını aldıq. Ondan sonra ölkənin daxilində hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparan insanlar bir neçə terror aktlarına əl atdılar. Onların da qarşısını aldıq. Nəhayət, ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etdik. Siz bunu bilməlisiniz və nəinki bilməlisiniz, bu, təbliğ olunmalıdır. Gənclər bilməlidir ki,
Azərbaycan üçün dövlət müstəqilliyi ən böyük tarixi hadisədir. Ancaq dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq,
müstəqil dövləti inkişaf etdirmək ondan da çətin məsələdir və onsuz dövlət müstəqilliyinin əhəmiyyəti ola
bilməzdi. Çünki həmin o illərdə – daxili çəkişmələr dövründə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi dəfələrlə
təhlükə altında olmuşdu. Xalq çox ağır vəziyyətdə yaşayırdı. Sosial-iqtisadi vəziyyət həddindən artıq pis idi.
Məsələn, mən burada nə üçün rəqəmlər gətirdim? Ali məktəblərdə 1994-cü ilə nisbətən 2000-ci ildə 200
mindən artıq tələbə oxuyur. Çünki ictimai-siyasi sabitlik təmin olunub, iqtisadiyyatın inkişafı təmin edilibdir.
Çünki insanlar rahat yaşayırlar. Təbiidir, problemlər də çoxdur, sosial-iqtisadi problemlər çoxdur. Bazar
iqtisadiyyatına keçid hər bir ölkədə asan olmayıbdır.
Dünən və ondan bir gün əvvəl Moskva televiziyası ilə Rusiyanın birinci prezidenti Boris Yeltsinin 70
illiyi münasibətilə hazırlanmış filmlərə baxırdım. SSRİ dağılandan sonra müstəqillik əldə etmiş ölkələr
içərisində Rusiya kimi qüdrətli dövlət olmadı. Rusiyanın iqtisadi potensialı və imkanları məlumdur, demək olar
ki, SSRİ- nin bütün varidatının, hərbi qüvvələrinin 90 faizi Rusiyanın əlində qaldı. Ancaq Rusiya demokratiya
yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getdi. Bu yol öz-özlüyündə çətin idi. Amma bununla bərabər, buraxılan
səhvlər də nə qədər böyük çətinliklərə gətirdi? Bəzi televiziya kadrlarına baxırdım. Boris Yeltsin özü istefa
vermək haqqında çıxış edərkən üzr istədi ki, istənilənlərə nail ola bilmədik.
Bazar iqtisadiyyatına keçid heç yerdə asan olmayıbdır. Bizdə də asan getmir, çətinliklər var. Bundan
sonra da olacaqdır. Ancaq bu çətinliklərin içərisində biz 1995-ci ildən etibarən ardıcıl olaraq iqtisadiyyatın
inkişafını təmin edə bilmişik.
Sizə deyə bilərəm ki, son illərdə müstəqil dövlətlər içərisində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının
sürəti hamısından yüksəkdir. Təsəvvür edin, əgər 1990-93-cü illərdə, hətta 1994-cü ildə iqtisadiyyat tənəzzülə
doğru gedirdisə, 1995-ci ildə biz bunun qarşısını almağa nail olduq və tədricən inkişafı təmin etdik.
Bunun nəticəsində, ötən ilin göstəriciləri, məsələn, ümumi daxili məhsulun həcmi 11,4 faiz artıbdır. Bu,
çox yüksək artımdır. Sənaye məhsulunun həcmi 6,9 faiz, demək olar ki, 7 faiz artıbdır. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının həcmi 12 faiz, nəqliyyatda yük dövriyyəsi təxminən 10 faiz çoxalıbdır. Xarici ticarətin dövriyyəsi
75,4 faiz artıbdır. Burada ən önəmli cəhət ondan ibarətdir ki, ixrac olunan malların həcmi 2,7 dəfə, idxal isə
cəmisi 13 faiz çoxalıbdır. Deməli, Azərbaycan öz məhsullarının istehsalını təmin etmiş və onu ixrac edərək,
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idxal-ixracda böyük fərqlə müsbət saldo əldə etmişdir.
Adambaşına düşən gəlir 10,2 faiz, orta aylıq əməkhaqqı 15 faiz artmışdır. İstehlak qiymətlərinin
indeksləşdirilməsi nəzərə alınmaqla, inflyasiya yox dərəcəsindədir – 1,8 faizdir. Bu, çoxdur, yoxsa azdır? Əgər
bu artımları başqa respublikaların göstəriciləri ilə müqayisə etsək, çoxdur. Ötən illərlə müqayisə etsək,
həddindən artıq çoxdur. Amma bu, bizim bugünkü tələblərimizi təmin etmir. Lakin buna nail olmaq asan bir
məsələ deyildir.
Bilirsinizmi, indi bəzi qüvvələr Azərbaycanda gedən bütün bu islahatları, əldə olunan bütün nailiyyətləri
inkar etməyə, xalqa yalan məlumatlar verməyə çalışırlar, yalan sözlər deyirlər. Ölkəmizdə mətbuat azaddır. Biz
azadlıq vermişik ki, kim nə demək istəyirsə, qoy desin. Ancaq yalan danışmaqdan, xalqı aldatmaqdan böyük
cinayət, böyük günah yoxdur.
Dünyanın ən mötəbər maliyyə mərkəzləri olan Dünya Bankının və Beynəlxalq Valyuta Fondunun
nümayəndələri son günlərdə Azərbaycana gəlmişdilər. Onlar burada bir neçə gün oldular, bizim müvafiq
təşkilatlarla işlədilər. Mən hər iki nümayəndə heyətini qəbul etdim. Bunu televiziya ilə də veriblər, bu barədə
mətbuat da yazmışdır. Dünya Bankının da, Beynəlxalq Valyut Fondunun da nümayəndələri etiraf etdilər ki,
Azərbaycanda makroiqtisadi artım çox böyükdür və Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələr içərisində,
demək olar ki, ön cərgədədir. Amma yenə də deyirəm, mən hesab edirəm ki, məsələn, işsiz adamlar işlə təmin
olunmalıdır. Hesab edirəm ki, ölkəmizdə yoxsul adam olmamalıdır. Mən bunları çox vacib hesab edirəm və
bunun üçün çalışıram.
Biz lazımi tədbirlər görürük. Ancaq bunu imkanlarımız çərçivəsində edirik. Amma əgər bizdə ictimaisiyasi sabitlik olmasaydı, qanun-qayda yaranmasaydı, bütün islahatları – iqtisadi islahatları həyata
keçirməsəydik, nəinki belə göstəricilər əldə elə bilməzdik, hətta göstəricilərimiz yenə də ilbəil aşağı düşəcəkdi.
İndi biz böyük proqramlar üzərində işləyirik. Yoxsulluğun ləğv olunması strategiyası haqqında proqram
hazırlanır. Təbiidir ki, qısa müddətdə buna nail olmaq mümkün deyildir. Ancaq biz strategiyamızı, strateji
xəttimizi hazırlayırıq və bunun ardıcıl surətdə həyata keçirilməsini təmin edəcəyik.
Özəlləşdirmə prosesi davam edir. Bu proses yeni-yeni müəssisələrin, özəl sektorun inkişafını təmin
edəcəkdir ki, bu da işsizliyi qismən aradan qaldıracaq, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcəkdir.
Bunların hamısı Azərbaycanın bugünkü həyatının göstəricilərini əks etdirən faktlardır, rəqəmlərdir. Siz bütün
bunları – Azərbaycan dövlətinin həm xarici siyasətini, həm daxili siyasətini, dövlət quruculuğu prosesini, həm
də ki, bizim nöqsanlarımızı, çatışmazlıqları və onların səbəblərini bilməlisiniz.
Siz bunu bilməlisiniz. Bunu təkcə siz yox, Azərbaycanın bütün vətəndaşları, amma ilk növbədə gənclər
bilməlidirlər. Çünki siz də tədricən böyüdükcə, əmək fəaliyyətinə başlayarkən bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsində fəal iştirak edəcəksiniz və etməlisiniz.
Bizim hamımızı narahat edən, ölkəmizin iqtisadiyyatının daha sürətlə inkişafına mane olan ən böyük amil
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin mövcudluğudur və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması, bir milyondan artıq vətəndaşımızın didərgin düşməsi, onların
əksəriyyətinin çadırlarda yaşamasıdır. Biz bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışırıq. Doğrudur,
bəziləri deyirlər ki, çox vaxt – bir, iki, üç, dörd, beş, altı il keçdi, ancaq mən hesab edirəm ki, biz bu məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasına bu gün də, sabah da çalışmalıyıq. Biz bunu bu yolla da həll edə bilərik və həll
edəcəyik. Bizim güclü ordumuz – Azərbaycanı qorumağa, ölkəmizin torpaqlarını müdafiə etməyə qadir olan
güclü ordumuz vardır.
Burada nitq söyləyən ordu nümayəndəsi açıq dedi ki, biz Azərbaycan torpaqlarını istənilən zaman azad
etmək üçün döyüşə qalxmağa hazırıq. Məni çox sevindirdi ki, sizin hamınız onun bu sözlərini alqışladınız.
Ancaq bunun üçün zaman, vaxt lazımdır. Bu, indi lazımdır, yoxsa başqa vaxtda? Həyatdan xəbəri olmayan,
populist fikirlərlə yaşayan kimlərsə deyirlər ki, gedək vuruşaq, döyüşək, nəyin bahasına olursa-olsun
torpaqlarımızı azad edək. Bəli, bu yol mümkündür. Ancaq bunun Azərbaycan üçün nə qədər böyük itkiləri
olacaqdır. Ölkəmizin iqtisadiyyatına, sosial iqtisadi vəziyyətinə bunun nə qədər böyük zərbələr vuracağını dərk
etmək lazımdır. Biz bunu dərk edir, bilirik. Ona görə də biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik.
Dünyada gedən proseslərə fikir vermək lazımdır. İndi heç bir ölkə müharibəni başlayan dövləti
dəstəkləməyəcək, onu bəyənməyəcək, müdafiə etməyəcəkdir. Ona görə də düşünmək lazımdır. Biz müharibəni
başlayıb beynəlxalq aləmdə hansı imicə nail olacağıq? Onu da nəzərə alaq ki, dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda
hələ də ikili standartlar mövcuddur. Mən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasının tribunasından bunu
cəsarətlə bəyan etdim və bu, bir çox ölkələrə, beynəlxalq təşkilatlara ittihamdır. Çünki mən Azərbaycan
dövlətinin fikrini bildirirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarda ikili standartlar vardır. Hansısa ölkəyə bir, digərinə isə
başqa münasibət göstərilir. Bu, ədalətlidirmi? Mən bunu dəfələrlə demişəm, əgər ədalət olsaydı, nə üçün Avropa
Şurasına qəbul vaxtı Ermənistana o qədər maneələr törədilmirdi, Azərbaycana törədilirdi?
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Buraya gələn nümayəndələrə də mən bunu dəfələrlə demişəm ki, siz insan hüquqlarının qorunması ilə
məşğulsunuz. Haradasa bir insanın hüququ pozulubdursa, ondan ötrü hay-küy qaldırırsınız, qaldırın. Ancaq bir
milyon insanın hüquqları pozulubdur, onlar yerlərindən-yurdlarından didərgin düşüblər, Ermənistan işğalçıdır,
Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir, amma siz onları ittiham etmirsiniz. Nəinki ittiham etmirsiniz, hətta
onlara beynəlxalq təşkilatlarda, o cümlədən Avropa Şurasında Azərbaycana nisbətən üstünlük verməyə
çalışırsınız və üstünlük də verirsiniz. Budur, ikili standart. Mən bunu bütün dünyaya bəyan etmişəm, heç kəsdən
də çəkinmirəm, qorxmuram. Çünki mən həqiqəti deyirəm.
Onu bilin, əgər Azərbaycan Ermənistanın kiçik bir torpağını, azacıq ərazisini işğal etmiş olsaydı, indi
Azərbaycanın başına nə işlər gələrdi? Mən orada, Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında çıxış edəndən
sonra bəzi deputatlar gəlib bizim nümayəndələrlə danışaraq demişdilər ki, Heydər Əliyev çox sərt çıxış etdi.
Hətta mətbuat konfransında müxbirlərdən biri – gərək ki, o, erməni idi – Ermənistan prezidentinə sual verdi ki,
əgər siz sülh danışıqları aparırsınızsa, əgər siz bir-birinizlə görüşürsünüzsə, Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevin belə sərt çıxışını necə qiymətləndirmək olar? O, bu suala belə cavab verdi ki, mən istəmədim bunları
deyim, mən istəyirəm ki, ziddiyyətlər artmasın.
Amma heç kəs məni ittiham edə bilməz. Əgər mən o sözləri Avropa Şurasının tribunasından deməsəydim,
xalqımın qarşısına çıxa bilməzdim.
Baxmayaraq ki, biz sülh danışıqları aparırıq, baxmayaraq ki, Avropa Şurasının üzvüyük, mən bütün
həqiqəti dedim. Yenə də təkrar edirəm, orada mən dedim ki, Ermənistanın ərazisinin bir metri də işğal
olunmayıbdır, ancaq Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal altındadır, siz də buna fikir vermirsiniz, belə bir
vəziyyətdir, belə bir şəraitdir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan özünün düşünülmüş, ardıcıl siyasəti ilə və apardığı işlərlə
birincisi, dünya miqyasında öz yerini tutubdur, hörmət qazanıbdır. İkincisi də, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına şərait yaranıbdır və buna mənim inamım vardır.
Son günlər bizim cəmiyyətimizi, Azərbaycanı, bizim dost, qardaş Türkiyəni çox narahat edən hadisələr
baş verir. Fransanın parlamentində Türkiyənin guya 1915-ci ildə ermənilərə qarşı "soyqırımı" etməsi haqqında
qərar qəbul olunubdur. Bir neçə ay bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində belə bir qərar
müzakirə olunurdu. Müzakirə onu göstərirdi ki, ermənipərəst konqresmenlər bu qərarın qəbul edilməsinə nail
ola biləcəklər. Ancaq seçkilər ortaya düşdü və ABŞ-ın rəhbərliyi bu məsələni təxirə sala bildi. İndi bilmirəm,
bunun qarşısını tamamilə alıblar, yoxsa yox. Ancaq təxirə salıblar.
İtaliyanın parlamenti də "erməni soyqırımı" haqqında belə bir qərar qəbul edibdir. Bu proseslər
başlayarkən biz Azərbaycan dövlətinin mövqeyini açıq-aydın bildirmişik. Hələ iki il bundan öncə Fransa
parlamentinin aşağı palatası belə bir qərar qəbul etmişdi. Ancaq Senat onu qəbul etməmişdi. Ona görə də həmin
qərar qüvvəsiz qaldı. Lakin bu dəfə Senat bu qərarı qəbul edibdir. Deməli, bu, son qərardır. Hələ Senatda
müzakirə gedən zaman Azərbaycan buna öz kəskin etirazını bildirmişdir. Azərbaycan prezidenti kimi mən
dəfələrlə etiraz edərək bildirmişdim ki, birincisi, bu, tarixi həqiqətdən uzaqdır, ikincisi də belə qərarın
çıxarılmasına Fransa parlamentinin haqqı yoxdur. Təbiidir ki, qardaş, dost Türkiyəni biz həmişə dəstəkləmişik,
bu dövrdə də dəstəklədik. Mən bəyanatlar verdim, Türkiyənin prezidenti ilə, baş naziri ilə telefon danışıqları
apardım.
Nəhayət, mən Fransaya rəsmi səfərə getmişdim. Bilirsiniz ki, Fransanın prezidenti Jak Şirak bir neçə ay
bundan öncə məni öz ölkəsinə səfərə dəvət etmişdi. Ancaq sonra Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması
ilə əlaqədar vaxt müəyyən edildikdən sonra biz belə razılığa gəldik ki, mən Fransaya iki dəfə getməyim, Avropa
Şurasının iclasından əvvəl Parisə rəsmi səfər edim, ondan sonra isə Avropa Şurasında olum.
Prezident Jak Şirak da belə təklif irəli sürdü ki, orada – Parisdə Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərinin görüşlərini təşkil etsin və Minsk qrupunun həmsədri kimi, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması
sahəsində öz səylərini göstərsin. Mən yanvar ayının 24-də Fransada rəsmi səfərdə idim. Orada səhərdən
görüşlərim başlandı. Prezident Jak Şirakla çox ətraflı danışıqlar apardım. Danışıqlarımızın əksər hissəsi
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar idi. Mən ona bu barədə çoxlu yeni məlumatlar
verdim. Ancaq mən onunla söhbət edərkən açıq bildirdim ki, biz – ölkəmizin ictimaiyyəti, Azərbaycan dövləti
Fransa Senatının elə bir qərar çıxarmasından çox narahatdır, biz buna etiraz edirik və mən anlamıram ki, siz
bunu nə üçün etmisiniz? Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz prezident kimi bunun qarşısını
almalısınız və təsdiq etməməlisiniz.
Mən bunların hamısını açıq şəkildə dedim. Bir var ki, qəzetdə bəyanat verəsən, ya da gedib Milli
Məclisində danışasan, bir də var ki, Senatı qərar qəbul edən, ölkənin başçısı ilə üzbəüz duraraq ona öz etirazını,
öz iradlarını bildirəsən. Budur mənim mövqeyim. O, mənə izahat verdi. Doğrudur, bu, bizim təkbətək
danışığımızda olan şeydir, bəlkə də mən bunu açmamalıyam. Ancaq sonra özü mətbuat konfransında müəyyən
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məqamlara toxundu. O dedi ki, prezident kimi mən və Fransanın baş naziri Lionel Jospen bunun əleyhinəyik.
Biz bu qərarın qəbul olunmaması üçün çalışmışıq. Lakin bir şey edə bilməmişik. Dedi ki, bu, bizim daxili siyasi
vəziyyətimizlə əlaqədardır. Fransada təxminən 500-600 min erməni yaşayır. Onlar da orada, çox yerlərdə təsir
gücünə malikdirlər. Onlar seçicidirlər. Demokratiyaya görə, demək olar ki, hər il Fransada ya bələdiyyə seçkisi,
ya kanton seçkisi, ya parlament, ya da prezident seçkisi keçirilir. Ona görə də seçilmək istəyən hər bir adam
özünə səs toplamaq istəyir. Ermənilərin, erməni diasporunun da Fransada xeyli səsi vardır. Onlar bundan
istifadə edərək senatorlara təsir edirlər.
Hətta mənə dedi ki, üç ay bundan öncə erməni diasporunun nümayəndələri Senatın qarşısında böyük bir
çadır qurub gecə-gündüz orada otururdular. Senata gələn senatorları oraya dəvət edir, onlarla danışıqlar aparır,
sözləşirdilər ki, onlara səs verəcəklər, nə bilim, nə edəcəklər. Yəni onlar həmin qərarın qəbul olunmasına səs
versinlər.
Amma eyni zamanda, mənə onu da dedi ki, Fransada türklər də az deyildir. Ancaq onların tərəfindən belə
hərəkətlər, təəssüf ki, biz görmürük. O, bəyan etdi ki, mən Türkiyənin yaxın dostuyam, 20 il bundan öncə
özümü Türkiyənin yaxın dostu kimi elan etmişəm və bu hisslərlə də yaşayıram. Ancaq həmin qərar Senatın
işidir, mən özüm isə bunun əleyhinəyəm.
Sonra biz – həmin rəsmi ziyarətim zamanı – mətbuat nümayəndələrinin qarşısına çıxanda, mən ona
demişdim ki, siz jurnalistlərə bir şey deyin. Əvvəlcə o bildirdi ki, demək istəmir, ancaq sonra özü orada mətbuat
nümayəndələrinə dedi. Yəqin ki, bu da bizim qəzetlərdə yazılıb, televiziyada verilibdir. Ona bu barədə sual
verdilər. O dedi ki, prezident Heydər Əliyevin narahatçılığını və Azərbaycanda olan narazılığı və narahatçılığı
mən bilirəm.
Onların buna haqqı var. Mən prezident Heydər Əliyevin hisslərini anlayıram. Ancaq bu, Senatın işidir və
sair. Bunlar qəzetlərdə yazılıbdır.
Sonra mən Strasburqa getdim. Strasburqdan qayıdandan sonra biz – Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri Parisdə təkbətək iki saat görüşdük. Daha sonra iki saatdan çox prezident Jak Şirak, mən və
Ermənistan prezidenti danışıqlar apardıq. Bundan sonra isə o, bizə ziyafət verdi və iki saat da ziyafət zamanı
danışıqlar apardıq.
Mən buraya qayıdandan sonra eşitdim ki, artıq o qərar dövlət tərəfindən təsdiq edilibdir. Görünürdü ki,
həmin qərar təsdiq olunacaqdır. Çünki onların qanununa görə, prezident bunun qarşısını almaq imkanına malik
deyildir. Bu barədə mən dünən Türkiyənin prezidenti cənab Əhməd Necdət Sezərlə də geniş danışdım, fikir
mübadiləsi apardıq. Ondan əvvəl də bu məsələ ilə əlaqədar mən bir neçə dəfə Türkiyənin rəhbərləri ilə
danışmışdım. Yəni bizim mövqeyimiz burada tam açıq-aydındır. Yenə də deyirəm, bu, Türkiyəyə qarşı ədalətsiz
bir addımdır.
Mən hesab edirəm ki, 1915-ci ildə türklər ermənilərə qarşı soyqırımı etməyiblər. Hesab edirəm ki, əksinə,
ermənilər türklərə qarşı bəzi günahlar ediblər. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bizim Milli Məclisimiz də hələ iki
il bundan əvvəl bu məsələ qalxanda bəyanat vermişdi. İndi Milli Məclis yenə də müzakirə edibdir, bu gün qərar
qəbul edəcək, bəyanat verəcəklər. Biz yenə də bu mövqedəyik.
Dünyada ədalətsiz qərarlar vardır. Onlardan biri də Fransa Senatının soyqırımı haqqında Türkiyəyə qarşı
qəbul etdiyi bu qərardır. Mən Azərbaycan dövləti adından bir daha buna öz etirazımı bildirirəm, bu qərarı
pisləyirəm və hesab edirəm ki, bu, Türkiyəyə qarşı, təkcə Türkiyəyə yox, Azərbaycana qarşı da olan ədalətsiz
hərəkətdir.
Türkiyə hökuməti bu barədə müəyyən tədbirlər görür. İqtisadi əlaqələrin dayandırılması üçün müəyyən
tədbirlər görür, sanksiyalar tətbiq edib və edəcəkdir. Biz bu məsələdə Türkiyə ilə daim bir yerdəyik.
Bizim ictimaiyyətdə, mətbuatda bu məsələyə göstərilən münasibət, yəni Fransanın ədalətsizliyi haqqında
yazılar, çıxışlar, danışıqlar tamamilə əsaslıdır. Yenə deyirəm, buna Azərbaycan prezidenti kimi ilk dəfə mən
münasibətimi bildirmişəm. Amma eyni zamanda, reallığı da nəzərə almaq lazımdır.
Orada – Strasburqda mətbuat konfransında Ermənistan prezidentinə bu barədə sual verildi. O, təbiidir ki,
özünün bildiyi kimi izahat verdi. Mənə sual verilməmişdi. Mən orada Fransa Senatının bu qərarına qəti etirazımı
bildirdim. Mən etirazımı bildirəndən sonra Ermənistan prezidenti yenə söz aldı. Etirazım da ondan ibarət idi ki,
85 il bundan öncə soyqırımının olub-olmadığı məlum deyil, indi Fransa Senatının belə bir qərar qəbul etməsi
ədalətsizlikdir. Türkiyə müstəqil dövlətdir. Başqa dövlət haqqında Fransanın belə qərar qəbul etməsi beynəlxalq
hüquq normalarına uyğun deyil və Türkiyənin daxili işlərinə qarışmaqdır. Mənim bu sözlərimdən sonra
Ermənistan prezidenti dedi ki, Avropa birdir, Avropa Şurası var, demokratiya var, buna görə də Fransa
Senatının belə bir qərar qəbul etməsinin əsası vardır.
Mən yenə onun cavabını verdim. Dedim ki, birincisi, 85 il bundan öncə əgər belə bir şey olubsa, onda nə
Avropa Şurası, nə də demokratiya vardı. Buna görə də 85 il bundan öncə olan hadisəni indiki dövrün şəraitinə
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uyğunlaşdırmaq olmaz. Yəni mən hər yerdə öz münasibətimi bildirdim. Biz bundan sonra da buna etiraz
edəcəyik. Mən hesab edirəm ki, Türkiyə qüdrətli dövlətdir, həmişə öz milli mənafelərini qoruyubdur və
qoruyacaqdır.
Bu məsələ qalxanda Türkiyəyə belə tövsiyələr verilmişdi ki, Türkiyə Ermənistanla diplomatik əlaqələri
qurmaq, sərhədləri açmaq üçün danışıqlar aparsın. Türkiyə hökuməti bu barədə mənim fikrimi soruşmuşdu.
Onların nümayəndələri buraya gəlmişdi. Bunu siz mətbuatdan bilirsiniz. Mən onlara bildirdim ki, buna heç vaxt
getmək olmaz.
Mən dünən prezident cənab Sezərə də bu barədə öz fikrimi bildirdim. Dedim ki, indi bu qanunsuz qərarın
təsiri altında əgər Türkiyə Ermənistana qarşı öz münasibətini yumşaldarsa, bu, Türkiyəyə də xeyir gətirməyəcək
və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasına da kömək etməyəcəkdir. Mən hələ Fransaya
getməmişdən əvvəl Türkiyənin Azərbaycana gəlmiş nümayəndəsinə bunu demişdim və dünən də prezident
cənab Sezərlə danışanda bunu bildirdim.
Amma dünya siyasəti mürəkkəb bir şeydir. Dünya siyasətində siyasəti bilmək və bacarmaq lazımdır.
Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda, yenə də deyirəm, xalqımızın, millətimizin haqlı etirazı ilə bərabər, bəziləri də
istəyirdilər ki, bu hadisədən istifadə edib özləri üçün bir xeyir götürsünlər, yaxud hörmət qazansınlar. Məsələn,
müxalifətdən olan deputatlar dünən Milli Məclisdə təklif ediblər ki, Azərbaycan Fransa ilə bütün əlaqələrini
qırmalıdır, Fransa səfirliyini ölkəmizdən, Fransanı Minsk qrupunun həmsədrliyindən çıxarmalıdır və s.
Təbiidir, hər adam öz fikrini deyə bilər. Mən kiminsə hansısa fikri deməsinə etiraz etmirəm və edə də
bilmərəm. Ancaq düşünmək lazımdır. Tutaq ki, biz bu gün Fransa ilə iqtisadi əlaqələri kəsdik, bununla Fransaya
nə edəcəyik? Yəni bizim bu kiçik hərəkətimiz Fransanın Senatına təsir edəcək və ya orada dəyişiklik əmələ
gətirəcəkdirmi? Bu barədə fikirləşmək, ağıllı hərəkət etmək lazımdır.
Yaxud bu gün mətbuatda görürəm ki, bəziləri, elə vaxtilə bu işlərlə məşğul olan adamlardan biri deyir ki,
gərək Heydər Əliyev Parisə getməyəydi. O birisi deyir ki, Fransanı Minsk qrupunun həmsədrliyindən çıxarmaq
lazımdır. Bunlar ağılsız fikirlərdir.
Birincisi, mən istəyirəm ki, ictimaiyyət bilsin, 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabon sammiti keçəndən sonra
Minsk qrupunun həmsədrliyində dəyişikliklər oldu. O vaxta qədər Minsk qrupunun iki həmsədri vardı – Rusiya
və Finlandiya. Lissabon zirvə görüşündə Finlandiya həmsədrlikdən çıxdı. Biz təklif etdik ki, onun yerini
Amerika Birləşmiş Ştatları tutsun. İnanırdıq ki, ABŞ bu sahədə təsirli tədbirlər görəcəkdir. Ermənistan və
Rusiya buna etiraz etdi. Onlar Fransanı təklif etdilər. Biz isə Amerika Birləşmiş Ştatlarını təklif etdik.
Həmin vaxt – 1997-ci ilin yanvar ayında prezident Jak Şirak məni Fransaya rəsmi səfərə dəvət etmişdi. Bu
məsələ həll olunurdu. O, məni əvvəlcədən dəvət etmişdi və mən getməli idim. Oraya getdim, bir çox danışıqlar
apardıq ki, siz nə üçün Minsk qrupuna bizim həmsədr olmağımızın əleyhinəsiniz? Ona dedim ki, mənim sizə
böyük hörmətim var, Fransa dövlətinə hörmətimiz var. Amma burada erməni diasporu çox güclüdür, onların
bəziləri dövlət strukturlarında çalışırlar. Ona görə də Fransanın həmsədrliyi bizim məsələmizin həll edilməsinə
mane ola bilər. Mən bunu kənar yerdə yox, böyük bir ölkənin prezidenti, dünyada böyük ictimai-siyasi xadim
olan Jak Şiraka dedim. O isə mənə dedi ki, siz səhv edirsiniz, Ermənistanla bizim həqiqətən əlaqələrimiz
yaxşıdır, ona görə də Ermənistana təsir etmək imkanımız başqa ölkələrdən daha da artıqdır. Amma buna
baxmayaraq, mən Fransanın Minsk qrupuna həmsədrlik etməsinə etiraz etdim.
Amerika Birləşmiş Ştatları da söz vermişdi ki, onlar həmsədr olacaqlar. On gün ondan sonra bizə Amerika
Birləşmiş Ştatlarından məlumat gəldi ki, Fransa ilə toqquşmaq istəmirik, ona görə də həmsədrlər iki yox, üç
olsun – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa. Həqiqət bundan ibarətdir.
Ancaq bunu da deməliyəm ki, ondan sonra ötən üç ildə Minsk qrupunun həmsədri kimi Fransa, xüsusən
də bu ölkənin prezidenti Jak Şirak Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün çox
səylər göstərmişdir. Başqalarına nisbətən bəlkə də daha çox səylər göstərmişdir. Bunu mən bilirəm. Bəzən də
sonralar mən utanırdım, onun üzünə demişdim ki, biz Fransanın həmsədr olmasını istəmirik.
Amma buna baxmayaraq, bizim aramızda çox yaxın dostluq əlaqələri yarandı. Fransa prezidenti çox
təcrübəli adamdır. Dünyada böyük hörmətə malik insandır. 1997-ci ildə Minsk qrupunun həmsədrləri məsələnin
paket həlli təklifi vermişdilər. Onu biz qəbul etdik, Ermənistan qəbul etmədi. İkinci təklif münaqişənin mərhələmərhələ həll olunması barədə idi. Ermənistan onu əvvəlcə qəbul etmədi. Bilirsiniz ki, sonra Ermənistanın o
vaxtkı prezidenti Ter-Petrosyan buna razılıq verdi və prezident Jak Şirak 1998-ci il yanvar ayının əvvəlində
mənə telefon etdi, dedi ki, Ter-Petrosyan burada idi. Biz onunla danışdıq, o, bunu qəbul edir, bir həftəyə, on
günə qəbul edəcəkdir və ondan sonra proses başlayacaqdır.
Amma bir həftədən sonra o, mənə dedi ki, sənə telefon edəcəyəm. Bir həftədən sonra Ter-Petrosyanı elə
buna görə istefa verməyə məcbur etdilər. Ondan sonra prezident Jak Şirakla yenə telefon əlaqəm oldu. Çox
təəssüf edirdi ki, məsələ artıq düzəlirdi və heç kəsdən asılı olmayaraq pozuldu. Baş verən proseslər belədir. İndi
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bizim üç həmsədrimiz vardır. Üçü də eyni şeyi deyir: "İki prezident danışsın, hansı qənaətə gəlsələr, biz onunla
razıyıq. Biz sizin heç birinizə təsir etmək istəmirik". Amerika da bunu deyir, Rusiya da, Fransa da bunu deyir.
Həqiqət bundan ibarətdir.
İndi mən sizə bu daxili proseslərin qısa bir parçasını, necə deyərlər, açıram ki, özlərini "qəhrəman" kimi
göstərib bu gün Fransanı həmsədrlikdən çıxarmaq təklifini irəli sürən adamlar, heç olmasa anlasınlar. Bəzi
müxalifət qəzetlərində bu fikri deyən 5-6 nəfər "ştatlı" adam var. Azərbaycanda 8 milyon əhali yaşayır, ziyalılar,
alimlər, professorlar var. Onlar qalıb kənarda, 3-4 nəfər belə danışan adam ona sual verir, buna sual verir.
Hamısı eyni şeyi deyir. Bu cür ağılsız hərəkətlər Azərbaycana heç vaxt xeyir gətirə bilməz. Fransa Senatının bu
ölkənin həmsədrlik işinə qarışmaq imkanı yoxdur. Fransanın həmsədrliyini prezident Jak Şirak və onun
nümayəndələri həyata keçirir. Yanvarın 24-də və yanvarın 26-da Parisdə üçümüzün bir yerdə görüşündən sonra
mən hiss etdim ki, prezident Jak Şirak bu məsələnin ədalətli həll olunmasını həqiqətən səmimi olaraq istəyir.
Mən bunları sizə çatdırıram və güman edirəm ki, televiziya vasitəsilə ictimaiyyət də biləcəkdir. Bir də,
güman edirəm, siz mənim dediyim bu sözlərdən başa düşəcəksiniz ki, xüsusən respublikamızın belə ağır
vəziyyətdə olduğu zaman siyasət nə qədər çətindir, nə qədər ağırdır. Kimsə hesab edir ki, hansısa böyük dövlət
Ermənistanı bizim torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxmağa məcbur etməlidir o, düzgün fikirləşmir. Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının bu barədə dörd qətnaməsi vardır. Ermənistan bunu yerinə yetirmir.
Mən Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatında – 2000-ci il sentyabrın 7-də mənim orada çıxışım olubdur,
götürüb oxuyun – bunları demişəm.
Strasburqda da demişəm – Birləşmiş Millətlər Təşkilatının dörd qətnaməsi var. Ermənistan bunları yerinə
yetirmir. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatında bu barədə danışanda deyirlər ki, bunu icra etmək mexanizmimiz
yoxdur. O birilərini də deyirsən, çiyinlərini çəkirlər. Həmsədrlər açıqca deyirlər, Ermənistana təsir etsinlər ki,
silahlı qüvvələrini işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından, heç olmasa, Dağlıq Qarabağın ətrafında olan
torpaqlardan çıxarsın. Onların heç biri bunu etmək istəmir. Belə olan şəraitdə, yenə də deyirəm, siyasətdə ayrıayrı diletant adamlar, Milli Məclisdə müxalifət nümayəndələri camaat arasında guya xal qazanmaq üçün
deyirlər ki, gəlin, Fransanı həmsədrlikdən çıxaraq, Fransa ilə əlaqələri qıraq. Hamısını etmək olar, amma nə
udacaqsan? Heç bir şey, amma çox şeyi uduzacaqsan!
Bütün bunları sizə və Azərbaycan ictimaiyyətinə çatdıraraq, mən istəmirəm ki, kimsə ümidsizliyə
qapılsın. Yox. Bizim apardığımız işlər, danışıqlar çox az sürətlə də olsa, məsələni irəliyə aparır. Yəni məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasını irəliyə aparır. Mən də gecə-gündüz bu işlə məşğulam, məşğul olacağam və
inanıram ki, biz buna nail olacağıq.
Əziz dostlar!
Mən bu gün sizin başınızı bir çox mürəkkəb siyasi fikirlərlə doldurdum. Ancaq bu, sizə lazımdır.
Lazımdır ki, indi siz gənc vaxtlarınızdan düzgün düşünməyi, məsələləri düzgün təhlil etməyi bacarırsınız, bu
qabiliyyətləri özünüzdə yarada biləsiniz. Çünki bu olmasa, indiki dövrdə, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə
böyük işlər görmək mümkün deyildir. Hələ ki, bizim nəslin təcrübələri vardır. Çalışın, bu təcrübələrdən istifadə
edin. Çünki insan üçün göydən heç bir şey düşmür. İnsan üçün, birincisi, onun anadangəlmə istedadıdır, ikincisi,
aldığı mükəmməl təhsil və cəmiyyətdə qazandığı təcrübədir, üçüncüsü, təcrübəli insanların, həyatı görmüş
insanların təcrübəsindən istifadə etməkdir. Mən arzu edərdim ki, siz bunları biləsiniz və bu yol ilə gedəsiniz.
Mən sizinlə bugünkü görüşümdən çox sevinc hissi keçirdiyimi bir daha bildirirəm. Bu sevinc hissi ilə də
mən sizdən ayrılıram. Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN "KASPİAN" JURNALININ BAŞ REDAKTORU İLƏ
MÜSAHİBƏSİ
(6 fevral 2001)
6 fevral 2001-ci il
Ceyms Miller: Cənab prezident, Siz öz fərmanınız ilə "Azərbaycan yeni minillikdə" adlı kitaba dövlət
kitabı statusu vermisiniz. İndi biz həmin kitabın nəşr olunması üçün hazırlıq işləri aparırıq. Jurnalımızın
redaksiya heyəti belə qərara alıbdır ki, Sizin yeni minillikdə Azərbaycan xalqına etdiyiniz müraciəti, çıxışınızı
kitab şəklində çap etsin. Bundan əlavə, hesab edirik ki, bizim auditoriyamız, oxucularımız üçün Sizdən
müsahibə almaq maraqlı və mühüm olardı. Oxucularımız indi Sizə ünvanlayacağımız suallara cavabınızla tanış
olmaqla, Azərbaycanın inkişafına mane olan bir sıra köklü problemləri daha yaxından dərk etmək imkanı
qazanacaqlar. Düşünürük ki, Azərbaycanın dövlət kitabını çap etməkdən və Sizinlə müsahibəni həmin kitabda
dərc etməkdən əlavə, gələcəkdə bu kitabı bir sıra beynəlxalq informasiya agentliklərinə təqdim edək və o, bir
sıra başqa beynəlxalq nəşrlərdə də çap olunsun. Ümidvarıq ki, biz gələcəkdə CNN televiziya kanalı vasitəsilə bu
kitab barədə müəyyən verilişin hazırlanmasına nail ola biləcəyik. Əminik ki, belə bir müsahibənin və kitabın
nəşr olunması beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın səsinin daha gur eşidilməsinə və Azərbaycan reallıqlarının,
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında rol oynaya bilər.
Heydər Əliyev (Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Fatma Abdullazadəyə müraciətlə):
Azərbaycanın dövlət kitabını siz yazmırsınız?
Fatma Abdullazadə: Cənab prezident, onu biz hazırlayırıq. Amma o, nəşrin əlaqələndiricisi kimi,
Azərbaycanda çalışan şirkətlərlə görüş keçirir, onların fəaliyyətini kitab vasitəsilə işıqlandıracaqlar. Həmin kitab
Sizin Azərbaycan xalqına müraciətinizlə açılacaqdır. Eyni zamanda indiki müsahibənin mətnini də kitaba daxil
etmək istəyirlər. Onlar bu müsahibəni müxtəlif jurnallar vasitəsilə də yaymaq və SNN televiziya kanalında isə
həm dövlət kitabı ilə bağlı, həm də bu müsahibə ilə bağlı veriliş hazırlamaq istəyirlər.
Heydər Əliyev: Mən bunları başa düşdüm. Bu, "Kaspian" jurnalında olacaq, yoxsa, ayrıca kitab
olacaqdır?
Fatma Abdullazadə: Cənab prezident, bu, ayrıca kitab olacaqdır və burada bir neçə istiqamətdə iş gedir.
Bu istiqamətlərin birinə – Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı istiqamətə məhz Ceyms başçılıq edir.
Ceyms Miller: Zati-aliləri, bu gün Sizinlə görüşməyi özümə böyük Şərəf hesab edirəm. Çox gərgin iş
cədvəlinizdən mənim üçün vaxt ayırdığınıza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Mən nəşr etdiyimiz və Xəzər regionuna həsr olunmuş "Kaspian" jurnalının nüsxələrini Sizə gətirmişəm.
İstəyirəm, bunları təqdim edim ki, Siz tanış olasınız.
Bizim ən yeni nəşrlərimizdən biri də "Böyük İpək yolu – dünya" jurnalıdır. Nəşriyyatımızın buraxdığı
digər bir qrup nəşrlər də Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğ olunması ilə əlaqədardır. Biz bunları Azərbaycanın
Londondakı mədəniyyət mərkəzində nümayiş etdiririk və Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya çatdırılmasına
yardımçı oluruq.
Bu nəşrdə isə zati-alinizin Londona etdiyi rəsmi səfər öz əksini tapıbdır.
(Ceyms Miller "Kaspian" jurnalını və digər nəşrləri prezident Heydər Əliyevə təqdim etdi).
Heydər Əliyev: Bunu mənə göstərməyiblər.
Ceyms Miller: Çox məmnunam ki, mən bunu özümlə gətirmişəm.
Heydər Əliyev: Bu, yəqin ki, yeni deyildir.
Ceyms Miller: Cənab prezident, doğru deyirsiniz, bu, yeni jurnal deyildir. Bu, Sizin 1998-ci ildə Böyük
Britaniyaya rəsmi səfəriniz, orada bu ölkənin kraliçasından tutmuş, dövlət, hökumət rəhbərləri ilə apardığınız
danışıqları özündə əks etdirən fotoşəkillərdən və Sizin orada apardığınız işlərə həsr olunmuş materiallardan
ibarətdir. Biz bu jurnalı Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı, Londondakı mədəniyyət mərkəzində pulsuz
yayırıq. Bu mədəniyyət mərkəzi Azərbaycan hökumətinin, Hava Yolları Dövlət Konserninin, bizim şirkətimizin
köməyi ilə yaradılmış mərkəz olduğu üçün qəlbən mənə də çox yaxındır. İstəyirik ki, bu mərkəz vasitəsilə
Azərbaycan mədəniyyətinə aid olan nailiyyətləri dünyaya nümayiş etdirək, bir də Sizin bu işlər üçün
göstərdiyiniz fəaliyyəti işıqlandırmaq imkanı əldə edək.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Amma mən bunu indiyə qədər görməmişəm.
Ceyms Miller: Cənab prezident, dövlət kitabında Sizin müsahibənizi dərc etməyə imkan yaratdığınıza
görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
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Sual: Cənab prezident, XX əsrin sonunda Azərbaycan xalqının arzuları çin oldu. Azərbaycan yeni əsrə
müstəqil dövlət kimi qədəm qoydu. Siz ölkənizin rəhbərliyinə çox ağır bir dövrdə gəldiniz. O zaman
Azərbaycan dərin siyasi və iqtisadi böhran içində idi. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü genişlənməkdə
idi. Bilmək istərdim ki, o anlarda, günlərdə Siz hansı hissləri yaşadınız? Azərbaycanda hərc-mərcliyi aradan
qaldırmaq və daxili vəziyyəti sabitləşdirmək üçün atdığınız ilkin addımlar nədən ibarət oldu? Bir də ki,
Azərbaycanın müstəqilliyinə qarşı olan təhlükələrin aradan qaldırılması vəzifəsinin öhdəsindən necə gələ
bildiniz?
Heydər Əliyev: Mən əgər bu suallara cavab versəm, gərək biz üç saat burada oturaq. Çünki sizin
suallarınıza baxmışam.
Bəli, XX əsrin sonu Azərbaycan xalqı üçün həm ağır dövr olubdur, həm də çox şərəfli bir dövr olubdur.
Bütün bu ağırlıqlara, çətinliklərə, Azərbaycanın ağır dövrlər keçirməsinə baxmayaraq, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin əldə edilməsi həm tarixi hadisə olmuşdur, həm də hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün, onun
gələcəyi üçün böyük xoşbəxtlik təmin etmişdir. Ancaq çox təəssüflər ki, bu zaman, yəni Azərbaycan xalqı uzun
illər həsrətində olduğu arzusuna çatdığı bir zaman, dövlət müstəqilliyini, milli azadlığı əldə etdiyi zaman
Azərbaycanın həm daxilində vəziyyət mürəkkəb idi, həm də Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi gedirdi.
Ümumiyyətlə, müharibə dövründə hər bir ölkədə xalq, millət, vətəndaşlar birləşib ümumi təhlükənin
qarşısını almağa çalışırlar. Çox dəhşətlisi bundan ibarət idi ki, belə bir dövrdə birləşmək əvəzinə, birləşib
Azərbaycan torpaqlarını qorumaq əvəzinə, milli birliyi təmin etmək əvəzinə, Azərbaycanda, bir tərəfdən,
Ermənistan işğalı, ikinci tərəfdən isə, daxili hakimiyyət uğrunda çəkişmələr, daxili gərginlik, müxtəlif qrupların
mübarizəsi mövcud olmuşdur. Bu iki amil daha da çox mənfi təsir göstərmişdir. Yəni Azərbaycan Ermənistanın
təcavüzünün qarşısını aldığı zaman cəhdlərini toplaya bilməmişdir. Məhz ona görə ki, Azərbaycan hökuməti,
dövləti xalqı öz vətənini, torpağını qorumaq üçün birləşdirə bilməmişdir. Azərbaycanda daxili birliyin, sabitliyin
olmaması Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox asanlıqla Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkan
yaratmışdır. Torpaqları, vətəni layiqincə müdafiə edə bilməyənlər isə bu fürsətdən, yəni müharibə fürsətindən
istifadə edərək, ölkənin içərisində hakimiyyət mübarizəsi aparmışlar. Nəticə nə olmuşdur? Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş, işğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı
zorla çıxarılmışdır. Onlar uzun illərdir çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Azərbaycanda gedən hakimiyyət mübarizəsi isə daxili sabitliyi pozmuş və nəhayət, Azərbaycanı vətəndaş
müharibəsinə gətirib çıxarmışdır. Bütün bunların nəticəsində Azərbaycan kimi bir dövlət tamamilə dağılmaq
təhlükəsi qarşısında qalmışdı. Bax, o çətin, çox mürəkkəb bir dövrdə Azərbaycan xalqı məni Bakıya dəvət etmiş
və mənə ölkəyə rəhbərlik etmək etimadı göstərmişdir.
Mən hansı hissləri keçirirdim? Təbiidir ki, vəziyyət çox gərgin və mürəkkəb idi. Belə bir məsuliyyətli,
belə bir ağır dövrdə rəhbərliyi üzərimə götürmək çox çətin idi və mən bunu istəmirdim. Əgər onu da nəzərə
alsaq ki, mən ondan əvvəlki illər böyük siyasətdən ayrılmışdım, yenidən böyük siyasətə qayıdıb ağır bir yükü öz
üzərimə götürmək bir insan kimi mənim üçün çox çətin idi. Ancaq doğma xalqımın dərdi, o vaxtkı fəlakətli
vəziyyəti məni məcbur etdi ki, nə qədər ağır olsa da, nə qədər təhlükəli olsa da, bu məsuliyyəti üzərimə
götürüm. İlk vaxtlar düşünürdüm ki, bəlkə də bu vəziyyətdən çıxmaq mümkün olmayacaqdır. Ancaq eyni
zamanda bilirdim və bir neçə müddət işləyəndən sonra gördüm ki, xalqın potensialı böyükdür. Xalqı birləşdirib
onu bir istiqmətə yönəldəndə, xalq doğrudan da ən ağır vəziyyətdən çıxa bilir. Mən də buna nail oldum.
Doğrudur, çox ağır, çətin illər yaşadım. Bu gün də çox rahat yaşamıram. Çünki hələ həll olunmamış
məsələlər çoxdur. Xüsusən, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad edilməyibdir. Bu torpaqlardan didərgin
düşmüş insanlar öz yerlərinə, yurdlarına qayıtmayıblar. Bir neçə iqtisadi problemlər da həll olunmayıbdır.
Amma o vaxtlarla indini müqayisə edəndə, fərq ondan ibarətdir ki, 1995-96-cı illərdə biz Azərbaycanda daxili
ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirə bildik, o hərc-mərcliyə, hakimiyyətsizliyə son qoyduq. Ağır
problemlərimizə baxmayaraq, indi Azərbaycanda insanlar rahat yaşayırlar. Sabitliyi pozmağa cəhd göstərən
adamlar bilirlər ki, bunun qarşısı alınacaqdır. Ona görə də mənim 1993-cü ildə keçirdiyim hissiyyatlarla indi
keçirdiyim hissiyyatlar arasında böyük fərq var. O vaxt mən inanırdım ki, nəsə edə biləcəyik. Amma indi isə
tam əminəm ki, nə lazımdır, edəcəyik.
Sual: Cənab prezident, XX əsrin sonu Azərbaycanla Ermənistan arasında sərt ziddiyyətlərin meydana
çıxması ilə də müşahidə olundu. Siz bu münaqişənin dinc vasitələrlə həll olunması üçün təşəbbüs göstərmiş bir
şəxssiniz. Ermənistan prezidenti Koçaryan ilə keçirdiyiniz birbaşa görüşlər, o cümlədən bu yaxınlarda ƏliyevKoçaryan – Şirak üçtərəfli görüşü Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc yollarla, danışıqlar vasitəsilə həll
olunmasını arzu edənlərə belə bir ümid verir ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında daha dərin dialoq genişlənə
bilər və bu münaqişəsinin düz yollarla həlli mümkün ola bilər. Sizin fikrinizcə, Dağlıq Qarabağ münaqişənin
aradan qaldırılması, tənzimlənməsi üçün hansı addımlar atıla bilər və ümumiyyətlə, bu məsələnin dinc yolla həll
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edilməsinə baxışınız necədir?
Cavab: Sizin sualınıza bir balaca düzəliş vermək istəyirəm. Siz XX əsrin sonunda Ermənistanla
Azərbaycan arasında ziddiyyətlər dediniz, amma bu, düzgün ifadə deyildir. Ermənistan Azərbaycana qarşı
torpaq iddiası ilə çıxış edib və buna nail olmaq üçün Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzə başlayıbdır. Bunun
nəticəsində müharibə başlanıbdır. Bizim ən böyük dərdimiz ondan ibarətdir ki, bu münaqişənin yaranma
səbəbləri indiyə qədər dünya ictimaiyyətinin çox dairələrində düzgün qiymətləndirilmir.
Azərbaycan Ermənistana qarşı heç bir iddia etməyibdir. Baxmayaraq ki, tarixi nöqteyi-nəzərdən buna əsas
var. Amma Ermənistan torpaq iddiası edibdir və buna nail olmaq üçün də müharibəyə başlayıbdır. Mən
müharibənin nəticələri haqqında artıq sizə dedim. Ancaq mən həqiqətən, 1994-cü ildə belə fikrə gəldim ki,
məsələni yalnız sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Ona görə də 1994-cü ilin may ayında Ermənistanla
Azərbaycan arasında atəşin dayandırılması haqqında saziş imzalandı.
O vaxtdan indiyə qədər məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün müxtəlif istiqamətlərdə iş aparılır.
Burada Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, onun Təhlükəsizlik Şurası da var, ATƏT də, ATƏT-in ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün xüsusi yaratdığı Minsk qrupu da var, nəhayət, ATƏT-in zirvə
görüşlərində – 1994-cü ildə Budapeştdə, 1996-cı ildə Lissabonda məsələlərin müzakirə edilməsi də vardır.
Görürsünüz, biz müxtəlif yollardan nə qədər istifadə etmişik ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək.
1997-ci ilin əvvəlində, ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupuna üç böyük dövlətin –
Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın həmsədrlik etməsi haqqında qərar qəbul olunanda bizdə çox
böyük ümidlər yarandı. O vaxta qədər bu məsələ ilə Rusiya, Finlandiya, İsveçrə məşğul olmuşdu. Ancaq ən
böyük dövlət həmsədr olduqda, biz belə düşündük ki, onlar dünyadakı imkanlarından istifadə edib məsələnin
sülh yolu ilə həllini təmin edəcəklər. Ancaq təəssüf ki, biz istənilən nəticəni almamışıq. Ona görə də Minsk
qrupu həmsədrlərinin işi ilə paralel olaraq, Ermənistan-Azərbaycan prezidentlərinin də bilavasitə birbaşa
görüşlərini keçirmək zərurəti meydana çıxmışdır. Biz bir neçə görüşlər keçirmişik və müxtəlif variantları
müzakirə etmişik. Bunların hamısının əsasında duran prinsip ondan ibarətdir ki, hər iki tərəf müəyyən
kompromislərə getməlidir. Ancaq təəssüflər olsun, hələ ki, bu kompromisləri müəyyən etmək mümkün olmur.
Yanvarın 26-da Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakla bizim bu barədə üçtərəfli görüşümüz oldu. Biz buna
bir neçə saat vaxt sərf etdik. Doğrudur, biz konkret bir nəticəyə gələ bilmədik. Amma hesab edirəm və
Ermənistan prezidenti də hesab edir ki, biz bu danışıqlar vasitəsilə, çox az da olsa, irəliyə gedirik. Güman
edirəm ki, bu cür danışıqlardan istifadə edərək, eyni zamanda, Minsk qrupu həmsədrlərinin daha da
fəallaşmasını təmin edərək məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olacağıq.
Sual: Cənab prezident, Sizin şəxsi enerjiniz və siyasi duyumunuz son illər Azərbaycanın xarici siyasətdə
əldə etdiyi tərəqqiyə istiqamət verən amillər olubdur. Hər bir dövlətin tarixində dönüş nöqtəsi olur. Azərbaycan
üçün belə bir dönüş nöqtəsi ATƏT-in Lissabon sammiti oldu. Sizin fikrinizcə, Azərbaycan diplomatiyasının
Lissabonda belə şəksiz uğur qazanmasının, səbəbləri nə idi?
Cavab: Həqiqətən, ATƏT 1992-ci ildən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə məşğul olur və bunun
üçün Minsk qrupu yaradıbdır. 1992-ci ildən Lissabon sammitinə qədər bütün görüşlərdə, danışıqlarda heç bir
nəticə əldə olunmamışdır. Lissabon sammiti ərəfəsində biz çox səmərəli iş gördük. O vaxt Minsk qrupunun
həmsədrləri Rusiya və Finlandiya idi. Ermənistan və Azərbaycan nümayəndələri, həmsədrlər Finlandiyada
görüşdülər və məsələnin həll olunmasına yol açan bir layihə hazırlanmışdı. Bu layihə Lissabon sammitinin
yekun sənədinin layihəsində öz yerini tutmuşdu və əgər bu layihə qəbul olunsaydı, onda məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsi üçün yol açılırdı.
Biz Lissabona gələn kimi, mən orada bir çox dövlət başçıları ilə görüşlər keçirdim, səmərəli
danışıqlarımız oldu. Onlar bizim ədalətli təklifimizi, yəni layihədə öz əksini tapmış təklifimizi dəstəkləyirdilər.
Amma Ermənistan tamamilə bunun əleyhinə çıxdı. Bir çox ölkələr Ermənistana anlatmağa çalışdılar ki, bunun
əleyhinə çıxmaq lazım deyil, bunu qəbul etmək lazımdır. Bilirsiniz ki, adətən ATƏT-in sammiti üç ildən bir
olur. Belə bir fürsətdən, ATƏT-ə üzv olan dövlətlərin dövlət başçılarının iştirak etdiyi bir zirvə görüşündəki
fürsətdən istifadə etməmək bizim üçün bağışlanılmaz olardı. Ona görə mən bir çox dövlət başçıları ilə danışıqlar
apardım ki, onlar Ermənistanı anlada bilsinlər. Ancaq onlar bunu edə bilmədilər. Onda mənim bir yolum var idi.
Bu, çox cəsarətli bir yol idi, bəlkə də təhlükəli yol idi. Ancaq bu yola getdim.
ATƏT-in sənədləri adətən konsensus əsasında qəbul olunur. Ermənistan bizim münaqişəyə aid olan
maddəyə razılıq verməmişdi. Çox düşündüm, ölçdüm-biçdim və dedim ki, mən bütün yekun sənədə razılıq
vermirəm. Beləliklə, sammitin yekun sənədini qəbul etmək mümkün olmadı. Ondan sonra bir çox dövlət
başçıları yanıma gəlib məni inandırmaq istədilər ki, guya mən ATƏT-in zirvə görüşünü pozuram və zirvə
görüşü heç bir sənəd qəbul etmədən dağılacaqdır. Mən bunu anlayırdım, onlara dedim ki, bunu anlayıram.
Ancaq mənim çıxış yolum yox idi. Əgər mən 54 dövlətin iştirak etdiyi, toplaşdığı zirvə görüşündə ədaləti anlada
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bilmirəmsə, sübut edə bilmirəmsə, mənim başqa yolum yoxdur. Bu, mənim haqqımdır.
Böyük dövlətlərdən birinin başçısı mənə izah etməyə başladı ki, Ermənistanın razılıq verməməyə haqqı
var. Ona görə siz bu yoldan çəkinin ki, sənəd qəbul olunsun. Mən dedim ki, burada hər bir dövlətin haqqı
eynidir. Sizinki də, mənimki də, Ermənistanın da. Mənim razılıq verməməyə haqqım var. Mən də bütün sənədə
razılıq vermirəm. Beləliklə, sənədin qəbul olunmasına imkan vermədim.
Belə bir mürəkkəb vəziyyətdə ATƏT-in dövlət başçıları məsləhətləşdilər və çıxış yolunu onda tapdılar ki,
bizim tələblərin ödənilməsi üçün xüsusi bir bəyanat verildi. Bu bəyanatda bizim üçün çox vacib olan məsələ –
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması əks olundu.
Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilməsi əks olundu.
Dağlıq Qarabağın həm erməni, həm də azərbaycanlı əhalisinin təhlükəsizliyinin təmin olunması prinsipi əks
olundu. 54 dövlətdən 53-ü bu bəyanata səs verdi. Bircə Ermənistan etiraz etdi. Ona görə də indi Ermənistanda
Lissabon sammiti barədə eşidəndə çox hiddətlənirlər. Bu, onlar üçün böyük bir yaradır.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan cəmiyyətində də bunu başa düşmək istəməyən bəzi qüvvələr vardır.
Amma bizim xalqımız bunu bəyəndi. Əgər o vaxt, ondan sonrakı dövrdə aparılan iş 1997-ci ildə Ermənistan
tərəfindən pozulmasaydı, biz məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail ola bilərdik. 1997-ci ilin sonunda Ermənistanın
o vaxtkı prezidenti Levon Ter-Petrosyan, nəhayət, bu prinsiplərlə razı oldu. Amma ətrafdakılar onun əleyhinə
çıxdılar və 1998-ci ilin yanvar ayında o, istefaya getməyə məcbur oldu.
Sual: Sizin ölkəniz bu yaxınlarda Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edildi. Bu, özlüyündə
nailiyyətdir. Eyni zamanda Avropa Şurasına üzvlük həm daxili siyasətdə, həm də xarici siyasətdə Azərbaycanın
üzərinə bu mötəbər qurumun norma və prinsiplərinə əməl etmək kimi böyük vəzifələr qoyur.
Cənab prezident, Siz Azərbaycan üçün yaranmış yeni imkanları necə qiymətləndirirsiniz və Azərbaycanda
demokratik təsisatların inkişaf etdirilməsi üçün hansı addımları atmağı nəzərdə tutursunuz?
Cavab: Birincisi, hesab edirəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması müstəqil Azərbaycan
dövləti üçün və Azərbaycan xalqı üçün tarixi bir hadisədir. Son illərdə Azərbaycanda demokratiyanın inkişaf
etdirilməsi üçün, müxtəlif sahələrdə islahatlar aparılması üçün, insan haqlarının qorunmasında bir çox
qanunların qəbul olunması, onların həyata keçirilməsi üçün çox iş görülübdür.
Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması bizim göründüyümüz işlərə, Azərbaycanın demokratiya yolu
ilə getməsinə verilən yüksək qiymətdir. Amma məlumdur və bunu biz də bilirik ki, Avropa Şurasına daxil
olmaq üçün bir çox şərtləri həyata keçirmək lazımdır və biz onları həyata keçirdik. Ancaq Avropa Şurasının
üzvü kimi, hər bir başqa ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın üzərinə daha başqa vəzifələr və böyük məsuliyyət
düşür. Biz bu məsuliyyəti daşımağa hazırıq və Avropa Şurasının üzvü kimi qarşımızda duran vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə qadirik.
Sual: Son illər dünyada türkdilli ölkələrin xalqlarının öz milli şüurunu dərk etməsi, türkdilli dövlətlərin
sıx birləşməsi artıq reallığa çevrilmişdir. Azərbaycan da bu prosesin fəal iştirakçılarından biridir. Sizin
fikrinizcə, inkişaf etməkdə olan Azərbaycan kimi ölkələrə belə birliyin gücləndirilməsi nə vəd edə bilər?
Cavab: Bilirsiniz, dünyada son onilliklərin tarixi bunu göstərir ki, təkcə türkdilli dövlətlər yox, dünyanın
bir çox dövlətləri, xalqları müstəmləkəçilikdən azad olaraq, müstəqillik qazanaraq özlərinin milli şüurunu dərk
etmək yolunu seçiblər.
1945-ci ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yarananda cəmi 50-yə yaxın üzvü var idi. İndi isə, onun 200-ə
qədər üzvü vardır. Demək, ötən bu illərdə imperiyalar dağılıb, xalqlar müstəmləkəçilikdən azad olub,
müstəqillik əldə ediblər. Bunların hamısı da milli şüurun inkişaf etməsinin həm nəticəsidir, həm də onun üçün
daha da çox böyük imkanlar yaradır. Ona görə də bu, təkcə türkdilli dövlətlərə aid deyildir.
Türkdilli dövlətlərin yaratdığı birliyin əsası ondan ibarətdir ki, bu dövlətlər, xalqlar tarixən bir kökə
malikdirlər. Ancaq dünyanın imperiyalara bölünməsi və xüsusən, Sovet İttifaqının yaranması, bir çox türkdilli
dövlətlərin bir-birindən təcrid olunması təbiidir ki, milli-mənəvi dəyərləri anlamaq, milli şüuru inkişaf etdirmək
sahəsindəki imkanlardan onların istifadə etməsinə yol verməyibdir.
Bu xalqlar bir dilə mənsubdurlar, onların mənəvi dəyərləri, adət-ənənələri bir-birinə oxşardır. Həmin
xalqlar uzun keçmişdə bir-biri ilə çox sıx əlaqədə olublar. Onların müştərək tarixi abidələri vardır. Məsələn,
keçən il biz Azərbaycanın ən qədim tarixi abidəsi olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un 1300 illik yubileyini qeyd
etdik. Amma "Kitabi-Dədə Qorqud" Azərbaycana necə məxsusdursa, eləcə də Türkiyəyə, Türkmənistana,
Qazaxıstana məxsusdur. Hamı ona "Kitabi-Dədə Qorqud" deyir. Bax, bizim birliyimizin kökü budur.
Təbiidir ki, iqtisadi əlaqələri genişləndirmək və bu gün üçün yararlı olan qədim milli-mənəvi dəyərləri
inkişaf etdirmək, onlardan daha da səmərəli istifadə etmək, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığı
möhkəmləndirmək qarşıda duran ən mühüm vəzifələrdir. Çünki bu ölkələrin, xalqların bir-birinə çox bənzər
mədəniyyəti, tarixi vardır. Bu da bütün ölkələrin, xalqların xeyrinədir.
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Sual: Cənab prezident, son illər Siz Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olunması üçün yeni təkliflər
irəli sürmüsünüz. Bilmək istərdik ki, təklif etdiyiniz Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq paktının, regional
təhlükəsizlik konsepsiyasının hansı prinsiplərə söykənməsini istəyirsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, Qafqaz, xüsusən Cənubi Qafqaz çox mühüm bir regiondur. Məsələn, mən bu
yaxınlarda Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması münasibətilə Strasburqda keçirilən mərasimdə
çıxış edərkən dedim ki, Cənubi Qafqaza bütövlük və bitərəflik statusu vermək lazımdır.
Mən 1999-cu ilin noyabrında ATƏT-in İstanbul zirvə görüşündə Qafqazda təhlükəsizlik və əməkdaşlıq
paktının yaranması haqqında təklif irəli sürmüşəm. Bu, bütün ölkələr, o cümlədən Qafqaz üçün vacibdir. Güman
edirəm ki, bu, yaxın gələcəkdə mümkün olacaqdır. Amma bunun əsasını indidən qoymaq lazımdır. Mən bunu
deyəndə onu nəzərə alıram ki, Cənubi Qafqazda bütün münaqişələr aradan qaldırılmalıdır. ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi ləğv olunmalı və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Gürcüstanda
olan münaqişəyə son qoyulmalıdır. Bunların hamısı mən dediyim kimi həmin hədəflərə gəlib çatmağa imkan
yaradacaqdır.
Sual: Cənab prezident, əvvəllər GUAM adlanan dövlətlərarası bir təşkilat formalaşdırıldı. Bilirik ki, bu da
Sizin təşəbbüsünüzlə meydana gələn bir təşkilat oldu. Bu təşkilat sonrakı fəaliyyət dövründə həyat qabiliyyətinə
malik və inkişaf etməkdə olan bir struktur kimi özünü göstərərək siyasi sərhədlərini sürətlə genişləndirməyə
başladı. Sonradan buraya Özbəkistan da daxil oldu və bu təşkilat GUÖAM adlandırıldı. Bilmək istərdik ki, bu
birliyin əsas məqsədləri, prinsipləri və istiqamətləri nədən ibarətdir?
Cavab: Birincisi, bu, təkcə mənim təşəbbüsümlə yaranan bir təşkilat deyildir. Bu, GUAM təşkilatını
yaradan bütün ölkələrin prezidentlərinin hamısının birgə təşəbbüsü nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bu təşkilatın yaranmasının əsasını təşkil edən odur ki, biz qədim İpək yolunun bərpası, TRACEKA
proqramının həyata keçirilməsi ilə məşğul oluruq. Ona görə də Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldova bu
barədə eyni prinsiplərdən çıxış edirlər. Sonra da bu təşkilata qoşulmuş Özbəkistan da qədim İpək yolu üzərində
olan bir ölkədir.
Bu ölkələrin hamısı coğrafi nöqteyi-nəzərdən bir regionu təşkil edir. Ona görə də biz bu ölkələrin birbirilə daha da sıx əməkdaşlıq etməsi üçün bu təşkilatı yaratmışıq. Mən deyə bilmərəm ki, biz bu sahədə böyük
nailiyyətlər əldə etmişik. Ancaq bu təşkilat get-gedə daha da yaxşı formalaşır və ölkələrimizin əməkdaşlığı üçün
bir çox yeni imkanlar açır.
Sual: Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra Xəzər dənizi artıq iki dövlətin dənizi olmaq statusunu itirməyə
başladı. Xəzər dənizi hövzəsində yaranmış yeni coğrafi-siyasi vəziyyət Xəzəryanı dövlətlərin hamısının –
Azərbaycanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın, Türkmənistanın, İranın nöqteyi-nəzərlərinin və maraqlarının
birləşdirilməsi, nəzərə alınması üçün tamamilə yeni normativ aktların qəbul olunmasını tələb etdi. Biz görürük
ki, ilk dəfə Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi prinsipi indi qələbə
çalmaqdadır. Bilmək istərdik ki, Siz Xəzər dənizinin statusu ilə əlaqədar yaranmış bugünkü vəziyyəti necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Bəli, mən çox məmnunam ki, Azərbaycanın neft strategiyası ilə əlaqədar bizim 1994-cü ildə
tutduğumuz yol, yəni Xəzər dənizindən istifadə etmək nöqteyi-nəzərindən mövqeyimiz Xəzəryanı başqa ölkələr
tərəfindən tanınır.
Sovet hakimiyyəti vaxtında Xəzər dənizi əsasən SSRİ-yə məxsus idi. İran Xəzər dənizinin cənubunda
kiçik bir hissənin sahibi olubdur. Əgər keçmişə nəzər salsaq, İran bundan o qədər də istifadə etməyibdir. Onlar
bu kiçik ərazidə yalnız balıqçılıqla məşğul olublar. Amma SSRİ isə hələ 50 il bundan əvvəl Xəzər dənizində
suyun dərinliyindən neft çıxarılması ilə məşğul olurdu. Bunu da Azərbaycan edirdi.
Ondan sonrakı illərdə Azərbaycan alimləri, geoloqları Xəzər dənizinin müxtəlif sahələrində neft və qaz
yataqlarını kəşf ediblər. Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə etmək üçün Sovetlər İttifaqı zamanı
Xəzər dənizi sektorlara bölünübdür. Bu da nisbi xarakter daşıyıbdır. Çünki Xəzər dənizində neft hasilatı ilə
əsasən Azərbaycan məşğul olurdu. Rusiya bununla qəti məşğul olmurdu. Qazaxıstan da bununla məşğul
olmurdu. Türkmənistan da çox az bir sahədə, sahildə neft hasilatı ilə məşğul idi.
Biz bu təcrübəyə və prinsipə əsaslanaraq, Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi prinsipini əsas götürüb
Azərbaycana aid olan sektorda öz işimizi başladıq. Yəni bu, bizim üçün yeni bir şey deyildir. Biz Azərbaycan
sektorunda – Neft Daşlarında 50 il bundan öncə neft hasil edirdik. Yaxud, başqa yerlərdə də, sahildən təxminən
100 kilometr uzaqda olan nöqtələrdə biz qaz və neft hasilatı ilə məşğul olmuşuq. Biz bu işimizi davam etdiririk.
Ancaq fərq ondan ibarətdir ki, 1994-cü ildə biz bu işə dünyanın böyük neft şirkətlərini – həm Avropanın, həm
də Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətlərini cəlb etdik.
Ancaq o vaxtlar bizim gördüyümüz bu işlər bəzilərində etiraz doğurdu və Xəzərin statusunun müəyyən
olunması məsələsi ortaya atıldı. Müxtəlif variantlar irəli sürülürdü. Biz isə yalnız və yalnız sektor prinsipini
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məqbul hesab edirdik. Nəhayət, bu prinsip Azərbaycan ilə yanaşı başqa ölkələr – Rusiya, Qazaxıstan tərəfindən
də tanınıbdır.
Güman edirəm ki, Türkmənistan da bu prinsipi tanıyacaqdır. İranın bu barədə iddiaları vardır. Biz belə
qərara gəlmişik, Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları mart ayında Aşqabadda görüşəcəklər. Yəqin ki, bu
məsələnin müzakirəsinə başlayacağıq. Deməli, bizim tutduğumuz yol düz imiş.
Sual: Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin bu yaxınlarda Azərbaycana rəsmi səfər etmişdir. Kütləvi
informasiya vasitələri bu səfərin nəticələrini çox yüksək qiymətləndirirlər. Sizcə Azərbaycan-Rusiya
münasibətlərində mövcud olan bir sıra problemlərin həll edilməsi bu səfərdən sonra mümkündürmü? Bir də
Azərbaycanın xarici siyasətinin üstün istiqamətlərində yeni təshihlər ediləcəkdirmi?
Cavab: Bilirsinizmi, Rusiya Azərbaycanın böyük qonşusudur. Rusiya ilə Azərbaycan təxminən 200 ildir
ki, bir-biri ilə əlaqə qurubdur. Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Keçmişdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı,
xüsusən sənayesi Rusiya ilə çox bağlı olubdur. Respublikamızda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsullarının
da əsas bazarını Rusiya təşkil edibdir. Ona görə də Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi belə bir böyük qonşusu
ilə gərək yaxşı münasibətdə olsun. Amma müxtəlif səbəblərə görə belə bir münasibət yaranmamışdır. Prezident
Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri belə münasibətlərin yaranması üçün çox yaxşı əsasdır.
Biz kiminləsə düşmənçilik edib, kiminləsə hərbi ittifaq yaratmaq istəmirik. Hətta müharibə vəziyyətində
olduğumuz Ermənistanla da sülh yaratmaq istəyirik. Prezident Putinin Azərbaycana səfəri həm Rusiya, həm
Azərbaycan üçün çox xeyirlidir.
Sual: Cənab prezident, Siz ilk dəfə Azərbaycanın rəhbərliyinə 30 il bundan öncə gəlmisiniz. O vaxtlar Siz
keçmiş Sovet İttifaqı ölkələri, respublikaları arasında da Azərbaycanı öncül sıraya çıxarmısınız. Bu
nailiyyətlərin əldə olunmasında sizə nə kömək etdi?
Sizin dövrdə gördüyünüz işlər barədə daha çox məlumat almaq bizim oxucularımız üçün maraqlıdır.
Cavab: Kömək edən o oldu ki, mən sadəcə çalışırdım ki, öz doğma xalqıma, Azərbaycan xalqına,
respublikamıza sədaqətlə xidmət edim.
Azərbaycanın böyük intellektual və iqtisadi potensialı vardı. Amma bunlardan lazımi qədər istifadə
olunmurdu. Ona görə də Azərbaycan SSRİ-yə daxil olan 15 müttəfiq respublika içərisində o illər ən axırıncı
yerlərdə idi. Mən sadəcə olaraq Azərbaycanın bu böyük potensialını hərəkətə gətirdim. Azərbaycanda qanun
pozuntularına, korrupsiyaya, vəzifəli şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə etmə hallarına qarşı ciddi mübarizə
apardım. Daha çox vəzifəli şəxslərin yox, adi vətəndaşların vəziyyətinin yaxşılaşması və onların hüquqlarının
qorunması üçün çalışdım. Bu da bir neçə ildən sonra öz nəticəsini verdi, Azərbaycan 15 müttəfiq respublika
içərisində birinci yerlərə çıxdı. Bu, o deməkdir ki, insanlar daha da yaxşı yaşamağa başladılar. Onların həyat
səviyyəsi yüksəldi. Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf etdi. Respublikamızın hörməti qalxdı.
Sual: Bəs Siz Azərbaycanın bugünkü potensialını necə qiymətləndirirsiniz? Azərbaycan sənayesinin və
kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi imkanlarına necə baxırsınız?
Cavab: Azərbaycanın həm intellektual, həm iqtisadi potensialı bu gün də böyükdür. Zəngin təbii
sərvətləri, çox münbit torpaqları vardır. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən çox yaxşı
gələcəyi vardır. İndi biz keçid dövrünü yaşayırıq. Yəni, vaxtilə mənim qurub-yaratdığım böyük sənaye
müəssisələri, zavodlar indi istənilən səviyyədə işləmir. Nə üçün? Çünki onların çoxu SSRİ-nin başqa
respublikaları ilə sıx inteqrasiyada idilər. İndi bu əlaqələr qırılıbdır. Məsələn, bizim kimya kompleksimiz var,
orada məhsul istehsal etmək üçün Murmanskdan apatit alıb gətirdik. Amma mən heç bilmirdim ki, apatitin
alınmasına və buraya gətirilməsinə nə qədər xərc çəkilir və məhsulun maya dəyərinə bunun nə qədər təsiri
olacaqdır.
Sovet ölkəsi, sosialist iqtisadiyyatı bir-biri ilə çox bağlı idi. Məsələn, indi Murmanskdan gətirmək
mümkün deyil, çünki çox bahadır. Ona görə bu sahə işləmir. Belə faktlar çox gətirə bilərəm. Yaxud da
Azərbaycanda neft avadanlığı istehsal edən zavodlar çox güclü idi. SSRİ-nin bütün regionlarında bu məhsula
olan tələbatı ödəyirdi. Biz onları burada istehsal edir, Tümenə, Tatarıstana, Başqırdıstana göndərirdik. Amma
indi onlar özləri belə zavodlar yaradıblar. Bizim məhsula ehtiyacları yoxdur. Biz bu məhsulu istehsal etmək
üçün metal alırdıq və digər şeyləri də başqa respublikalardan alırdıq. Bu əlaqələr də kəsilibdir. İndi bizim neft
maşınqayırması zavodları yeni bazarlar aparırlar, tapırlar. Vaxt keçəcək, bunlar daha da yaxşı işləyəcəklər. Siz
yaxşı bilirsiniz, bazar iqtisadiyyatı ilə sosialist iqtisadiyyatı arasında nə qədər böyük fərq var.
Biz indi özəlləşdirmə aparırıq. Özəl sektor və bir çox istehsal sahələri yaranır. Məsələn, indi kənd
təsərrüfatında istehsal çox yüksəkdir. Çünki biz torpağı kəndliyə vermişik. Kəndli də torpaqdan daha səmərəli
istifadə edir. Məsələn, keçən il kənd təsərrüfatı istehsalı 12 faiz artıbdır. Amma istehsal olunan məhsulun da
böyük bir hissəsi gərək, başqa ölkələrdə satılsın. Azərbaycanın daxili bazarı təmin olunur. Amma ixrac üçün
xarici bazar da tapmaq lazımdır. Bu barədə bizim üçün ən əlverişli ölkə Rusiyadır. Bu əlaqələri yaratmalıyıq.
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Bizim neft sektorunda iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək üçün böyük imkanlar var. Ona görə
Azərbaycanın indi müstəqil dövlət kimi, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən dövlət kimi çox yaxşı perspektivi
vardır.
Sual: Azərbaycan qarşısına bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf etməyi məqsəd qoyaraq, eyni zamanda
beynəlxalq iqtisadiyyata inteqrasiya olunmaq sahəsində fəal səylər göstərməkdədir. Bu baxımdan, Sizin
ölkənizin aparıcı sənaye sahəsi olan, iqtisadiyyatın aparıcı hissəsini təşkil edən neft sənayesi Azərbaycanın
beynəlxalq sistemlərə inteqrasiyasında, sanki, bələdçi rolunda çıxış edir. Azərbaycanın "Əsrin müqaviləsi" ilə
başlanan neft strategiyası uğurla həyata keçirilməkdədir. Neft sənayesi gələcəkdə də Azərbaycanın
iqtisadiyyatının inkişafı üçün mühərrik rolunu, əsas aparıcı qüvvə rolunu oynamaqda davam edəcəkmi?
Cavab: Bəli, mütləq edəcəkdir. Çünki bizim imkanlarımız böyükdür və əgər imzaladığımız müqavilələri
həyata keçirsək, hələ yüz il də, bəlkə iki yüz il də Azərbaycanda böyük neft və qaz hasilatı təmin olunacaqdır.
Təbiidir ki, bu da Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etməsi üçün çox mühüm rol oynayacaqdır.
Sual: Cənab Əliyev, Siz təzə olan hər bir şeyə çox böyük maraq göstərən insansınız. Yeni ideyalara,
mütərəqqi fikirli ideyalara çox böyük enerji sərf edərək və yeni təşəbbüslər göstərərək Azərbaycanın beynəlxalq
layihələrdə fəal iştirakını təmin edirsiniz. Bu baxımdan şübhə yoxdur ki, böyük İpək yolunun bərpa olunması
XXI əsrin ən yaddaqalan və ən cəlbedici layihələrindən biridir. Bu, bütün Avrasiya regionunda yerləşən
dövlətlər üçün inanılmaz imkanlara yaradır. Siz böyük İpək yolu ilə əlaqədar məsələlərə toxundunuz. Lakin
bilmək istərdik ki, bu layihənin gerçəkləşdirilməsində Azərbaycanın rolu və İpək yolu üzərində yerləşən
ölkələrdən biri kimi Sizin təşəbbüsləriniz barədə bizə daha nələri demək istərdiniz?
Cavab: Tarixi Böyük İpək yolunun bərpası və onun istifadə edilməsi İpək yolu üzərində yerləşən ölkələr
üçün, Asiya və Avropa üçün çox böyük əhəmiyyətə malik olan bir layihədir. Mən istəməzdim deyəm ki, biz
burada təşəbbüskar rolu oynayırıq. Amma coğrafi vəziyyətimizə görə İpək yolunda biz mühüm rol oynayırıq.
Bir çox başqa ölkələrlə müqayisədə, bu işlə, bəlkə də, daha ciddi məşğul olmuşuq və daha tez məşğul olmağa
başlamışıq.
Böyük İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar biz təşəbbüslər göstərdik və bunu TRASEKA proqramının
həyata keçirilməsi ilə əlaqələndirərək, 1998-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda ilk beynəlxalq konfrans təşkil
etdik. Konfransa 32 dövlətin nümayəndə heyəti gəlmişdi, onlardan 9-na prezidentlər başçılıq edirdi. 15
beynəlxalq təşkilatdan nümayəndələr də iştirak edirdi. Hesab edirəm ki, Bakı konfransı İpək yolunun bərpa
olunması üçün çox ciddi bir addım oldu. Biz bu barədə birgə sənəd imzaladıq və Avropa Birliyi ilə birlikdə İpək
yolunun bərpası layihəsini yerinə yetirmək üçün Bakıda daimi katiblik yarandı. Ona görə də biz bu məsələnin
həll olunmasında çox aparıcı yer tuturuq.
Sual: Azərbaycan öz qapılarını xarici investisiyalar üçün açıbdır. Sizcə, Azərbaycanda yerli sahibkarların
hüquqları, mənafeləri necə qorunur?
Cavab: Bilirsiniz, qorunur, ancaq istərdim ki, bundan da yaxşı qorunsun. Birincisi, məni sevindirən odur
ki, son illər Bakıda özəl sektorda yeni istehsal yaranıbdır. Bunların bəziləri bizim yerli sahibkarlara xarici
şirkətlərin birgə fəaliyyəti nəticəsində yaranıbdır. Bəziləri xarici investorlar tərəfindən yaranıbdır, bəziləri də
yerli sahibkarlarla tərəfindən yaranıbdır. Bunlar hamısı bizdə daxili istehsalı artırır.
2000-ci ilin yekunlarını götürsəniz, idxala nisbətən ixrac çoxalıbdır. Ancaq təbiidir ki, istərdim
sahibkarların hüququ daha da yaxşı qorunsun. Onlara bütün imkanlar yaransın. Hüquq-mühafizə orqanları
onların işlərinə qarışmasınlar, dövlət orqanları bu işdə onlara qayğı göstərsinlər. Dəfələrlə demişəm ki,
sahibkarların, firmaların işi ilə ancaq Vergilər Nazirliyi məşğul olmalıdır. Qoy iş görsünlər, qazansınlar, vergini
versinlər. Bazar iqtisadiyyatı bizdə yenidir. Hələ insanların hamısı buna alışmayıbdır. Amma biz bu prinsiplərlə
irəliyə gedəcəyik.
Sual: Cənab prezident, Sizin fikrinizcə, Azərbaycanın beynəlxalq iqtisadiyyata baxışları necədir? Başqa
sözlə desək, XXI əsrdə Azərbaycan qloballaşmadan xeyir götürəcək, yoxsa ona ziyan gələcəkdir?
Cavab: Siz bunu daha yaxşı bilərsiniz.
Ceyms Miller: Cənab prezident, mənim üçün vaxt ayırdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm. Sizdən müsahibə götürməkdən, azərbaycanlılar ilə birgə çalışmaqdan zövq almışam və gələcəkdə
yenidən Azərbaycana dönmək fikrindəyəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun. İki saat vaxt keçdi. Görək, siz nə cür kitab çıxardacaqsınız?
Ceyms Miller: Cənab prezident, ümidvaram ki, o kitabı mən özüm Sizə təqdim edəcəyəm.
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İRAN İSLAM İNQILABININ 22-CI İLDÖNÜMÜ MÜNASIBƏTİLƏ NİTQİ
(9 fevral 2001)
9 fevral 2001-ci il
"Gülüstan" sarayı
Hörmətli cənab səfir!
İrandan gəlmiş hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, bütün dost, qardaş İran xalqını, İran dövlətini bu böyük bayram - İran İslam İnqilabının 22-ci
ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və İran xalqına sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq arzulayıram.
İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr xüsusi xarakter daşıyır. Bunun tarixi çox qədimdir. O qədər qədim
zamanlara gedib çatır ki, heç bizim alimlər də nə qədər çalışsalar, dəqiqləşdirə bilmirlər. Ancaq bir şey
məlumdur ki, biz nəinki bir-birimizlə qonşuyuq, uzun əsrlər bir yerdə olmuşuq, bir yerdə yaşamışıq. Bizim
tarixi köklərimiz, eyni dinə mənsub olmağımız, eyni mənəvi dəyərlərə mənsubiyyətimiz - bunlar hamısı bizi
həmişə birləşdirib, həmişə dostlaşdırıbdır.
İran böyük ölkədir, qüdrətli ölkədir. Ancaq İslam İnqilabından sonra İranda çox ciddi və əhəmiyyətli
dəyişikliklər baş vermiş, İran daha da inkişaf etmişdir. İndi İranda iqtisadiyyat, xalqın rifah halı, elm,
mədəniyyət yüksək səviyyəyə qalxmışdır. Biz bunları dost kimi alqışlayırıq və İran xalqına bundan sonra da
belə uğurlar arzulayırıq.
Mən çox məmnunam ki, bu gün İran İslam Respublikasının Ərdəbil vilayətinin -ostandarlığının böyük
tərkibdə nümayəndə heyəti Azərbaycandadır. Bu nümayəndə heyətinə Ərdəbil ostandarı başçılıq edir. Mən
Ərdəbildən gəlmiş qonaqları xüsusi salamlayıram, onlara Azərbaycanda xoş günlər arzulayıram. Bilirəm ki,
indiyə qədər bir neçə işgüzar görüşlər keçiriblər və bundan sonra da keçirəcəklər. Bunlar bizim əlaqələrimizin
kiçik bir hissəsidir və ölkələrimiz arasındakı həm iqtisadi, həm mədəni, həm elmi, həm də insani əlaqələri daha
da inkişaf etdirəcəkdir.
Ərdəbil bizim üçün çox əziz, müqəddəs bir yerdir. Siz buna Mərkəzi Azərbaycan deyirsiniz, yoxsa...
Əhəd Qəzai: Elə adı Ərdəbildir.
Heydər Əliyev: Ərdəbil böyük ostanlıqdır, böyük bir vilayətdir. Bir də bizim hamımız üçün böyük tarixi
şəxsiyyət olan Şah İsmayıl Xətainin vətənidir və onun qəbri Ərdəbildədir. Biz İranın bütün vilayətləri ilə
əlaqələr saxlayırıq və saxlamaq arzusundayıq. Xüsusən, təbiidir ki, İran ilə Azərbaycan arasında olan sərhədə
yaxın vilayətlərlə. Məsələn, Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, yəni Təbris, Urmiya, Ərdəbil, Zəncan, Gilan
- bunlar coğrafi nöqteyi-nəzərdən bizə çox yaxındırlar. İndi yollar açıq olduğuna görə, məsafələr qısa olduğuna
görə, ola bilər ki, insan səhər burada çay içsin, günorta getsin Gilanda kabab, axşam da Ərdəbildə plov yesin.
İndi bunların hamısı mümkündür. Bu, bizim əldə etdiyimiz böyük nailiyyətdir. İran İslam İnqilabının İran xalqı
üçün verdiyi nemətlərdir və eyni zamanda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin çox bariz göstəriciləridir,
nümunələridir.
Biz iftixar hissi keçiririk ki, 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan müstəqil dövlət olubdur və Azərbaycan
xalqı azad, müstəqil yaşayır. Azərbaycanda demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesi gedir. Demokratiya
inkişaf edir. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir, dünya iqtisadiyyatı ilə daha da sıx əlaqələr yaratmaq
və ondan bəhrələnmək məqsədilə çalışır. Bütün bu istiqamətlərdə də biz müsbət nəticələr əldə etmişik.
Bu yaxınlarda Azərbaycan üçün tarixi hadisə baş veribdir. Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olubdur.
Bu, Azərbaycanda demorkratiyanın, insan haqlarının qorunmasının, Azərbaycanda siyasi, hüquqi, iqtisadi,
sosial islahatların uğurla keçirilməsinə verilən böyük qiymətdir.
Hər dövlətin öz hüququ vardır. Azərbaycan bu yolla gedir və bu yolla da gedəcəkdir. Ancaq biz heç vaxt
hesab etmirik ki, hansısa dövlət başqa dövlətə yol göstərməlidir. Yaxud da onun hansısa yolla getməsinə öz
məsləhətlərini verməlidir. Xalqın azadlığının və müstəqilliyinin ən əsas amillərindən biri odur ki, xalq və xalqın
tərəfindən seçilmiş dövlət hansı yolla getməyi, hansı dövləti qurmağı özü müəyyən edir. Nəhayət, biz çox
onilliklərdən, əsrlərdən sonra buna nail olmuşuq və öz yolumuzla da gedirik.
Biz eyni zamanda sülh tərəfdarıyıq. Bütün qonşu ölkələrlə xoş münasibət, mehribanlıq, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq prinsipləri əsasında əlaqələr saxlayırıq və bundan sonra da saxlayacağıq. Biz heç bir dövlətin daxili
işinə qarışmırıq və ümumiyyətlə, hansısa bir dövlətin digər dövlətin daxili işinə qarışmasını yolverilməz hesab
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edirik. Çünki, dediyim kimi, hər bir xalq, hər bir ölkə, hər bir millət öz aqibətini, gələcəyini, dövlət quruluşu
formasını özü müəyyən edir. Ancaq eyni zamanda biz hər bir xalqın, hər bir millətin tutduğu yola və müəyyən
etdiyi dövlət quruculuğu formasına böyük ehtiramla yanaşırıq. Bu, bizim həm daxili, həm də xarici
siyasətimizdə əsas yer tutur.
Azərbaycan indi müstəqil dövlət kimi İran İslam Respublikası ilə dostluq, əməkdaşlıq, qardaşlıq
əlaqələrini bu prinsiplər əsasında qurubdur və bundan sonra da bu prinsiplər əsasında quracaqdır. İndi
ölkələrimiz arasında insani əlaqələr çox genişlənibdir. Bu da həm keçmişlə, həm də bu günlə bağlıdır. Çünki
keçmiş zamanlarda bizim ölkələrimiz arasında sərhəd yox idi. İnsanlar o tərəfə də, bu tərəfə də rahat gedibgəlirdilər. Ona görə də Azərbaycanda nə qədər insan var ki, onların yaxın qohumlarının əcdadları İranda
yaşayıblar, böyüyüblər. Eyni zamanda belələri İranda da çoxdur ki, onların kökləri Azərbaycanda olubdur. Yəni
keçmişdə bizim bir yerdə olmağımız bunu müəyyən edibdir.
Bizim insanlar həmişə həsrətdə olublar ki, vaxt gəlsin, sərhədlər, yollar açılsın və bir-birinə, qohuməqrəbasına qovuşsunlar. İndi bu, mümkündür və son on il içərisində nə qədər belə əlaqələr olubdur.
Azərbaycandan nə qədər insanlar gedib öz qohum-əqrəbalarını, əcdadlarını, onların qəbirlərini, müqəddəs
yerlərini tapıblar. Eyni zamanda İrandan Azərbaycana gəlib burada tapıblar. Bu, bizim tarixi keçmişimizdir.
Ancaq bunu həmişə xatırlamaq lazımdır. Çünki əgər tarixi unutsaq, tarixi qiymətləndirməsək, onun mənfi
cəhətlərini də qeyd etməsək, təbiidir ki, bu gün də, gələcəkdə də öz işlərimizi, münasibətlərimizi qura bilmərik.
Bizim xarici siyasətimizdə İran İslam Respublikası ilə əlaqələr xüsusi yer tutur. Ticarət əlaqələri, insani
əlaqələr genişdir, elm, mədəniyyət, təhsil sahəsində də çox yaxşı nailiyyətlər vardır. Biz istəyirik ki, bu, daimi
olsun, davam etsin, inkişaf etsin. Biz bir-birimizi tez-tez ziyarət edirik. Son 4-5 il içərisində mən iki dəfə
Tehranda olmuşam. İndi İran İslam Respublikasının prezidenti hörmətli cənab Xatəminin dəvəti ilə İrana rəsmi
səfərə getməliyəm. Sadəcə, onun vaxtını səfirlə müəyyənləşdirə bilmirik. Bunu müəyyənləşdirsək, mən bu
ziyarəti yaxın vaxtlarda edəcəyəm.
Biz cənab Xatəmi ilə danışmışıq ki, mənim səfərimdən sonra o da Azərbaycana rəsmi səfər edəcəkdir. Bu,
xüsusən ona görə lazımdır ki, İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Xatəmi Azərbaycanda olmayıbdır.
Mən isə İranda çox olmuşam. Bizim əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün bunlar hamısı çox lazımdır. Belə
görüşlər hər iki tərəfə fayda verir, bəzi məsələlərə aydınlıq gətirir, əlaqələri inkişaf etdirir. Ona görə mən
məmnuniyyətlə bu dəvəti qəbul etmişəm və onu həyata keçirəcəyəm.
İran İslam Respublikasının son 22 ildəki nailiyyətləri göz qabağındadır. İran inkişaf edir, xalqın rifahı
yaxşılaşır. İranda demokratiya qurulur. Sizdə prezident seçkiləri nə vaxt olcaqdır?
Əhəd Qəzai: Cənab prezident, 5-6 aydan sonra.
Heydər Əliyev: 5-6 aydan sonra. Mən o gün oxudum ki, artıq beş-altı namizəd vardır. Onların içində bir
qadın da vardır. Elədir?
Əhəd Qəzai: Bəli.
Heydər Əliyev: Görürsünüz, İranda nə qədər böyük dəyişikliklər vardır. İranda qadın prezidentliyə
namizəd olsun - bunu beş il bundan öncə heç təsəvvür etmək mümkün deyildi. Biz bunları görürük, izləyirik və
müsbət qiymətləndiririk. Həm İranın, həm də Azərbaycan dövlətinin məqsədi odur ki, bizim xalqların,
millətlərimizin arzularını daha da irəliyə aparaq. Bu arzular da ondan ibarətdir ki, ölkələrimiz dost, qardaş,
ölkələr olublar, xalqlar olublar və belə də olmalıdırlar. Bundan sonra bu əlaqələr daha da möhkəmlənməli,
genişlənməli və inkişaf etməlidir.
Mən bu bayram günü İran xalqına ən xoş arzularımı göndərirəm. İran İslam Cümhuriyyətinin
nailiyyətlərinə görə İran xalqını təbrik edirəm. Ümidvaram ki, İran İslam Respublikası tutduğu yol ilə gedərək,
bundan sonra daha da inkişaf edəcək, dünya birliyində öz mövqelərini müdafiə edəcək və inkişaf edəcəkdir. Sizi
bir daha təbrik edirəm və hamınıza cansağlığı və xoşbəxtlik, dost, qardaş İran xalqına səadət, rifah və sülh
arzulayıram.
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"KASPİAN FİŞ" MÜƏSSİSƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(10 fevral 2001)
10 fevral 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Mən bu gün Azərbaycanda yeni bir özəl müəssisənin yaranması münasibətilə, "Kaspian Fiş Ko –
Azərbaycan" şirkətinin öz sərmayəsi hesabına yaratdığı, ölkəmizdə balıq məhsulları istehsal edəcək kompleksin
açılışı münasibətilə sizi təbrik edirəm və bu yeni özəl müəssisəyə gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıram.
Bu gün biz Azərbaycanda özəl sektorun ardıcıl surətdə inkişafının yeni bir nümunəsini görürük. Təbiidir
ki, bu, bizim hamımızı sevindirir və sevindirməlidir. Çünki müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan öz
iqtisadiyyatını bazar münasibətləri əsasında inkişaf etdirir. Bunun üçün də özəlləşdirmə, iqtisadi-sosial
islahatların həyata keçirilməsi, özəl sektorun yaranması xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Son illər ölkəmizdə bir neçə istehsal müəssisəsi yaranıbdır və biz bunların açılışının şahidi olmuşuq.
Təbiidir ki, burada əsas işi görən investorlar, sahibkarlar, iş adamlarıdır, özəl sektorun nümayəndələridir.
Dövlətin, hakimiyyət orqanlarının vəzifələri isə ölkəmizdə mövcud olan qanunlar çərçivəsində bu prosesə
kömək etmək, onlara lazımi şərait yaratmaqdan ibarətdir. Təəssüflər olsun ki, bir neçə il bu sahədə irəliyə doğru
addımlar atmağımıza baxmayaraq, hələ ki, bəzi hallarda, bəlkə də bir çox hallarda hakimiyyət orqanlarının özəl
sektorun inkişaf etməsinə müxtəlif maneçiliklər törətməsini görürük. Ancaq biz bununla mübarizə aparırıq və
bundan sonra da mübarizə aparacağıq. Çünki özəl sektorun inkişaf etməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatında son
illər böyük dəyişikliklər əmələ gətiribdir.
Torpaq islahatı sayəsində, Azərbaycanın torpaqlarının – dövlət mülkiyyətində, yaxud da ki, kollektiv
mülkiyyətdə olan torpaqların hamısının kəndlilərə verilməsi nəticəsində respublikamızda kənd təsərrüfatı
istehsalının sürətini artırmışıq. Ölkəmiz ərzaq məhsullarına olan bütün tələbatını, demək olar ki, təmin edə bilir.
Əgər son illərdə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının 98 faizi özəl sektorun hesabına əldə olunurdusa və
2000-ci ildə biz kənd təsərrüfatı istehsalını 10 faiz artıra bilmişiksə, bu onu göstərir ki, özəlləşdirmə, özəl
sektorun yaranması heç kəsdə şübhə doğurmamalıdır. O mənada ki, bu, bizim iqtisadiyyatımızın bütün
sahələrini inkişaf etdirəcəkdir. Bu da vətəndaşlarımızın, xalqımızın rifah halının ardıcıl surətdə yaxşılaşmasını
təmin edəcəkdir.
Bu baxımdan bu gün burada böyük bir elmi-istehsalat kompleksinin yaranmasını mən çox yüksək
qiymətləndirirəm. Doğrusu bilmirəm, bəlkə əvvəllər bu müəssisənin işi ilə, yaxud onun tikintisi ilə maraqlanan
adamlar olublarsa, onlar bunu bilirmişlər. Mən onu bu qədər nəhəng bir müəssisə kimi təsəvvür edə bilməzdim.
Böyük iş görülübdür. Artıq burada bildirildi ki, müəssisənin yaranmasına 56 milyon dollar məbləğində vəsait
sərf olunub və bundan sonra 30 milyon dollar da sərf ediləcəkdir.
Beləliklə, Azərbaycanda indiyə qədər bu sahədə misli görünməmiş bir böyük elmi-istehsal kompleksi
yaranacaqdır.
Mən dəfələrlə demişəm və bu gün də təkrar edirəm ki, sahibkarlar qorxmasınlar, çəkinməsinlər,
sahibkarlığı inkişaf etdirsinlər. Ancaq indi Azərbaycanda özəl sektorun yaranmasının yeni bir fazası
başlanmalıdır və o başlanıbdır. İslahatlara başladığımız ilk illərdə əmlakı, sadəcə, özəlləşdirib ondan istifadə
etmək yolu ilə gedirdik, – bu yol bu gün də, gələcəkdə də vacibdir. Özəlləşdirmə, birinci növbədə, məsələn,
kənddə torpağın kəndliyə paylanması, şəhərlərdə isə, nəinki şəhərlərdə, bütün Azərbaycan Respublikasında
ticarət şəbəkəsinin özəlləşdirilməsi və xarici ölkələrlə ticarət əlaqələrinin sərbəstləşdirilməsi, mal mübadiləsinin
liberallaşdırılması, ümumiyyətlə, liberal iqtisadiyyat sisteminin yaranması – bunlar artıq Azərbaycanda öz
nəticələrini veribdir.
Ancaq bizim məqsədimiz təkcə özəl ticarət şəbəkəsi yaradıb idxal əməliyyatları apararaq başqa ölkələrdə
istehsal edilən, Azərbaycanın tələbatı üçün lazım olan malları gətirib burada satıb vətəndaşlarımızın, əhalinin
tələbatını ödəməkdən ibarət olmamalıdır. Təbiidir ki, bu yol davam edəcəkdir. Ancaq bununla bərabər, bundan
da vacibi odur ki, indi bizim sahibkarlar təkcə ticarətlə, hər hansı ölkədən hansısa malı gətirib satmaqla məşğul
olmamalı, həm də öz vəsaitlərindən, xarici investorların imkanlarından istifadə edərək, Azərbaycanda istehsal
sahələri yaratmalıdırlar.
Ölkəmizdə istehsal sahələri yaranmasının müsbət cəhətləri hamıya məlumdur. Özəl istehsal müəssisələri
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yaratmaqla, birincisi, Azərbaycan öz daxili imkanlarından istifadə edərək məhsul istehsal edəcək, bununla da
ölkəmizin tələbatını ödəyəcəkdir. Əgər məhsul rəqabətə davamlıdırsa, onu ixrac edərək daha da çox gəlir
qazanacaq, dövlətə də xeyir verəcəkdir. İkincisi, hər bir özəl istehsal müəssisəsinin yaranması ilə yeni iş
yerlərinin açılması indi Azərbaycanda ən vacib, ən əsas vəzifələrdən biridir.
Ölkəmizdə işsizlik davam edir. Bu, bizi narahat edir və hələ bir müddət də narahat edəcəkdir. Bəziləri
deyirlər ki, bəli, Azərbaycanda işsizlik var. Amma nə üçün var, niyə vardır? Səbəbinə varmadan hökumətin və
dövlətin siyasəti əleyhinə bundan istifadə etməyə çalışırlar. Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olmuş müstəqil
dövlətlərin hamısında işsizlik problemi var və bu, sosialist iqtisadiyyatının, SSRİ-nin dağılması, respublikaların
müstəqillik əldə etməsi və respublikalar arasındakı iqtisadi inteqrasiya əlaqələrinin pozulması və nəticədə
vaxtilə sovet iqtisadiyyatının tələblərini təmin etmək üçün yaranmış istehsal müəssisələrinin indi işləyə
bilməməsi, yaxud da ki, tam gücü ilə işləməməsi ucbatından yaranmışdır. İşsizlik problemini aradan qaldırmaq
üçün biz yenidən dövlət müəssisələri yarada bilmərik. Çünki biz istəyirik ki, hər şey özəl olsun. Bəzi hallarda
dövlət tərəfindən belə müəssisələr yaradılır və yaradılacaqdır. Məsələn, bizim elektrik enerjisi sistemini,
Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təmin olunmasını götürək.
Bilirsiniz ki, biz güzəştli xarici kreditlər hesabına yeni elektrik stansiyaları yaradırıq. Bu, təbiidir ki,
müəyyən qədər işsiz adamların işə cəlb olunmasını təmin edəcəkdir. Bizim başqa bu kimi imkanlarımız vardır.
Ancaq bunlar işsizliyi aradan qaldırmaq üçün kifayət deyildir. Özəl sektorun inkişaf etməsi əsasdır. Özəl
sektorda istehsal nə qədər artarsa, birincisi, Azərbaycanın iqtisadi potensialı o qədər yüksələcək, inkişaf
edəcəkdir. İkincisi, Azərbaycanın gəlirləri artacaq, bu istehsaldan dövlətə gələn gəlirlər çoxalacaqdır. Bu gəlirlər
də insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına, maaşların yüksəldilməsinə sərf olunacaqdır. Bu istehsal sahələri
yarandıqda, buraya insanlar cəlb olunacaq, onlar işləyəcəklər.
Bu gün biz bu kompleksin sexlərinin bəzilərini gəzərkən mən orada rast gəldiyim, iş başında olan bir neçə
adamla danışdım. Bir cavanla da söhbət etdim. Vaxtilə mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman biz hər il
mütəxəssis hazırlanması üçün gəncləri güzəştli şərtlərlə SSRİ-nin müxtəlif şəhərlərinə ali məktəblərə təhsil
almağa göndərirdik. Dedi ki, o vaxt mənim təşəbbüsümlə Azərbaycandan kənara, SSRİ-nin ali məktəblərinə
göndərilənlər içərisində o da olub və Həştərxan Balıqçılıq İnstitutuna gedibdir, oranı bitiribdir. İndi balıqçılıq
sahəsində mütəxəssisdir. Bu müəssisə açılanda gəlib buraya, ali təhsilli mütəxəssis kimi işləyir.
O vaxt Azərbaycanda balıqçılıq sahəsində ali təhsilli mütəxəssis hazırlamaq imkanımız yox idi. Çünki
bizdə belə bir ali təhsil müəssisəsi yox idi. Deməli, biz bunu SSRİ-nin başqa respublikalarında, belə ali təhsil
müəssisələri olan yerdə etməliydik. Çox sahələrdə bunu edirdik. Elə bircə bu faktı götürərək, bütün sahələrdə
müxtəlif müəssisələrin hazırlanması işinin bu gün üçün, müstəqil Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu görürük. Mən çox sevindim. Dedim ki, sən mənim yetirdiyim kadrsan. O, burada həvəslə işləyir,
mühəndisdir.
Digər bir oğlanla söhbət etdim. Dedim ki, niyə burada işləyirsən? Mütəxəssissənmi? Dedi ki, yox,
mütəxəssis deyiləm, buraya gəlmişəm, öyrənirəm, işləyirəm. Bu iki faktla sizə izah etmək istəyirəm ki, yeni
istehsal müəssisələrinin yaranmasının, özəl sektorda yeni istehsal müəssisələrinin yaranmasının bizim üçün –
Azərbaycanın iqtisadiyyatı, bu günü və gələcəyi üçün nə qədər böyük əhəmiyyəti vardır.
Mən burada iki oğlanla görüşmüşəm. Biri balıqçılıq sahəsində ali təhsilli mütəxəssis – özünə ixtisasına aid
iş yeri tapıbdır. İkincisi isə balıqçılıq sahəsində təhsili olmayan adamdır, amma gələrək burada özünə iş yeri
tapıbdır, öyrənir, bu sənəti mənimsəyəcəkdir. Təbiidir ki, burada, – indi çıxış edən hörmətli direktor demədi, –
maaşlar da yəqin ki, başqa yerlərdəkinə nisbətən daha da çox olacaqdır. Bir ondan soruşun, orta aylıq əmək
haqqı nə qədər olacaqdır?
Yanke Hansen ("Kaspian Fiş" müəssisəsinin Azərbaycan üzrə direktoru): Cənab prezident, orta aylıq
əmək haqqı 200 dollardır.
Heydər Əliyev: 200 dollardır. Fəhlələrin də, başqalarının da orta aylıq əmək haqqı bu qədərdir.
Orta aylıq əmək haqqı 200 dollardır, Azərbaycanın bu günü üçün, işləyən adam üçün bu, demək olar ki,
yetərli maaşdır. Beləliklə, mən bugünkü bu hadisənin əsas mənasını onda görürəm ki, özəl sektor inkişaf edir və
bu sektorun inkişafı nəticəsində də yerli istehsal sahələri yaranır, daha da inkişaf edir, bir də təkrar edirəm, bu,
özəl sektorun inkişafında ikinci və əsas mərhələdir.
Biz gərək çalışaq ki, Azərbaycanın böyük potensialından istifadə edib ölkəmizin bütün mallara olan
tələbatını özəl sektorun istehsalı hesabına təmin edək. Bu fikri tamamlamaq üçün bir neçə dəfə dediyim sözləri
bir daha təkrar etmək istəyirəm. Özəl sektora qayğı göstərmək lazımdır. Ancaq onların işinə müdaxilə etmək
lazım deyildir ki, bu pulu haradan almısan, necə almısan? Əgər bu adam gətirib investisiya qoyursa, istehsal
yaradırsa, hüquq-mühafizə orqanları, yaxud da müfəttiş və s. gəlib bunu araşdırsın ki, nə var, nə yox, buradan
özünə bir şey çıxarsın. Bu, bizim apardığımız siyasətin əleyhinədir.
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Hüquq-mühafizə orqanları özəl sektorun işinə qarışmamalıdırlar. Əgər özəl sektorda kimsə cinayət edibsə,
bu, araşdırılmalıdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, hüquq-mühafizə orqanları özəl sektorun işinə qarışır. İndi biz
belə halların sayını azalda bilmişik, bunun qarşısını ala bilmişik. Bir-iki il bundan öncə bizim prokurorluq
orqanları, elə digər hüquq-mühafizə orqanları da elə firma və şirkət yox idi ki, bu ifadəmə görə məni bağışlayın,
oraya burunlarını soxmasınlar. Bunu nə məqsədlə edirdilər? Özəl sektora kömək etmək məqsədi iləmi? Özəl
sektoru inkişaf etdirmək üçünmü? Yox, onlar bunu sadəcə oradan özləri üçün qanunsuz mənfəət götürmək üçün
edirdilər. Bu da korrupsiyadır, rüşvətxorluqdur. Biz bununla kəskin mübarizə aparırıq və aparacağıq. Özəl
sektorun inkişafı ilə korrupsiya, rüşvətxorluq yan-yana ola bilməz. Mən dəfələrlə demişəm, bütün bu məsələləri
Vergilər Nazirliyi tənzimləməlidir.
İndi burada çıxış edənlər bu müəssisənin nə qədər vergi verəcəyini demədilər. Amma güman edirəm ki,
əgər böyük istehsal varsa, yəqin ki, dövlətə verilən vergi də yüksək olacaqdır. Bax, bizə lazım olan əsas fakt
budur.
Mən sizə deyim ki, bu müəssisənin məhz balıqçılıq sahəsi ilə məşğul olması da çox maraqlıdır və çox da
təqdirəlayiqdir. Adətən bizim özəl sektorun bu sahəyə o qədər həvəsi yoxdur. Çünki bu, bir az mürəkkəb
sahədir. Biz qanunsuz balıq ovlamaq, qanunsuz kürü istehsal etmək və bazarlarda satmaq halları ilə rastlaşırıq.
Ancaq mən hesab edirəm ki, bu şirkət istiqaməti düzgün tapıbdır. İndi burada çıxış edən direktor da düzgün izah
etdi ki, Azərbaycanın bu sahədə imkanları böyükdür.
Xəzər dənizi dünyada ən nadir dənizlərdən biridir. Xəzər dənizinin həm dibində mineral ehtiyatlar çoxdur,
– neft və qaz yataqları vardır, – həm də ki, Xəzər dənizində bioehtiyatlar çox zəngindir, müxtəlif növ balıqlar
vardır. Doğrudur, bizim adamlar ancaq nərə, ağ balıq, uzunburun, kürü yeməyə öyrəniblər. İndi çoxları da balıq
kababı yeməyə alışıblar. Xəzər dənizində müxtəlif növ balıqlar var. Əgər bu balıqlar yüksək texnologiya
vasitəsilə ərzaq məhsulu kimi emal olunsa, təbiidir ki, bunlar Azərbaycanın ərzaq məhsulları ilə təmin
edilməsində çox mühüm yer tutacaqdır.
Xəzəryanı ölkə kimi, Azərbaycanda balıqçılıqla qədim zamanlardan məşğul olmuşlar. Vaxtilə dövlət bu
işlə məşğul olubdur. Xatirimdədir, 1970, 1980-ci illərdə Azərbaycanda balıq ovundan orta hesabla ildə 60 min
ton məhsul alınırdı. Ancaq 1996-cı ildə həmin rəqəm azalaraq 8 min tona düşmüşdür. İndi gərək ki, bir az
artıbdır, deyirlər ki, 22 min tondur. Ancaq bu da azdır. Əgər o vaxt 60 min ton idisə, indi nə üçün azalıb?
Birincisi, yəqin ona görə ki, qeyri-qanuni balıq ovu və bundan qeyri-qanuni istifadə etmək Azərbaycanda çox
geniş yer alıbdır. Vaxtilə 1970-ci illərdə bizim mağazada kürü tapmaq mümkün deyildi, gələn qonaqlara biz
yemək vaxtı kürü vermək üçün xüsusi fond vardı, oradan götürürdük. Açıq mağazalarda kürü tapmaq mümkün
deyildi, kürü çox az idi.
Amma indi görün nərə balığı, ağ balıq, uzunburun balıq bütün şəhəri götürübdür. Ancaq təkcə şəhərdə
deyil, qaçaqmalçılıq yolu ilə onu başqa ölkələrə də keçirirlər. Mən konkret bilirəm ki, Gürcüstana keçirirlər,
hətta Gürcüstandan aparıb Ermənistanda satırlar. Xəzər dənizinin kürüsü Ermənistanda açıqca satılır. Ona görə
yox ki, Ermənistan Bakıdan hansısa ticarət yolu ilə bunu alır. Yox, bazarda satırlar, Xəzər dənizinin nadir
balıqlarının – nərə balığının, ağ balığın, uzunburun balığın Gürcüstanda satılması öz yerində, amma
Ermənistanda, Yerevanda da satılır.
Bu, Azərbaycanın böyük sərvəti olan balıq məhsullarının istifadəsində nə qədər böyük əyintilərin,
qanunsuzluğun, cinayətlərin baş verməsini göstərir. Dünən mən qiymətlərlə tanış oldum – bu cür balıq
ehtiyatlarına malik olduğu halda, Azərbaycan ötən il – dövlət xətti ilə, qanuni yolla keçən il 600 ton balıq
məhsulu ixrac olunubdur. Amma başqa ölkələrdən Azərbaycana isə 2 min 200 ton balıq məhsulu idxal edibdir.
Bu həqiqətə uyğun deyildir. Azərbaycanda müxtəlif yollarla tutulan balığın, bazarda satılandan savayı, nə qədər
hissəsi də qanunsuz yolla, qaçaqmalçılar vasitəsilə başqa ölkələrə aparılır. Bu da bizim dövlətimizə,
iqtisadiyyatımıza çox zərər vurur. Bunların da qarşısı alınmalıdır.
Yadımdadır, 1970-ci illərdə balıqçılıq sənayesində bir çox müəssisələr yaratdıq. O vaxt onlar yaxşı
işləyirdi. Elə ona görə də biz 60 min ton balıq məhsulları istehsal edə bilirdik. Ancaq indi o müəssisələr də
bərbad vəziyyətdədir. Bir hissəsi özəlləşdirilib, digər hissəsi dövlətin əlindədir. Özəlləşdirilən sahələrdən də,
demək olar ki, heç bir şey gəlmir. Gəlir, ancaq hamısını qanunsuz istifadə edirlər. Ona görə də nə vergi verirlər,
nə də gətirib qanun-qayda ilə satırlar. Beləliklə də, bizim bu qədər böyük potensialımız dağılır.
Həm Xəzər dənizində, həm də ölkənin ərazisindəki göllərdə və çaylarda olan balıq həqiqətən,
Azərbaycanın təbii sərvətləri içərisində çox böyük potensialdır.
Mən yenə də xatırlayıram ki, 1970-ci illərdə Azərbaycanda bir çox süni göllər yaratdıq. Su elektrik
stansiyaları tikilərkən su hövzələri yarandı. Suvarma işləri üçün başqa su hövzələri yaratdıq. Təbii göllər də
vardır. Bu göllərdə də o vaxt da çoxlu balıq vardı, indi də var.
Yadımdadır, o vaxt biz bu işi təşkil etmək üçün, hətta bu sahəni ayırdıq, yəni Azərbaycanın ərazisindəki
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göllərdən, çaylarda balıqçılıqla məşğul olmaq üçün xüsusi təşkilat yaratdıq və onu Xəzər dənizinin balıqçılıq
sistemindən ayırdıq. Bilmirəm, indi bu nə yerdədir, hansı vəziyyətdədir? Doğrusu, bu, bizim də günahımızdır ki,
balıqçılıq sahəsi, demək olar ki, özbaşına buraxılıbdır.
Bir balıqçılıq konserni yaranıbdır. Onun işi də elə neçə illərdir ki, qənaətbəxş deyildi. Bu gün də
qənaətbəxş deyildir. Mən etiraf etməliyəm ki, bizim hakimiyyət orqanları bu işlə indiyə qədər ciddi məşğul
olmayıblar. Nəinki ciddi məşğul olmayıblar, başlı-başına buraxıblar. Ona görə də mən bu gün Nazirlər
Kabinetinə xüsusi tapşırıram ki, bizim bütün balıqçılıq sahəsinin vəziyyətini qısa bir zamanda təhlil etsinlər.
Bütün imkanlarımızı araşdırsınlar və bu sahədə qanun-qayda yaratmaq üçün lazımi təkliflərini versinlər.
O illərdə müşahidə olunurdu ki, Xəzər dənizində nərə, uzunburun balıq, ağ balıq azalır. Ona görə də biz o
vaxt balıq artırmaq üçün Neftçalada böyük bir zavod tikdik. O zavod indi yarımçıq işləyir. Onu lazımi
səviyyəyə qaldırmaq üçün Dünya Bankından kredit almışıq. Bu dövlətin işidir, çünki dövlət bu işlə məşğul
olmalıdır ki, Xəzər dənizində balıq ehtiyatlarının artması üçün süni balıqyetişdirmə işi təşkil olunsun. Bu,
ediləcəkdir və mən bu gün baş nazirə bir daha deyirəm ki, bu işlə daha da ciddi məşğul olsunlar. Ancaq biz
bütün balıqçılıq sistemini dövlət inhisarında saxlaya bilmərik. Ona görə də gərək, lazımi tədbirlər görülsün.
Tədbirlər görülmədiyinə, nəzarət olmadığına görə, balıqçılıq konsernində də, ümumiyyətlə, balıqçılıq
müəssisələrində də özbaşınalıq, demək olar ki, geniş yayılıbdır. Bu, məni çox narahat edir. çoxdandır mən bu
fikri bildirmək istəyirdim. Hesab edirəm ki, bu fikri bildirmək üçün bura münasib yerdir.
Bu işlərimizin görülməsi xüsusən ona görə lazımdır ki, indi artıq bizdə yüksək texnologiya ilə bütün balıq
növlərinin ovlanması, onların emalı, məhsul istehsalı və hazır məhsulun bazara çıxarılması sistemi yaradılır. Bu
gün biz sexlərə baxdıq. Bizə verilən məlumatlara görə, burada həqiqətən dünyada ən yüksək texnologiyadan
istifadə olunubdur. Böyük bir ərazini götürüblər, bir çox sexlər yaradıblar və çoxlu vəsait qoyublar, hətta deyə
bilərəm ki, həddindən artıq gözəl bir salon yaradıblar. Deməli, bu müəssisə öz iqtisadi imkanlarını o qədər
perspektivli görür ki, hətta belə bir, bəlkə də istehsala lazım olmayan salonun yaranmasına da vəsaitlərini
əsirgəməyiblər. Ona görə də bu gözəl müəssisə, hesab edirəm ki, bizdə balıqçılıq, balıq məhsullarının istehsalı,
– elmi tədqiqat işləri sahəsində mərkəz rolunu oynaya bilər. Əgər biz bu müəssisəyə lazımi qayğı göstərsək,
kömək etsək, Azərbaycanda balıqçılıq sənayesinin, ümumiyyətlə, balıqçılıq sahəsinin istənilən səviyyəyə
gətirilib çıxarılması üçün müəyyən imkanlar yarada bilər. Bax, buna görə də bugünkü bu hadisə çox
sevindiricidir.
"Kaspian Fiş" şirkətinin bu təşəbbüsü, dünyanın ən müasir texnologiyasının Azərbaycana gətirilməsi və
ölkəmizdə olan müxtəlif balıq növlərinin burada çox yüksək keyfiyyətlə emal olunması, təbiidir ki, bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Mən orada baxdım, siyənək balığı gördüm. Xatirimdədir, 1940-1950-ci illərdə siyənək
balığını yeməzdilər, mağazalarda qalardı. Bakının mağazalarında siyənək balığı həmişə olardı. Sonra, 19601980-ci illərdə siyənək balığı yox idi. Siyənək balığına biz həmişə "selyotka" demişik. Bu balıq sonra itdi.
Yadımdadır, 1970-ci illərdə hərdən qonaq gələndə, deyirdik ki, siyənək balığı gətirin. Bildirirdilər ki, siyənək
balığı tutulmur. Xəzər dənizində siyənək balığı yoxdur. Amma, deməli, var imiş, bu gün gördüm. Özü də onu o
qədər gözəl emal edirlər ki, adamın tamahı düşür. Bunların hamısı, yenə də deyirəm, çox müsbət haldır. Biz
bunları təqdir etməliyik, bu müəssisəyə kömək göstərməli və onu inkişaf etdirməliyik.
Mən görürəm ki, burada bizim nazirlərimiz, hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri iştirak edirlər.
Hamını bu cür təşəbbüslərə yardım etməyə çağırıram. Konkret olaraq bu müəssisənin, çünki deyirlər ki, onun
ikinci hissəsinin tikintisinə 30 milyon dollar vəsait qoyulacaqdır. Tezliklə onun tamamlanıb işə salınması və
təmin olunmasında kömək edilməsi, hesab edirəm ki, əsas şərtlərdən biridir.
Beləliklə, Azərbaycana xarici investisiya təkcə neft sektoruna yox, – bəziləri çox tez-tez bunu təkrar
edirlər, – başqa sektorlara da gəlir. Əgər bizim iş adamları dünyanın müxtəlif şirkətləri ilə lazımi əlaqələr qurub
Azərbaycanın imkanlarını onlara izah edə bilsələr, onları məlumatlandırsalar bundan da çox investisiya gələ
bilər.
Bizim Dövlət Əmlakı Nazirliyinin üzərinə bu sahədə böyük vəzifələr düşür. Dövlət Əmlakı Nazirliyi indi
Azərbaycanda olan dövlət mülkiyyətinin təkcə özəlləşdirilməsi ilə yox, özəl sektorun yaranması, bunun üçün də
xarici investisiyanın cəlb edilməsi ilə məşğul olmalıdır. Onlar bu işlə məşğul olurlar. Məsələn, Azərbaycanda
bəzi müəssisələrin indi xarici şirkətlərə satılması, yaxud da icarəyə verilməsi prosesi gedir və bu uğurla davam
edir. Ancaq bundan başqa, bizim Dövlət Əmlakı Nazirliyi ölkəmizin bütün bu imkanlarını, Azərbaycana gələn
investorlara geniş anlatmalıdır, onlara kömək etməli, yol göstərməlidir. Beləliklə, bu cür müəssisələrin
yaranmasını təmin etməlidir.
Bizim İqtisadiyyat Nazirliyi gərək bu işlə ciddi məşğul olsun. Bu barədə o qədər də geniş danışmaq
istəmirəm, çünki mən İqtisadiyyat Nazirliyinin fəaliyyətini, ümumiyyətlə görmürəm. Amma funksiyasına və
üzərinə düşən vəzifəyə görə İqtisadiyyat Nazirliyi bu işlə ciddi məşğul olmalıdır. Başqa nazirliklər də bununla
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məşğul olmalıdırlar. Bir sözlə, bu, hamımızın vəzifəmizdir.
Mən bugünkü hadisə münasibətilə "Kaspian Fiş Ko – Azərbaycan" şirkətini bir daha təbrik edirəm. Bu
müəssisədə işləyən Azərbaycan vətəndaşlarına, çalışan bütün insanlara və gələcəkdə burada özünə iş tapa
biləcək adamlara uğurlar arzulayıram. Mən bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycanda xarici investisiyaların
artması, ölkəmizin sahibkarlarının bu işlə ciddi məşğul olması, daxili istehsalın inkişaf etməsi qarşımızda duran
əsas vəzifədir.
Mən sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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TÜRKİYƏNİN BAKIDAKI SƏFİRİ QƏDRİ ECVET TEZCAN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(12 fevral 2001)
Prezident sarayı
12 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, cənab səfir. Sizi qəlbdən salamlayıram. Necəsiniz?
Q ə d r i T e z c a n: Cənab Perzident, çox sağ olun, Sizə minnətdaram. Bu qədər gərgin işləməyinizə
baxmayaraq, vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə öz razılığımı bildirmək istəyirəm.
Sizinlə çoxdandır ki, görüşmürəm. Mən həmişə Türkiyədən nümayəndə heyətləri gələrkən Sizinlə
görüşürəm. Vaxt olmadığına görə indiyə qədər Sizinlə görüşə bilməmişəm. Əvvəla, Azərbaycanın Avropa
Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması münasibətilə Sizi təbrik etmək istəyirəm. Mən həmçinin bu
münasibətlə Milli Məclisin deputatlarına, Azərbaycanın ziyalılarına, siyasi partiyalarına, Azərbaycan haqqında
düşünən və bunun üçün öz səylərini əsirgəməyən hər bir insana təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm. Təbiidir ki, bu
Sizin başçılıq etdiyiniz insanların səylərinin nəticəsidir.
Məndən soruşsanız, deyərdim ki, əslində, Azərbaycan Avropanın həmişə ayrılmaz bir hissəsi olmuşdur. Bu,
yeni bir şey deyildir. Bu reallıqdır və həmin reallıq təsdiqləndi.
Həyatımda Sizin kimi güclü yaddaşa malik ikinci bir şəxsiyyət görməmişəm. Yəqin ki, yadınızdadır.
Ramazan bayramı münasibətilə Siz bizi – müsəlman ölkələrinin səfirlərini qəbul edərkən də mən demişdim ki,
başa vurduğumuz əsrdən də əvvəl bu məmləkətdə ilk teatr olmuş, ilk qəzet çıxmışdır, ilk dəfə latın əlifbasını biz
azərbaycanlılardan götürmüşük. Cümhuriyyət fikri, cümhuriyyət, demokratiya nədir–türk və islam dünyasında
ilk dəfə bunları biz Azərbaycandan götürmüşük. İslam dünyasında ölüm hökmü ilk dəfə sizin başçılıq etdiyiniz
ölkədə ləğv edilmişdir.
Cənab Prezident, daha bir məsələ haqqında danışmaq istəyirəm. Azərbaycanda başqa dinlərə və dillərə
mənsub olan insanlara xoş münasibət onu göstərir ki, Azərbaycan Avropa ailəsinə mənsub və ondan da artıq bir
ölkədir. Ona görə də mən ölkənizin Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunmasını təbii hesab edirəm.
Mən Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin adından, Türkiyə hökuməti adından zati-alinizə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, son vaxtlar ermənilərin yenidən qaldırdıqları uydurma «soyqırımı»
məsələsinə Siz həmişə kəskin münasibətinizi bildirirsiniz. Son dəfə Parisdə olarkən, orada Jak Şirakla
görüşərkən bu məsələni tam kəskinliyi ilə qaldırdığınızı bilirik. Təbiidir ki, təkcə bu deyildir. Bu barədə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qərar qəbul edib, Xarici İşlər Nazirliyi, siyasi partiyalar, buradakı
cəmiyyətlər – istər Qadınlar Cəmiyyəti olsun – münasibətlərini bildiriblər. Azərbaycanın şəhərlərindən,
kəndlərindən, qəsəbələrindən səfirliyimizə hər gün müxtəlif məktublar, Azərbaycan xalqının həmişə türk
xalqının yanında olduğunu bildirən bəyanatlar gəlir. İcazənizlə, bununla əlaqədar mən Sizə – Azərbaycanın
dövlət başçısına təşəkkürlərimi bildirirəm. Türk milləti, Anadolu Türkiyəsinin insanları bilirlər ki, onların ən
yaxın dostları azəri qardaşlarıdır. Bu təbiidir.
Cənab Prezident, zati-alinizə deyəcəyim başqa bir söz Türkiyə Cümhuriyyətinin başçısı hörmətli Əhməd
Necdət Sezərin önümüzdəki ayda Sizi Türkiyədə görmək məqsədilə göndərdiyi dəvəti bir daha çatdırmaqdır.
Türkiyə Sizin üçün darıxmışdır. Mən bir-iki dəfə demişdim ki, Türkiyədə Sizi gözləyirlər, xalqımız Sizi
gözləyir. Ona görə Allah qoysa, bu ziyarəti də yaxın vaxtlarda gerçəkləşdirəcəyik.
Cənab Prezident, bu barədə Sizin tapşırıqlarınızı dinləmədən öncə, zati-alinizə bir təklifimi bildirmək
istəyirəm. Təbiidir ki, uydurma «soyqırımı» ilə bağlı Siz müntəzəm olaraq, bundan üç, dörd, beş ay əvvəl də
bizim diqqətimizi çəkmişdiniz. Buraya gələn bütün nümayəndə heyətlərinə – nazirlərə, onların müavinlərinə
söyləmişdiniz ki, bu, təhlükəli işdir, onun qarşısını almaq lazımdır.
Bu uydurmaya Türkiyədə də, Azərbaycanda da insanlar öz münasibətlərini bildirirlər. Hay-küy qaldırırlar,
səfirliklər qarşısında etiraz mitinqləri keçirirlər. Bunlar olmalıdır, bu öz yerində. Amma digər tərəfdən də,
tarixçilər həqiqi mənada bu məsələyə münasibətlərini bildirməlidir. Mən güman edirəm ki, Azərbaycanda da
kifayət qədər tarixçi var, Türkiyədə də. Lakin bu məsələyə yalnız Azərbaycan və Türkiyə tarixçilərinin öz
münasibətlərini bildirməsi kifayət deyildir. Biz Gürcüstandan da, Rusiyadan da, İrandan da, başqa yerlərdən də
tarixçiləri dəvət etməliyik. Qarşıdakı aylarda onları İstanbulda, yaxud da başqa bir yerdə cəm edib, bu barədəki
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fikirlərini, mülahizələrini öyrənmək, bu günə qədər apardıqları araşdırmaları, əsərləri çap edərək həqiqətləri
bütün dünyaya yaymalıdırlar. Tarixçi alimlər öz üzərlərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlidirlər.
Mən bunu Ankara ilə də razılaşdırıram. Əgər məsləhət bilsəniz, bu barədə bir iş görmək olar.
Daha iki məsələyə toxunaq, Sizin məsləhətlərinizi öyrənmək və tapşırıqlarınızı almaq istərdim.
Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edilməsindən sonra yəqin ki, deputatlarımız arasında
da əməkdaşlıq artacaqdır. Əslində bu əlaqələr var, lakin bundan sonra daha da genişlənəcəkdir. Əgər Siz
məsləhət görürsünüzsə, Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurasına gedən nümayəndə heyətini öz başçısı ilə
birlikdə Türkiyəyə dəvət edək. Onlar bizim parlament nümayəndə heyəti ilə sıx əlaqələr yaratsınlar, təcrübə
mübadiləsi etsinlər. Düşünürəm ki, belə birgə iş üçün şərait yaratmaq lazımdır.
Hörmətli cənab Prezident, Sizin və bizim parlametlərdəki xarici işlər komissiyaları dörd ildir ki,
görüşmürlər. Bu da çox vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Milli Məclisdə Beynəlxalq Münasibət Komissiyası var.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n: Bizdə də eyni komissiya vardır. Bu komissiyalar da bir araya gəlib
əməkdaşlıq etsələr, düşünürəm ki, bundan da yaxşı nəticə əldə edə bilərik. Bir-iki məsələ də var ki, bu barədə
sonra danışacağıq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, əvvəla, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması münasibətilə
təbriklərinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezərin, hörmətli Baş nazir Bülənd
Ecevitin, hörmətli Xarici İşlər naziri İsmyıl Cəmin təbriklərini almışam, bizim qəzetlərdə dərc olunubdur. Siz
tərəfdən daim təbriklər alırıq. Burada da təəccüblü bir şey yoxdur, bu təbiidir. Çünki bizim Avropa Şurasına daxil
olmaq prosesimiz o qədər də asan olmamışdır. Türkiyə daim çalışırdı ki, biz bu qanuni haqqımızı alaq. Bildirmək
istəyirəm ki, bütün bu prosesdə – yəni keçən ilin yayında Avropa Şurası Parlament Assambleyası qərar qəbul etdi,
ondan sonra Nazirlər Komitəsində gedən proses bir neçə ay çəkdi – bütün bu dövrdə Türkiyənin Strasburqdakı səfiri
və ölkənizin Xarici İşlər naziri hörmətli İsmayıl Cəm bu barədə çox böyük fəaliyyət göstərdilər.
Mən bir neçə dəfə hörmətli İsmayıl Cəmlə telefonla danışdım. O da orada Şvimmerlə və başqaları ilə əlaqəyə
girmişdi. Yəni burada bizə konkret praktik köməklər olmuşdur. Bunların hamısına görə təşəkkür edirəm. Yəni
mən sizin təkcə təbrikinizə görə yox, Türkiyə hökumətinin, dövlətinin Azərbaycana göstərdiyi yeni bir qardaşlıq
yardımına görə təşəkkür edirəm.
Siz doğru deyirsiniz ki, Azərbaycan Avropanın bir hissəsidir, bəlkə də Avropada olan ölkələrdən də çox
Avropaya aid bir dövlətdir. Ancaq təəssüf ki, ədaləti sübut etmək çox çətindir. «Soyqırımı» məsələsinə mən indi
toxunacağam. Soyqırımı olmadığı halda, meydana belə bir məsələ atıblar və böyük ölkələr də buna uyublar.
Eləcə də Azərbaycan haqqında belə bir qeyri-obyektiv, ədalətsiz fikirlər yayırdılar ki, Azərbaycan Avropa
Şurasına layiq deyildir. Mən bunu dəfələrlə demişəm.
Bilirsiniz ki, Avropa Şurasından buraya çoxlu nümayəndə heyətləri gəldi. Mən onların hamısına demişəm ki,
siz bu ikili standartlardan əl çəkin. Siz Azərbaycana qarşı ikili standart tətbiq edirsiniz. Cənubi Qafqazın başqa
ölkələri ilə müqayisədə Azərbaycanın avropalılıqda, demokratiyada fərqi yoxdur. Bəlkə də bəzi şeylərdə biz
onlardan üstünük. Necə olur ki, onlar Avropa Şurasına asanlıqla qəbul edilir, amma Azərbaycanın qarşısında
çoxlu şərtlər qoyursunuz? Hər dəfə yeni bir şərt qoyursunuz. Mən o qədər boğaza yığıldım ki, Avropa
Şurasından bir neçə dəfə də nümayəndələr gələndə dedim ki, biz Avropa Şurasına üzv olmaq istəmirik. Siz bunu
da bilirsiniz. Dedim ki, istəmirik, çıxıb gedin. İndiyə qədər Avropa Şurasına üzv olmadan yaşamışıq, bundan
sonra da yaşayacağıq.
Dünyada 200-ə qədər dövlət Birləşmiş Millətlər Təşkilatında təmsil olunmuşdur. Bunlardan 41 dövlət
Avropa Şurasının üzvü idi, ikisi də qəbul edildi, oldu 43 üzv. Qalanları dövlət deyilmi, yaşamırmı? Yaşayırlar.
Hətta bax, bu dərəcəyə qədər mən onlara kəskin sözlər deməyə məcbur oldum.
Avropa Şurasına qəbul olunduq. Əlbəttə ki, bu, böyük nailiyyətdir və bizim üzərimizə böyük məsuliyyət
qoyur. Ancaq biz çalışdıq ki, ədaləti sübut edək, ədaləti nümayiş etdirək. Yenə də deyirəm, biz Avropa
Şurasında təmsil olunmadan da yaşaya bilərik. Müstəqil dövlət kimi on ildir ki, Avropa Şurasında olmadan
yaşayırıq.
İş bundadır ki, indi dünyada ədalət çox hallarda pozulur, ədalətsizlik var. Elə ona görə də mən indi
«soyqırımı» haqqında danışacağam. Bilirsiniz ki, son illərdə ermənilər «soyqırımı» məsələsini Türkiyəyə qarşı
vaxtaşırı qaldırıblar. Bu məsələ hər dəfə qalxanda Azərbaycan bununla əlaqədar bəyanat veribdir. Şəxsən mən
bəyanat vermişəm. Bizim Milli Məclis hələ iki il bundan öncə bəyanat verdi, qərar qəbul etdi. Xarici İşlər
Nazirliyimiz bəyanat verdi.
Bu dəfə Fransada bu proses başlayanda, mən bir neçə dəfə rəsmi bəyan etmişəm ki, heç bir soyqırımı
olmayıbdır. Bu, Türkiyəyə qarşı ədalətsizlikdir və biz buna etiraz edirik. Yəni bu barədə Azərbaycanın mövqeyi
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dəyişməzdir. Həqiqətən siz düz deyirsiniz, bu məsələdə dövlət də, xalq və cəmiyyətin bütün təbəqələri də eyni
fikirdədir. Burada həmrəylik tamamdır. Nə üçün? Çünki bu, birincisi, tarixin təhrif olunmasıdır, ədalətsizlikdir.
Dünyada ədalətsizlik çoxdur. Avropanın bir hissəsi, NATO-nun üzvü, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, böyük
hərbi potensiala malik olan Türkiyə kimi bir dövlətə, Avropada çox mühüm bir yer tutan Türkiyə kimi bir
dövlətə erməni diasporuna, Ermənistana görə bu cür ədalətsiz qərar qəbul etmək, təbiidir ki, bizim hamımızı
incidir.
Bəziləri bunu anlamırlar. Bəlkə də indi bəziləri deyirlər ki, türk dünyası buna etiraz etməlidir. Amma
bilmirəm. Orta Asiyada olan türkdilli dövlətlərin insanları bunu anlayırmı? Məni bağışlasınlar, heç nə demək
istəmirəm. Ancaq bunu biz bilirik. Çünki biz də bunu görmüşük. Ermənilər həm Türkiyəyə, həm də
Azərbaycana qarşı soyqırımı ediblər. Bir də ki, indi türk dünyası böyükdür, amma türk dünyasında Türkiyə ilə
Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın, bir-birinə dost və taleyi bir-birinə bağlı başqa bir ölkə yoxdur. Bunların
hamısına görə mən bir dəfə dedim ki, Türkiyəyə dəyən daş bizə dəyən daşdır. Bizə dəyən daş Türkiyəyə dəyən
daşdır.
Mən yanvar ayının 24-də Parisdə olarkən – bu ölkəyə rəsmi səfərə getmişdim – prezident Jak Şirakla çox
geniş söhbətim oldu. Əsas məsələləri, bizim özümüzə aid olan məsələləri müzakirə etdik. Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsi, onun sülh yolu ilə həll olunması barədə – onlar Minsk qrupunun həmsədridir –
müzakirələr apardıq. Ondan sonra mən ona dedim ki, siz nə üçün belə bir qərarın qəbul olunmasına yol
verirsiniz? Fransa kimi böyük bir ölkədə belə qərarın qəbul edilməsi, birincisi, ədalətsizlikdir, tarixi təhrif
etməkdir.
Bir də ki, sizin Türkiyə ilə, Ermənistanla nə işiniz var? O mənimlə çox səmimi danışdı. Dedi ki, Baş nazir də
bunun əleyhinədir. Biz bunun əleyhinəyik. Amma bu bizim daxili siyasətimizlə bağlı olan bir məsələdir. Mən ona
dedim, yaxşı – onda o qərar hələ imzalanmamışdı – bunu imzalamağa sizin imkanınız var. O mənə baxdı və heç
nə demədi. Ancaq mən ona dedim ki, biz indi mətbuat nümayəndələri ilə görüşəndə dedi ki, prezident Heydər
Əliyev bu məsələni qaldırıbdır. Onun narazılığını, narahatçılığını bilirəm. Azərbaycan vətəndaşlarının, bu xalqın
narahatçılığını mən bilirəm. Bu məsələ bizim siyasi həyatımızla bağlıdır və sair. Bunların hamısı mətbuatda
yazılıbdır.
Sonra isə, bilirsiniz ki, Strasburqda biz Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra, yanvarın 25-də orada böyük
bir mətbuat konfransı keçirildi. Konfransda yenə bu məsələ qalxdı. Bu məsələ qaldırılanda mən dedim ki,
«erməni soyqırımı» uydurma bir şeydir, yalandır, heç bir əsası yoxdur. Fransa və Türkiyə böyük dövlətlərdir.
Amma Fransanın Türkiyənin daxili işinə qarışmağa haqqı yoxdur. Mən bunu Strasburqda dedim. Bunun cavabı
olaraq Köçəryan dedi ki, indi bizim hamımız vahid Avropadayıq, demokratiya var, ona görə də məsələni belə
qoymaq olmaz. Mən yenə də bunu cavabsız qoymadım. Dedim, bilirsiniz, əgər sizin dediyinizə görə bu hadisə
85 il öncə olubsa da, onda nə demokratiya vardı, nə də Avropa Şurası. Bu məsələyə o vaxtın qanunları ilə
baxmaq lazımdır, indiki qanunlarla yox.
Yəni bundan artıq kəskin sözlər demək mümkün deyildi. Mən bunların hamısını demişəm. Bu gün də yenə
bəyan edirəm ki, bizim xalqımız, millətimiz, Azərbaycan dövləti Fransanın bu hərəkətinə etiraz edir, Fransanın
bu mövqeyini qəbul etmir. Güman edirəm, Fransa özü də anlayacaqdır ki, o, birincisi, bununla heç nəyə nail
olmayacaqdır. İkincisi, bu barədə səhv etdiyini özü anlayacaqdır.
Ancaq siz bilirsiniz ki, erməni diasporu Avropa ölkələrində, Amerikada çox güclüdür. Məsələn, mən Şirakla
bu barədə danışarkən o mənə dedi ki, bilirsinizmi, Fransada 600–700 min erməni yaşayır. Onların da siyasətə,
seçkilərə təsiri vardır. Hətta o mənə dedi ki, erməni diasporunun böyük bir qrupu Fransa Senatının binası
qarşısında çadır qurubdur. Çadırda gecə-gündüz otururlar, gələn deputatları oraya dartırlar, onlarla danışırlar. Ya
onlara söz verirlər, ya da məcbur edirlər ki, qərara səs verin. O mənə dedi ki, burada çoxlu türk də yaşayır – nə
qədər yaşadığını demədi və mən də bunu bilmirəm – amma nədənsə, türklər bu cür hərəkət etmirlər. Bu da
həqiqətdir, biz bunu da bilməliyik.
İndi arada belə bir söhbət gəzir ki, guya Almaniyada da bu məsələyə baxacaqlar. Bilirəm və inanıram ki,
Almaniya bu işə baxacaq. Amma Almaniyada erməni çox deyildir. Lakin Almaniyada 3 milyon türk var. İndi əgər
Almaniya Bundestaqı bu məsələyə baxsa və 3 milyon türk də orada səsini çıxarmasa, onda gəlin özümüz özümüzü
günahlandıraq. Başa düşürsünüzmü?
Bu barədə bizim mövqeyimiz aydındır. Bundan sonra da əlimizdən gələni edəcəyik, heç narahat olmayın.
Biz sizinlə bir yerdəyik və bir yerdə də olacağıq.
Mən Türkiyəyə dəvət olunduğuma görə təşəkkür edirəm. Bu dəvəti doğrudan da çoxdan, hörmətli cənab
prezident Sezər burada, Azərbaycanda olanda almışdım. Amma sonra bunun vaxtını müəyyən etməmişdik.
Nəhayət, sizinlə birlikdə vaxtını müəyyən etdik.
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Martın 12-də mən Türkiyədə, Ankarada olacağam. Sizə də telefonda bir neçə dəfə demişəm ki, mənim oraya
getməyə böyük ehtiyacım var. Siz dediniz ki, ölkənizdə bunu istəyirlər, amma mən bəlkə də daha çox istəyirəm.
Çünki birincisi, Türkiyə üçün darıxmışam, ikincisi isə, bir çox məsələlər var ki, orada müzakirə etməliyik. Elə
birincisi, «soyqırımı» haqqında, ikincisi, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında. Görürsünüz, ermənilər
axır zamanlar müxtəlif hərəkətlər edir, işlər görürlər. Bu barədə biz birlikdə nə edə bilərik? Bakı–Ceyhan
layihəsi haqqında – bunu artıq gecikdirmək olmaz. Azərbaycandan təbii qazın Türkiyəyə ixrac olunması – bunu
da gecikdirmək olmaz. Mən deyərdim ki, Türkiyənin müəyyən dairələrinin bu işə münasibətləri bir az soyuqdur.
Bakı–Ceyhan kəməri haqqında qərar olmayanda iki gündən bir Bakı–Ceyhan deyirdilər. İndi qərar da var,
hər bir şey də var. Amma elə bil ki, Türkiyədə bunu yaddan çıxarıblar. Ona görə də mənim konkret fikirlərim
var. Bu barədə biz orada nəinki danışmalıyıq, eyni zamanda bəzi layihələr hazırlanıbdır, bunları orada həll
edəcəyəm.
Bakı–Ceyhan xəttinə maraq da artır. Çünki məsələn, ABŞ-ın «Şevron» şirkəti Qazaxıstanda çoxlu neft hasil
edir və Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorundakı «Kaşaqan» yatağındakı əsas işin görülməsi bu şirkətə həvalə
olunubdur. Həmin şirkət mənə məktub yazıbdır ki, Bakı – Tblisi – Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə qoşulmaq
istəyir. Həmin məsələni müzakirə etmək üçün bu yaxınlarda onların nümayəndəsi mənim yanıma gələcəkdir.
Bunun özü çox yaxşı haldır. Çünki bəziləri belə hesab edirlər ki, Qazaxıstan bu işə qoşulmasa, Bakı–Ceyhan
neft kəməri rentabelli olmayacaq və sair. Amma heç biz demədən «Şevron» – düzdür, ABŞ-ın «Eksson» şirkətinin burada mövqeyi bir qədər doğru deyil – şirkəti kənardan gələrək bu işə qoşulur.
Doğrudur, «Şevron»un burada da, həm neft, həm də qaz yataqlarında böyük perspektivləri vardır. Xüsusən
indi «Abşeron» yatağında iş aparırlar və yaxşı göstəricilər əldə edirlər. Güman edirəm ki, biz orada çox yaxşı,
böyük bir yataq açacağıq. Ona görə də bu məsələlərin hamısını biz gərək konkretləşdirək, vaxtı itirməyək.
Yoxsa, 2001-ci il başlayıb, bir qədər də keçəcək, görəcəksən ki, il bitdi.
Tarixçilərin əməkdaşlığı yaxşı fikirdir. Bu işlə məşğul olan Azərbaycan tarixçiləri var. Mən mütləq göstəriş
verərəm, bizim tarixçiləri toplayarlar, onların içərisindən gərək bu işi yaxşı bilən adamları tapsınlar. Gürcüstan
tarixçilərini də cəlb etmək lazımdır. Çünki Gürcüstan tarixçiləri Qafqazı daha yaxşı bilirlər. Ola bilər Rusiyadan
da bəzi tarixçilər cəlb olunsun. Ancaq bilirsinizmi, bəzən onlarda da obyektiv münasibət olmur. Bunu biz
Sovetlər İttifaqı vaxtında görmüşük. Hətta Sovetlər İttifaqı vaxtında Cənubi Qafqazın tarixini yazmaq istəyirdik,
Moskvada üç respublikanın tarixini yazmaq istəyirdilər. Orada tarixçilər bir-biri ilə o qədər mübahisə etdilər ki,
bunu edə bilmədilər. Çünki biri bir konsepsiyaya tərəfdar idi. Çoxları da Ermənistan tərəfində idi. Amma
Gürcüstanda bu barədə həm yaxşı arxiv sənədləri var və eyni zamanda yaxşı tarixçilər də vardır. Ona görə də
mən bu barədə prezident Şevardnadze ilə də danışaram, bizim tarixçilərə göstəriş verərəm, sizin tarixçilərlə də
siz danışarsınız, bir qrup hazırlayarıq ki, oturub bu barədə bir fikrə gəlsinlər. Biri var danışmaq, söz demək,
fikrə gəlmək – bunlar öz yerində. Amma ortaya tarixi sənədlər qoymaq lazımdır.
Parlamentlərarası komissiyaların əlaqələrini yaratmaq düzgün məsələdir. Mən heç bilmirdim ki, bu
komissiyaların üzvləri dörd ildir ki, görüşmürlər. Hesab edirəm ki, indi, Avropa Şurasına tam üzv olunduğumuz
halda gərək Türkiyə və Azərbaycanın deputatları orada sıx əlaqədə işləsinlər. Mən dedim və bir də təkrar
edirəm ki, Türkiyənin oradakı səfiri bu dörd il içərisində daim bizə çox böyük dəstək veribdir, çox kömək
edibdir. Biz ondan razıyıq. Amma indi bir yerdə işləməliyik. Ona görə də bunu təşkil etmək, bir yerdə
toplaşmaq lazımdır. Düşünmək lazımdır, mən bizim Milli Məclisdən xahiş edərəm, siz də onlarla danışarsınız,
görək bunu necə təşkil edərək, harada görüşsünlər. Ola bilər, Türkiyəyə getsinlər, orada görüşsünlər və ətraflı
danışsınlar. Bu həm də Beynəlxalq münasibətlər komissiyasının Türkiyə Böyük Millət Məclisinə bir ziyarəti ola
bilər. Eyni zamanda bu barədə bir proqram hazırlayarlar. Bu da çox yaxşı fikirdir, bunu həyata keçirmək
lazımdır.
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GÜRCÜSTANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
İRAKLİ MENAĞARİŞVİLİNİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(13 fevral 2001)
Prezident sarayı
13 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: İrakli Afinogenoviç, xoş gəlmisiniz, mən sizi və Azərbaycana rəsmi səfərə
gəlmiş bütün nümayəndə heyətinizi salamlayıram. Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı münasibətlər dostluq,
qardaşlıq münasibətləridir və bu münasibətlər müxtəlif səviyyələrdə – həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi
səviyyələrdə tez-tez görüşlər keçirilməsini şərtləndirir. Ona görə də sizin Azərbaycana bu rəsmi səfəriniz
Gürcüstan–Azərbaycan münasibətlərinin daha da inkişaf etməsi üçün, şübhəsiz, çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Siz burada müəyyən iş görmüsünüz. Bizim Xarici İşlər naziri mənə məlumat verdi ki, çox səmərəli
işləmisiniz və hələ bu gün və sabah da işləyəcəksiniz. Mən bu görüşə şadam.
İ r a k l i M e n a ğ a r i ş v i l i: Zati-aliləri, sağ olun. İlk növbədə icazə verin, Sizin tərəfinizdən qəbul
edilmək kimi yüksək şərəfə görə, səfərimizin gedişi barədə, Gürcüstanda vəziyyət barədə məlumat vermək,
fikirlərinizi eşitmək imkanına görə Sizə təşəkkür edim. Mən şəxsən öz adımdan və nümayəndə heyətimizin
üzvləri adından Sizə təşəkkür edirəm. Cənab Prezident, Siz tamamilə haqlısınız ki, Azərbaycanla Gürcüstan
arasında qarşılıqlı münasibətlərin xüsusi səciyyəsi baxımından bu səfər çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Mən öz məlumatımın əvvəlində, ilk növbədə, Gürcüstan prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin
tapşırığını yerinə yetirmək və onun şəxsi salamını, xoş arzu və diləklərini Sizə çatdırmaq, Azərbaycan ilə
Gürcüstan arasında qarşılıqlı münasibətlərə, əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə şəxsən Sizin yetirdiyiniz diqqətin
Eduard Amvrosiyeviç və bütün gürcü xalqı tərəfindən çox yüksək qiymətləndirildiyini təsdiq etmək – bunu xüsusi
vurğulayıram – istərdim. Şübhəsiz ki, Sizin şəxsi töhfənizi Gürcüstanda hamı yüksək qiymətləndirərək, Azərbaycanla dostluq, qardaşlıq münasibətlərini və əməkdaşlığı regionda sabitliyin mühüm rəhni, habelə
Gürcüstanın müstəqil, demokratik inkişafının vacib təminatlarından biri hesab edir.
Gürcüstanın dövlət quruculuğunun, müstəqilliyinin dəstəklənməsi üçün Sizin rəhbərliyiniz altında görülmüş
işlərə və indi də atılan addımlara görə mən gürcü xalqı və Gürcüstanın rəhbəri, zati-aliləri cənab prezidentin
adından Sizə minnətdarlığımızı yetirmək istəyirəm. Ötən il məruz qaldığımız olduqca ağır quraqlığın
nəticələrinin aradan qaldırılması işində Gürcüstana göstərilmiş yardım qonşu, dost dövlətin taleyinə,
problemlərinə belə qayğının ən son, çox mühüm təsdiqi idi. Sizin qərarınızla bizə birinci olaraq ancaq
Azərbaycan yardım əli uzatdı. Bu, təbii idi və eyni zamanda, şübhəsiz, xüsusi hisslər, ümid doğururdu ki,
xalqlarımız arasındakı qarşılıqlı münasibətlər gələcək müsbət proseslərin rəhnidir.
Mən bir məqamı da mütləq nəzərə çatdırmalıyam – hərçənd buraya gələn kimi, hava limanında və bugünkü
görüşlərdə bu barədə öz mövqeyimi bildirmişəm – çox mühüm bir hadisə, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul
edilməsi ilə əlaqədar gürcü xalqı adından, Gürcüstanın rəhbəri adından ən səmimi təbrikləri Sizə və bütün
Azərbaycan xalqına yetirmək mənim üçün xüsusi şərəfdir. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul
edilməsi bu gün müstəqil Azərbaycanda Sizin rəhbərliyiniz altında həyata keçirilən demokratik inkişaf xəttinin
düzgün olduğunu təsdiqləyir.
Nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, bu hadisə təkcə Azərbaycan üçün deyil, eləcə də Gürcüstan üçün, gələcəyimiz
üçün əhəmiyyətlidir. Çünki indi bütün Cənubi Qafqaz Avropa Şurasında təmsil olunmuşdur. Bu isə o deməkdir ki,
biz bu çox mühüm Avropa qurumunda daha bir dost qazandıq və şübhəsiz, ümidvarıq ki, o, ümumi mənafelərimizi
dəstəkləyəcəkdir.
Səfərimizdən məqsəd ölkələrimiz arasında müxtəlif sahələrdə dinamik inkişaf edən əməkdaşlığın gedişini
təsdiqləməkdən və gələcəkdə həyata keçirilməli olan əməkdaşlıq sahələrini müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.
Dünən axşam və bu gün mən həmin məsələləri Xarici İşlər Nazirliyində həmkarlarımızla təfərrüatı ilə müzakirə
etmək imkanına malik oldum. Mən onları bu gün Azərbaycan hökumətində hörmətli Baş nazirin müavini ilə də
müzakirə edə bildim. Heydər Əliyeviç, mən razılıq və iftixar hissi ilə Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, biz
müzakirələr zamanı qaldırılmış bütün məsələlərdə yekdil mövqedə olduq və vaxtı çatmış bütün məsələləri həll
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etməyə hazır olduğumuzu bildirdik. Eləcə də, şübhəsiz, hamını, o cümlədən də Qafqaz regionunda hamını
düşündürən problemlər barəsində yekdil rəyə gəldik.
Siz prezident Eduard Amvrosiyeviçlə birlikdə bizə, xarici işlər nazirlərinə müntəzəm olaraq görüşmək
tapşırığı verirsiniz. Sizə məlumat vermək istəyirəm ki, bu praktika həyata keçirilir. Çox hörmətli həmkarım
Tbilisidə olub və ətraflı müzakirələr aparmışıq. Beynəlxalq forumlar zamanı aramızda olan müntəzəm
görüşlərlə yanaşı, indi Bakıya səfər etmək şərəfinə malikəm.
Dövlətlərimiz arasında ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin əslində bütün sahələrinə toxunmaq imkanımız
oldu. Əlbəttə, ilk növbədə regional məsələlərə, regionda təhlükəsizlik məsələlərinə, ikitərəfli iqtisadi, mədəni
layihələrə toxunduq. Biz Azərbaycanın hazırda üzərində işlədiyi və reallaşdırılmasına bizim də öz töhfəmizi
verməyə çalışdığımız qlobal əhəmiyyətli layihələrə də toxunduq və onların inkişaf etdirilməsi barədə öz
mülahizələrimizi bildirdik. Bu layihələr uzun perspektiv üçün həm dinamik iqtisadi inkişafı təmin etməli, həm
də regionda sülhün və sabitliyin zəmini olmalıdır. Əlbəttə, söhbət ilk növbədə mühüm cəhətləri ilə birlikdə
enerji dəhlizindən, nəqliyyat dəzlizinin, kommunikasiya dəhlizinin inkişafından gedir. Məmnunluqla demək
istəyirəm ki, biz müzakirə etdiyimiz məsələlərdə tam qarşılıqlı anlaşmaya gəldik, onların hər birinə dair
tamamilə konkret təkliflər işlənib hazırlandı.
Biz istər qardaş Azərbaycanımız üçün, istərsə də Gürcüstan üçün çox ağrılı bir mövzudan – ərazi bütövlüyü
problemindən yan keçə bilməzdik. Bizdə Abxaziya məsələsində hələlik xüsusi bir irəliləyişin olmaması
narahatlıq doğurur. Mən dincliklə nizamasalma prosesinin, təəssüf ki, ilişib qaldığı vəziyyətdən çıxarılması
üçün gördüyümüz tədbirlər barədə həmkarlarıma məlumat verdim.
Biz mühüm beynəlxalq təşkilatlar olan BMT, ATƏT çərçivəsində əməkdaşlıq praktikasını təfərrüatı ilə
müzakirə etdik. Heydər Əliyeviç, Sizin Eduard Amvrosiyeviçlə birlikdə irəli sürdüyünüz məlum təşəbbüs –
Qafqazda sülh və sabitlik haqqında məşhur Tbilisi bəyannaməsi diqqət mərkəzində idi. Biz bu ideyanın hazırda
daha da inkişaf tapmasını çox mühüm hesab edirik. Biz Gürcüstanda bu məsələnin daha da işlənilib
təkmilləşdirilməsini xarici siyasətimizin öncül istiqamətlərindən biri hesab edirik və azərbaycanlı
həmkarlarımızın burada, Xarici İşlər Nazirliyində də bizi dəstəkləməsi çox sevindirir. Biz hətta həmin mövzu
üzərində işləmək üçün xüsusi tapşırıqlar üzrə ayrıca səfir də təyin etmişik. Əlbəttə, iş asan getmir, ona görə ki,
müxtəlif şübhələr, mövqelər var, bunların hamısını bir yerə toplamaq lazımdır. Amma mən deyərdim,
rəhbərlərimizin, həqiqətən, müdrik uzaqgörənliyi məhz bundan ibarət idi ki, bu ideyanın reallığına hələ heç də
hamının inanmadığı vaxtlarda söylənilmiş fikir indi, hər halda, həyata keçirilir. Biz çox ümid edirik ki, birgə
səylərlə onu məntiqi sonluğa çatdırmaq mümkün olacaqdır. Əminik ki, Gürcüstan və Azərbaycan bu məsələdə
əsas rol oynamalıdırlar.
Mən həmkarlarımıza qısaca məlumat vermişəm və Sizə də məlumat vermək istəyirəm ki, Eduard
Amvrosiyeviçin Türkiyəyə bu yaxınlarda etdiyi səfər çox uğurlu olmuşdur. Orada iki dövlət arasında qarşılıqlı
münasibətlər təfərrüatı ilə müzakirə edilmişdir. Üzərində birlikdə işlədiyimiz layihələrin inkişaf etdirilməsi əsas
məsələlərdən biri idi. Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin və bu istiqamətdə aparılan işin birmənalı şəkildə
dəstəklənməsinə biz çox şad olduq, bunu Eduard Amvrosiyeviç də vurğulamışdır. Biz enerji dəhlizinin digər
cəhətlərini də müzakirə etdik. Söhbət qaz layihələrindən, onların həyata keçirilməsi üçün göstərilməli olan
səylərdən gedir. Ümumiyyətlə, Gürcüstan prezidentinin belə bir təəssüratını Sizə yetirmək istəyirəm ki, səfər
nəticəsində indi bizdə böyük nikbinlik var, o mənada ki, əgər bu layihələr həyata keçirilərsə, bu, təkcə üç ölkə
üçün deyil, bütün region üçün, bütün dünya üçün də çox vacibdir.
Mən bugünkü görüşlərimizdə müzakirə edilmiş geniş mövzuların ancaq əsas məqamlarına toxundum. Bu isə
ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın necə çoxsahəli olduğunu təsdiqləyir. Bütün bunları Sizə çatdırmaq imkanına
görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən, ilk növbədə, dostum, prezident Şevardnadzenin
salamını yetirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim qardaşlıq, dostluq salamımı və ən xoş
arzularımı ona yetirəsiniz. Belə ki, çox böyük tarixi olan və bir çox sınaqlardan keçmiş şəxsi dostluq
münasibətlərimiz hazırda iki suveren dövlət – Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında
mühüm rol oynayır.
Sizin səfəriniz belə bir faktı bir daha təsdiqləyir ki, ölkələrimiz – Gürcüstanla Azərbaycan arasında
münasibətlər dinamik inkişaf edir. Sizi əmin edə bilərəm ki, biz bu xəttə sadiqiq və dostluğumuzun
möhkəmlənməsi və bütün sahələrdə münasibətlərimizin genişlənməsi və inkişafı üçün lazım olan hər şeyi
bundan sonra da edəcəyik. Ağır quraqlıq dövründə biz sizə nə kömək edə bilərdiksə, onu da etdik. Biz bunu öz
qardaşlıq, dostluq borcumuz sayırıq və bundan sonra da davam etdirəcəyik. Başlıcası isə, istərdik ki, Gürcüstan
hazırda enerji təchizatı ilə əlaqədar qarşılaşdığı çətinlikləri aradan qaldırsın. İnanıram ki, belə də olacaqdır.
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Lakin gələcəkdə əməkdaşlığımız prosesində meydana çıxacaq hər hansı problemləri biz birlikdə həll edəcəyik.
Biz axırıncı tikəmizi də dostumuzla bölüşməyə həmişə hazırıq.
Hesab edirəm ki, səfəriniz Gürcüstanın və Azərbaycanın xarici işlər nazirlikləri arasında konkret iş üçün də
səmərəli, çox mühümdür, ictimaiyyət üçün də olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz Gürcüstanla bütün
öhdəliklərimizi, bütün münasibətlərimizi dostluq, qarşılıqlı anlaşma, qardaşlıq əsasında qururuq və quracağıq.
Bizim bu münasibətlərimizə heç vaxt heç nə, heç kim mane ola bilməyəcəkdir.
Gürcüstan da, Azərbaycan da müstəqilliyə qovuşduqları vaxt təəssüf ki, münaqişələrlə bağlı bütün
çətinliklərlə üzləşdilər. Sizdə, Gürcüstanda da münaqişə var, bizdə, Azərbaycanda da. Bizdə bu, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bu, işimizi ümumən çətinləşdirir. Onu nəzərdə tuturam ki, biz
müstəqil dövlətlər olandan sonra xalqlarımız qarşısında, ölkələrimiz qarşısında çox böyük yeni vəzifələr
meydana çıxdı. Onların həllini çətinləşdirən budur ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da daim münaqişənin
tənzimlənməsi ilə, sülhün bərqərar edilməsi ilə məşğul olurlar. Düşünürəm ki, biz buna nail olacağıq. Elə sizin
xatırladığınız Tbilisi bəyannaməsi də hələ o vaxtlar, əvvəla, münaqişələri nizama salmaq üçün, ikincisi isə,
bütün Qafqazda olmasa da, hər halda, Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar edilməsi üçün qətiyyətlə irəliləməyə
yönəldilmişdi.
Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması ilə əlaqədar təbrikə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu,
Azərbaycan üçün həqiqətən tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Lakin bunun Cənubi Qafqaz üçün də böyük əhəmiyyəti
var. İndi bütün Cənubi Qafqaz ölkələri, xüsusi nəzərə çatdırıram, Gürcüstan da, Azərbaycan da bu mötəbər
orqana – Avropa Şurasına daxildirlər. Bu, münaqişələrin həlli və ölkələrimizin demokratiya yolu ilə uğurlu
inkişafı üçün yeni imkanlar açır.
Ölkəmizin Avropa Şurasına qəbul olunması prosesində Gürcüstan tərəfindən duyduğumuz dəstəyə görə
təşəkkür etmək istəyirəm və bunu Eduard Amvrosiyeviçə yetirməyi xahiş edirəm. Mən bu barədə Eduard
Amvrosiyeviçlə bir neçə dəfə telefonla danışmışdım və o sizin Strasburqdakı səfirinizə göstərişlər vermişdi.
Yeri gəlmişkən, sizin çox yaxşı səfiriniz var, bu qadın – Lana Qoberidze orada böyük nüfuza malikdir. Bizim
nümayəndələrimiz də deyirdilər ki, o həmişə onlarla, Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə birlikdə olmuşdur.
Mən Strasburqda olarkən onu gördüm, təşəkkür etdim. Aydındır ki, bu, Gürcüstan prezidentinin prinsipial
xəttidir və buna görə ona təşəkkür edirəm.
Şadam ki, Eduard Amvrosiyeviçin Türkiyəyə səfəri uğurlu keçmişdir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bir çox
illər üzərində işlədiyimiz bütün layihələr həyata keçiriləcəkdir. Mən bu barədə ona görə inamla danışıram ki, axı
biz bu layihələr üzərində neçə illərdir işləyirik və nə qədər maneələr, nə qədər çətinliklər olmuşdur. Biz Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının işlənilməsinə başlayanda görüşürdük, o vaxtlar nə
qədər etirazlar olmuşdu. Bütün bunlara baxmayaraq, biz, hər halda, işləyirik və özü də çox uğurla işləyirik.
Xəzərin statusu barədə indiyədək də çox mübahisələr gedir. Əlbəttə, Xəzərin hüquqi statusu çox böyük beynəlxalq məsələdir. Onu tez, qısa vaxtda həll etməyin mümkün olduğunu düşünmək sadəlövhlük olardı. Lakin biz
artıq buna doğru irəliləyirik. Xəzər dənizində işin prinsipləri haqqında Rusiya ilə saziş bağlamışıq, Rusiya
Xəzərdə işin prinsipləri haqqında Qazaxıstanla saziş bağlamışdır. Artıq üç Xəzəryanı dövlət birinci mərhələ
üçün əslində eyni fikir söyləmişdir – bu, çox yaxşıdır, çünki belə mürəkkəb məsələni məhz mərhələ-mərhələ
həll etmək olar. Bu bizə imkan verir ki, konkret əməli nəticələrə malik olduğumuz neft və qaz yataqları barəsində bağladığımız müqavilələr üzrə işimizi davam etdirək.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan barəsində. Son vaxtlar müxtəlif əhval-ruhiyyələr meydana gəlir. Amma mən belə
düşünürəm ki, bunlar artıq aradan qaldırdığımız məsələlər sırasına aiddir. Türkiyəyə mənim də səfərim
olacaqdır. Hələ səfərdən əvvəl nümayəndələrimiz işləyirlər, gedib Ankarada da, Londonda da, başqa yerlərdə də
görüşmüşlər. Söhbət həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlamaqdan, həm də «Şahdəniz»
yatağından qazın Türkiyəyə ixracı üzrə əməli işə başlanmasından gedir. Düşünürəm ki, hər iki layihə həyata
keçiriləcək və mənim Türkiyəyə səfərimə qədər nümayəndələrimiz görüşəcək, işləyəcəklər və biz həll
olunmamış məsələləri orada həll edə biləcəyik.
Yeri gəlmişkən, deməliyəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə digər şirkətlər tərəfindən də maraq göstərilir.
Məsələn, Amerikanın «Şevron» şirkətinin prezidenti – o, Gürcüstanın da dostudur – bu yaxınlarda mənə məktub
göndərərək bildirmişdir ki, tezliklə buraya gələcək, biz görüşəcəyik. Onlar bildirirlər ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan
neft kəmərinin inşasının iştirakçısı olmaq istəyirlər. «Şevron» əsasən Qazaxıstanda neft çıxarır. Ancaq onlar
bizdə də işləyirlər. Deməliyəm ki, çox perspektivli olan «Abşeron» yatağında işləyirlər. Hesab edirik ki, bu
yataqdan yaxşı nəticələr alacağıq. Bəlkə də elə bir vaxt gələcək ki, təkcə bir Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri
kifayət etməyəcəkdir.
Bir sözlə, biz nikbinik və o məsələləri həll etmişik və həll edirik.
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Rusiya prezidenti Putinin Azərbaycana səfəri barəsində öz müsbət münasibətini bir neçə dəfə açıq
bildirdiyinə görə Eduard Amvrosiyeviçə minnətdaram. Mən hətta eşitmişdim, o demişdi ki, Rusiya prezidenti
Putinin Azərbaycana səfərini, eləcə də Gürcüstana səfəri hesab edir. Bu, məhz belədir, doğrudur. Rusiya ilə
ölkələrimiz arasında münasibətlər suverenlik, bizim ərazi bütövlüyümüz, müstəqilliyimiz əsasında qurulmalıdır.
Bununla yanaşı, bu münasibətlər iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, insani münasibətlər sahəsində əməkdaşlıq üçün
bütün ehtiyatlardan istifadə edilməsinin zəruriliyinə yönəldilməlidir. Bir sözlə, hesab edirəm ki, bu, təkcə
Azərbaycan üçün deyil, bütün Cənubi Qafqaz üçün də faydalı olmuşdur.
Sözün qısası, biz bəzi məsələlər barəsində sonra danışacağıq. Münasibətlərimiz artıq o dərəcədə
formalaşmışdır ki, onları nə sola, nə də sağa döndərmək mümkündür. Biz bu münasibətləri qiymətləndiririk.
Əvvəla, onların keçmişdə dərin kökləri var, onlar biz müstəqil dövlətlər olaraq təşəkkül dövrünü keçdiyimiz,
inkişaf etdiyimiz bu illər ərzində sınaqlardan çıxmışdır. Onların Cənubi Qafqazın gələcəyi üçün də, Gürcüstanın
və Azərbaycanın gələcəyi üçün də böyük əhəmiyyəti var.
Bir daha xahiş edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı Eduard Amvrosiyeviçə yetirin. O məni dəvət
etmişdir, mən onu dəvət edirəm, vaxt tapmaq lazımdır. Biz müxtəlif beynəlxalq forumlarda tez-tez görüşürük,
amma gərək o da Bakıda olsun, mən də Gürcüstanda olum. Aradan çox vaxt keçəndə biz hər ikimiz darıxırıq.
Düşünürəm ki, bizim səfərlərimiz də olacaqdır.
Salamımı və xoş arzularımı ona yetirin. Gürcü xalqına ən xoş arzularımı çatdırın. Əlbəttə, çox istəyirim ki,
siz hazırda enerji böhranı ilə əlaqədar keçirdiyiniz çətinlikləri aradan qaldırasınız.
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GÜRCÜSTAN BEYNƏLXALQ NEFT KORPORASİYASININ RƏHBƏRİ GEORGİ
ÇANTURİYA İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(13 fevral 2001)
13 fevral 2001-ci il
Heydər Əliyev: Bakıda çoxdan olmamısınız?
Georgi Çanturiya: Bəli, Heydər Əliyeviç.
Heydər Əliyev: Əvvəllər tez-tez gəlirdiniz, indi isə daha çox Avropaya, Amerikaya gedirsiniz. Mən bütün
prosesləri izləyirəm, çünki mart ayında mən Türkiyədə olarkən Bakı-Tbilisi-Türkiyə qaz kəmərinə dair bütün
sənədləri onlarla imzaladıq. Siz, həmişə olduğu kimi, ortadasınız. Aparılmış danışıqlar barədə mənim
məlumatım var. Bizim nümayəndəmiz Valeh Ələsgərov Frankfurta getmişdi. Mənə məruzə etdilər ki, nəhayət,
siz bu gün qəti razılığa gəlmisiniz. Nə deyirəm, mən buna şadam. Çünki biz də, "Şahdəniz" layihəsi üzrə
konsorsium da bunda maraqlıdır. Onlar bizi daim tələsdirirlər, deyirlər ki, boru kəmərinin tikintisinə
başlamalıdırlar. Bu ləngimə onların ovqatını pozmamışdır. Hər halda, bu gün hər şey tamamlandı. Valeh
Ələsgərov bu barədə mənə məruzə etdi.
Georgi Çanturiya: Heydər Əliyeviç, çox sağ olun. İlk növbədə, icazə verin, məni qəbul etdiyinizə görə
Sizə minnətdarlığımı bildirim və Gürcüstan Prezidenti Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadzenin səmimi salamını
yetirim. Yəqin bunun çox rəmzi mənası var ki, biz danışıqları Bakıda tamamladıq və ondan sonra Sizinlə görüşə
gəldik. Heydər Əliyeviç, Siz bilirsiniz, bu, bizim üçün bir neçə səbəbə görə rəmzi məna daşıyır.
Siz, həqiqətən, bütün Qərb marşrutunu yaratmış lidersiniz. Siz o şəxsiyyətsiniz ki, Qafqazı dünyaya
açmısınız və mən də bütün Gürcüstan da bunu iftixarla vurğulayırıq. Bütün Gürcüstanın Sizə necə böyük
hörmət bəslədiyini bilirsiniz. Bu, ürəkdən gəlir, çünki əgər Siz olmasaydınız, Sizin siyasətiniz olmasaydı...
Bütün bunlar gözlərimiz qarşısında baş vermişdir. Xoşbəxtlikdən, mən 1994-cü ildən etibarən baş vermiş
hadisələrin – sözün əsl mənasında Qafqazı dünyaya açmağınızın, Qərb istiqamətini açmağınızın, Bakı-Supsaya
dair qərar qəbul etməyinizin şahidi olmuşam.
İndi bütün Gürcüstan bilir ki, bu, ölkəmiz üçün doğrudan da həyati əhəmiyyətə malik qərar idi. Sizin
qərarınız olmasaydı, yəqin ki, Gürcüstanın indiki vəziyyətini təsəvvürə gətirmək çox çətin olardı.
Mən bu sözləri şəxsən öz adımdan demirəm. Bunu bütün Gürcüstan bilir. Yəqin çox rəmzi məna daşıyır
ki, bu danışıqlar başa çatdıqdan sonra biz ilk məruzəni etmək üçün məhz Sizin yanınıza gəlmişik.
Çünki Siz o şəxsiyyət, o lidersiniz ki, Gürcüstanda hər bir ailə Sizə hörmət bəsləyir. Bu, gürcü xalqının
yaddaşında əsrlər boyu yaşayacaqdır. Sizin Gürcüstan üçün etdiklərinizin qiyməti misilsizdir. Gürcüstanın bütün
tarixində elə bir adam tapmaq çətindir ki, bütün keçid dövrü ərzində ölkəmizin qarşılaşdığı problemlərə bu
qədər can yandırsın.
Bilirsiniz ki, hər bir gürcü ailəsində Sizin çox böyük nüfuzunuz var. Burada mən görünməmiş bir faktı
xatırlatmaq istəyirəm. Sizin Gürcüstan parlamentindəki çıxışınızdan sonra parlament Bakı-Tbilisi-Ceyhan
layihəsi haqqında sazişin ratifikasiya olunmasına yekdilliklə səs verdi. Bu, bizim parlamentin tarixində ilk
hadisə idi, belə şey olmamışdı. Hətta 1918-ci ildə müstəqil Gürcüstanın ilk Konstitusiyası qəbul ediləndə də,
əleyhinə bir neçə səs verilmişdi.
Hesab edirəm ki, Gürcüstanı Sizin adınızla hər şey bağlayır. Bu gün Sizə məruzə etmək mənim üçün
böyük şərəfdir ki, biz çox mürəkkəb danışıqlar prosesindən keçmişik. Deməliyəm ki, bu işdə Azərbaycan
tərəfinin çox böyük xidməti var və bizə kömək edən azərbaycanlı həmkarlarımıza minnətdarıq. Sərmayəçilər
tərəfindən çox böyük diqqət göstərildi, xüsusən o mənada ki, biz eynilə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi üzrə də
belə danışıqların birinci mərhələsini keçmişik. Bu, Sizin köməyinizlə formalaşan böyük enerji dəhlizidir.
Şübhəsiz, biz başa düşürük ki, bu layihələr Gürcüstanın və Azərbaycanın gələcəyi deməkdir. Üstəlik, Gürcüstan
hasilatçı ölkə olmasa da, bu layihələr bizim üçün Azərbaycandan ötrü olduğundan heç də az əhəmiyyətli
deyildir. Sizin dediyiniz kimi, biz tranzit ölkəsiyik. Sizin Eduard Amvrosiyeviçlə birlikdə apardığınız siyasət
sayəsində dünya Qafqazı tanımışdır.
Mən həmişə deyirəm – fəxr edirəm ki, vaxtilə Siz bu layihələr barədə danışanda onlara inanan az idi.
Yəqin indi o gün gəlib çatıb ki, ikinci nəhəng layihəyə dair danışıqlar prosesi tamamlanır. Xatırlayıram, hələ
səfir olarkən bu otaqda mənə izah edirdiniz ki, həmin layihə Gürcüstana, Qafqaza nə kimi fayda gətirəcəkdir.
Yəqin çox rəmzidir ki, biz bu gün danışıqlar prosesinin başa çatması barədə məruzə edirik. İcazənizlə, Eduard
Amvrosiyeviçin arzusunu Sizə çatdırmaq istəyirik. Yəqin ki, bunun da rəmzi mənası var. O deyir ki, sazişi
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imzalamağın yeganə yeri Bakıdır. Sizin razılığınızla biz Gürcüstan Prezidentinin Bakıya işgüzar səfərinin
proqramını müzakirə edərik. Bunun özünün də rəmzi mənası var ki, XXI əsr bu sazişin imzalanması ilə başlayır.
Heydər Əliyev: Xoş sözlərə görə çox sağ olun. O ki qaldı bizim qarşılıqlı münasibətlərimizə, Gürcüstanla
dostluğumuza, bu, həmişə möhkəm, qardaşlıq münasibətləri olmuşdur. Biz müstəqil dövlətlər olduqda isə həm
Gürcüstan, həm də Azərbaycan bütün münasibətləri – dostluğu da, qarşılıqlı yardımı da möhkəmləndirməyin və
inkişaf etdirməyin zəruriliyini daha çox hiss etmişlər. Ona görə də hesab edirəm ki, 1994-cü ildən başlayaraq
Xəzər dənizinin enerji ehtiyatlarından istifadə sahəsində gördüyümüz bütün işlər dünya üçün böyük yenilik
oldu. Bu, təkcə Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda çıxarılan və çıxarılacaq neft və qazdan ibarət deyildir.
Baxın, indi Xəzər dənizinin şimalında, Qazaxıstan sektorunda və digər sahələrdə necə zəngin yataqlar var. Artıq
Xəzər dənizi haqqında dünyada tamamilə başqa təsəvvür yaranmışdır. Bunun da başlanğıcını biz qoymuşuq.
Əlbəttə, sizin xatirinizdədir ki, nəinki inanmırdılar, həm də nə qədər mane olurdular, özü də çox böyük
qüvvələr mane olurdu.
Ancaq bizə heç nə mane ola bilmədi. Ona görə də biz birinci layihəni başladıq və o, Bakı-Supsa layihəsi
idi. Əslində, konsorsiumun çıxardığı neftin hamısı Bakı-Supsa boru kəməri ilə nəql edilir. Şimal marşrutu ilə
yalnız bizim neft şirkətinin öz yataqlarımızdan çıxardığı nefti göndəririk. Yəni, bunun özü də çox şey deyir. Biz
ildə 7 milyon ton neft çıxarırıq.
Bakı-Ceyhan neft kəmərinin tikintisi məsələsi vaxtımızı çox aldı. Bir tərəfdən, çətinliklər vardı, digər
tərəfdən də mane olurdular. Biz iki dəfə sənəd imzaladıq, bir dəfə 1998-ci ildə Ankarada bəyannamə, sonra
ikinci dəfə 1999-cu ildə İstanbulda isə qəti sənəd imzaladıq. Bakı-Ceyhan boru kəmərinin tikintisinə yalnız indi
başlamışıq. Hələlik bu işdə müəyyən gecikmə var. Ona görə də mən Eduard Amvrosiyeviçlə sonuncu dəfə
Yaltada görüşərkən ona bildirdim ki, bizim həmkarlarımız – konsorsiuma daxil olan şirkətlər deyirlər ki,
xüsusən Gürcüstan ərazisində dağlardan keçən çətin yerlər var. Əgər indi biz tikintinin başlanmasında ləngisək,
bir il gecikə və bu bir ili itirə bilərik. Hesab edirəm ki, bu bir ili nə siz, nə də biz itirə bilmərik. O vaxt biz
Yaltada razılığa gəldik ki, danışıqları sürətləndirmək lazımdır. Mən artıq dedim ki, mart ayında biz bütün bu
məsələləri qurtarmışıq. Mən bütün danışıqlar prosesini nəzarətdə saxlayırdım, mənə məlumat verirdilər. Şadam
ki, indi artıq qəti qərara gəlmisiniz və sənədin imzalanmasına gedə bilərik.
Dostum Eduard Amvrosiyeviçin salamını mənə yetirdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bizim
birlikdə gördüyümüz işləri Gürcüstanda qiymətləndirirlər. Siz deyirsiniz ki, parlamentdə sazişə yekdilliklə səs
verdilər və hətta müxalifət də buna səs verdi. Əlbəttə, bu məni sevindirir. Eyni zamanda, belə deməyimə əsas
verir ki, hər halda, sizdə yaxşı müxalifət var.
Amma Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsini reallaşdırmaq üçün mən Tbilisiyə gələndə və
Azərbaycanın payına düşən tarifləri Gürcüstana güzəştə gedəndə müxalifət tərəfindən mənə nə qədər hücumlar
oldu. Məni onda günahlandırmağa başladılar ki, nəinki öz ölkəmin mənafeyini qorumamışam, hətta könüllü
şəkildə güzəştə getmişəm. Amma mən nə etdiyimi həmişə bilirəm.
Mən bunu məhz iqtisadi çətinliklər keçirən, həqiqətən, bizimki kimi belə təbii ehtiyatları olmayan
Gürcüstanı dəstəkləmək üçün etdim. Başqa cür necə ola bilərdi? Axı biz dostuq, qonşuyuq, bir-birimizə həmişə
kömək etməliyik. Mənim də etdiklərim, necə deyərlər, həm gürcü, həm də Azərbaycan xalqlarının tarixi
ənənələrinə tamamilə uyğundur.
Qonşu qonşuya, dost dosta kömək etməlidir. Gürcüstana həmin vəziyyətdə Azərbaycan tərəfindən kömək
lazım idi. Yenə deyirəm, baxmayaraq ki, asan deyildi, mən buna getdim və məsuliyyəti öz üzərimə götürdüm.
Dedim ki, əgər hətta kimsə nəinki bu gün, hətta gələcəkdə kimisə günahlandıracaqsa, qoy məni günahlandırsın.
Mən bunu əbəs yerə etmədim və indi də buna təəssüflənmirəm.
Qaz kəmərinə gəldikdə isə, bu, yeni xətdir və Gürcüstana da fayda gətirəcəkdir. Təbii ki, biz qaz ixrac
edəcəyik. Türkiyə qaz alacaqdır. Yəni, bu, xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluğun möhkəmlənməsinə
kömək edəcək daha bir vəsilədir. Hərçənd söhbətimizin əvvəlində dedim ki, danışıqlar bir qədər uzanmışdır,
lakin bu gün mənə məruzə etdiyiniz kimi, son nöqtəni qoymusunuz, mən bundan məmnunam. İndi sənədin
imzalanmasından söhbət gedir. Əgər siz hesab edirsinizsə ki, onu Azərbaycanda imzalamaq lazımdır, mən
Eduard Amvrosiyeviçi Azərbaycana çoxdan dəvət etmişəm. Bu dəvəti indi bir daha təsdiq edirəm. Qəti
rəsmiləşdirin və sazişin bütün beynəlxalq tələblərə uyğun olması barədə məruzə edin. Sənədi imzalamaq və bu
layihəyə yaşıl işıq yandırmaq üçün Eduard Amvrosiyeviçin Azərbaycana səfərinin vaxtını müəyyən edək.
Georgi Çanturiya: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Dediklərinizi çatdırarıq. Sizin vurğuladığınız kimi, bu
enerji dəhlizinin nadirliyi ondadır ki, Sizin sayənizdə və Eduard Amvrosiyeviçin sayəsində insanlar bütün bu
layihələrin nəinki iqtisadi baxımdan, digər cəhətlərdən də mühümlüyünü dərk etməyə və anlamağa başlayıblar.
Bu, Gürcüstanın, onun müstəqilliyinin təminatlı təhlükəsizliyidir, gələcəyidir. Ona görə də bir daha deyirəm,
bütün Gürcüstan, – mən riyakarlıq etmirəm, – Sizi dəyərləndirir və sevir, bilir ki, Azərbaycanın və Gürcüstanın,
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bizim müstəqil dövlətlərimizin gələcəyini, həqiqətən, təmin edəcək bu qərarları qəbul etmək Sizin üçün və
Eduard Amvrosiyeviç üçün necə çətin olmuşdur. Bunların Sizin həyatlarınız üçün nə kimi nəticələri ola
bilərdi... Mən hesab edirəm ki, Siz bu qərarları qəbul edərkən öz həyatlarınızı təhlükə qarşısında qoymuşdunuz.
Mən hesab edirəm ki, Sizin həyatınız həm də ona görə qiymətlidir ki, adınız Gürcüstanda əbədiləşmişdir.
Hər bir gürcü ailəsinin qapısı Sizin üzünüzə açıqdır. Heydər Əliyeviç, Sizi inandırıram ki, bu, gürcü və
Azərbaycan xalqları arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin Sizin tərəfinizdən qoyulmuş sarsılmaz
bünövrəsidir. İqtisadi və siyasi cəhətdən bir-biri ilə bağlı olan iki xalq arasında mən başqa belə bir perspektivli
bünövrənin olduğunu xatırlamıram.
Heydər Əliyev: Bəli, şübhəsiz. Bu, gələcək nəsillərə xidmət edir. Neft və qaz ixrac edəcəyimiz üç əsas
xətt Gürcüstandan keçir: indi artıq işləyən Bakı-Supsa, tikilməkdə olan Bakı-Ceyhan və nəhayət, Bakı-Tbilisi
Türkiyə, bir sözlə, hamısı Gürcüstan ərazisindən keçir.
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QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ (QİƏT) BAŞ KATİBİ
VALERİ ÇEÇELAŞVİLİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 fevral 2001)
Prezident sarayı
16 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Qara dəniz hövzəsində iqtisadi əməkdaşlıq
sahəsində birgə işimiz davam edir. İndi Siz, yeni Baş katib olaraq, irəliləməyimiz üçün daha çox işlər
görürsünüz.
V a l e r i Ç e ç e l a ş v i l i: Heydər Əliyeviç, sağ olun, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında
işlərin vəziyyəti barədə fikir və ideyaları, məlumatı Sizinlə bölüşdürmək imkanına görə çox minnətdaram.
Bildiyiniz kimi, təşkilatın bir qurum kimi formalaşması özünün yekun mərhələsinə daxil olub və indi təşkilatın
əsas ideyası və əsas fəaliyyəti üzv ölkələrə nəzərəçarpacaq fayda gətirə bilən konkret iqtisadi layihələrin işlənib
hazırlanması və həyata keçirilməsi üzərində cəmləşdirilmişdir.
Əlbəttə, katiblik yeni şəraitdə region ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı üçün əlavə imkanlar yaradılması
məqsədilə özündən asılı olan bütün tədbirləri görməyə hazırdır. Söz yox ki, regionda çoxsahəli əməkdaşlıq
sistemində təşkilatın rolunu üzv ölkələr tərəfindən necə təsəvvür edilməsindən də çox şey asılı olacaqdır.
Regional problemlərin – nəqliyyat infrastrukturunun inkişafı, energetika problemlərinin və ya ətraf mühitin
mühafizəsi sahəsindəki mövcud problemlərin təşkilat çərçivəsində həlli və nəzərdən keçirilməsi üçün, onların
həlli zamanı təşkilatın müxtəlif mexanizmlərindən istifadə olunması üçün ölkələrin öz üzərlərinə öhdəliklər
götürməsi çox vacibdir.
Konkret iqtisadi layihələrdən danışarkən deməliyəm ki, biz müvafiq beynəlxalq təşkilatlardan olan təcrübəli
mütəxəssisləri bu layihələrin işlənib hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə cəlb etməyə çalışırıq. Çünki bu
proqramların həyata keçirilməsinə maliyyə vəsaiti tapmaq üçün onlar lazimi dünya standartlarına uyğun
olmalıdır. Bu baxımdan BMT-nin QİƏT-in əməkdaşlığı haqqında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ötən il
dekabrın 16-da qəbul etdiyi qətnamənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının ixtisaslaşdırılmış agentlikləri, onun təsisatları ilə əməkdaşlıq üçün qarşımızda yeni imkanlar açır. Deməliyəm ki,
burada prinsipcə çox perspektivli istiqamətlər meydana gəlir. Məsələn, biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Avropa üçün iqtisadi komissiyası ilə çox əlbir şəraitdə işləyirik. İndi yol nəqliyyatı sahəsində əməkdaşlıq
haqqında birgə memorandum hazırlayırıq. Bu memorandum bizə həmin sahədə əməkdaşlığı genişləndirməyə
imkan verəcəkdir. Biz gömrük və sərhəd proseduralarımızı uyğunlaşdırmaq üzərində işləyirik, bundan məqsəd
odur ki, biznesmenlər, o cümlədən Azərbaycan bizmesmenləri bilsinlər ki, müəyyən sənədlər paketi ilə onlar regionda istənilən sərhədləri, məsələn, Gürcüstan–Türkiyə sərhədini keçərək öz mallarını Bolqarıstana satmağa
apara bilərlər.
Mənə elə gəlir ki, bu, regionda qarşılıqlı sürətdə faydalı ticarət üçün imkanları xeyli artıracaqdır. BMT-nin Ərzaq və
Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı (FAO) ilə əməkdaşlıq çox perspektivli istiqamətdədir. Biz təşkilatın 9 ölkəsi üçün – təəssüf
ki, Rusiya və Ukrayna FAO-nun üzvü deyildir – regional əsasda xüsusi texniki yardım proqramı işləyib hazırlamışıq.
Bu proqram gələcəkdə vahid kənd təsərrüfatı bazarının formalaşmasına və regionun ərzaq sarıdan təhlükəsizliyinin
təmin olunması proqramının hazırlanmasına kömək edəcəkdir. Bundan əlavə, həmin proqram bizim müvafiq dövlət
orqanlarına və strukturlarına lazımi strategiyanı formalaşdırmağa imkan verəcəkdir ki, kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarımız malları dünya ticarət təşkilatının standatlarına uyğun surətdə istehsal etsin və beləliklə, dünyanın bir
çox bazarlarına çıxa bilsinlər.
Sizə həmçinin məlumat verməliyəm ki, biz ESKATO-dan – BMT-nin Asiya və Sakit okean regionu üzrə
komissiyasından maraqlı təklif almışıq. Üç Cənubi Qafqaz dövləti, habelə Türkiyə və Rusiya bu komissiyanın
üzvləridir. Komissiya Mərkəzi Asiya regionu ölkələri üçün təşkil olunmuş fond kimi bir fond yaradılmasını
təklif etmişdir. Zənnimcə, bu bizim üçün çox faydalı olacaqdır. Ona görə ki, bu, region üçün əlavə vəsait,
çoxsahəli əməkdaşlığın təşkilində bizə kömək göstərəcək əlavə mütəxəssislərin, peşakarların cəlb edilməsi
deməkdir.
Mən bizim Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankı barədə ayrıca bir neçə söz demək istərdim. Bu bank
regionda getdikcə daha ciddi maliyyə qurumuna çevrilir. O, artıq fəaliyyət göstərir və bir sıra maraqlı layihələri
maliyyələşdiribdir. Elə bu günlərdə mən Türkiyədə, İstanbulda bu ölkədə su elektrik stansiyasının tikintisi üçün
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kredit sazişinin imzalanması mərasimində iştirak etdim. Bütün layihə 12 milyon dollar məbləğində
qiymətləndirilir və onun 4,5 milyon dollarını bizim bank verir. O, beynəlxalq maliyyə bazarının resurslarını
regionun ehtiyacları üçün, uzunmüddətli əməkdaşlıq proqramlarının maliyyələşdirilməsi üçün cəlb etmək
sahəsində fəaliyyətə başlamışdır. Bununla əlaqədar mən ölkələrimizin bu bankın fəaliyyətinə öz töhfəsini
verməsinin vacibliyini vurğulamaq istərdim. Mən bunu Eduard Amvrosiyeviçlə söhbətimiz zamanı da xahiş
etdim. Çünki bizim banka müəyyən borcumuz var. Mən bunu sizdən də xahiş etmək istəyirəm, ona görə ki, əgər
bankın təsisçiləri öz öhdəliklərini yerinə yetirərlərsə, onda bu, banka öz reytinqini yüksəltməyə, beynəlxalq
bazarın ciddi maliyyə ehtiyatlarını uzunmüddətli əsasda cəlb etməyə və bunlardan regionda istifadə etməyə imkan verər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ən çətin məsələ beynəlxalq təşkilatları maliyyələşdirməkdir. Müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlara nə qədər çox daxil olursansa, maliyyələşdirmənin zəruriliyi də bir o qədər artır. Maliyyələşdirmə
məsələsində isə ölkələrimizdə hələlik hər şey rəvan deyildir, hər şey alınmır. Buna baxmayaraq, hesab edirəm
ki, siz məsələni düzgün qoyursunuz. Biz maliyyələşdirmə üçün vəsait axtarıb tapmalıyıq. Bir halda ki, biz
bankın yaradılmasını birlikdə qərara almışıq, birləşmişik, heç kəs bunun əleyhinə çıxmayıb, deməli, biz bankı
dəstəkləməliyik.
Valeri
Ç e ç e l a ş v i l i: Mən Gürcüstanın bu bankla münasibətlərini misal göstərə bilərəm. Biz
banka 1,5 milyon dollar vəsait qoymuşuq və borcumuz da təxminən bir o qədərdir. Gürcüstan üçün indi bankın
nəzərdən keçirdiyi layihələrin ümumi dəyəri təqribən 15–17 milyon dollar məbləğindədir. Layihələrdən biri,
məsələn, Yunanıstan tərəfindən təqdim edilmişdir. Yunanıstan tərəfi kredit alır və sərnişin gəmilərinin
buraxılması üçün zavodun tikintisini maliyyələşdirir. Yəni Yunanıstan həmin katerlərdən sonra öz ölkəsində
istifadə etmək üçün kredit götürür və onların hazırlanmasını maliyyələşdirir. Yunanıstanda çoxlu ada var. Bu olduqca sərfəli layihədir. Gürcüstan, əslinə qalsa, borc alan ölkə deyil, amma bundan bilavasitə fayda
götürəcəkdir. Həmin layihələrin ümumi məbləği təqribən 17 milyon dollardır ki, bu da 1,5 milyon dolların
banka qoyulmasının bizim üçün sərfəli olduğuna bilavasitə sübutdur. Buna görə də Azərbaycanın banka
qoyduğu vəsaitlə yanaşı, maliyyələşdirilmək üçün təqdim edə biləcəyi layihələr üzərində də çox ciddi işləmək
lazımdır.
Heydər Əliyeviç, demək istəyirəm, hiss edirəm ki, katibliyə inam artır. Bu çox yaxşı faktdır və bizim üçün
böyük şərəfdir. İndi bizdə sədr Rusiya Federasiyasıdır. Bu ölkə Qara dəniz əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsi
sahəsində çox fəal mövqe tutur. Bu sədrliyin əsas xüsusiyyəti olaraq mən Avropa Birliyi ilə keyfiyyətcə yeni
münasibətlərimizin inkişaf etdirilməsinin mümkünlüyünü nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Bilirsiniz ki, biz QİƏT-in
üzvü olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin Tbilisidə keçirilmiş müşavirəsində Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatı ilə Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığa dair platforma qəbul etmişik. Təəssüf ki, Avropa Birliyi ilə
bağlı heç də hər şey baş tutmamışdır. Lakin indi bizim sədr İqor Sergeyeriç İvanov mənə məlumat verdi ki,
Romano Prodi onun adına məktub göndərmişdir. Məktubda o, Avropa Birliyi ilə təşkilatımız arasında əməkdaşlığın
imkanlarını müəyyənləşdirmək üçün təşkilatın Baş katibini Brüsselə danışıqlara dəvət edir. Zənnimcə, bu çox
mühüm cəhətdir, ona görə də mən əlimdən gələni əsirgəməyərək Avropa Komissiyasını inandırmağa çalışacağam ki,
biz onların regionda məqsədlərinin həyata keçirilməsi üçün öz mexanizmlərimizlə faydalı ola bilərik. Çünki
araşdırsaq görərik ki, məqsədlərimiz əslində uyğun gəlir. Heydər Əliyeviç, ona görə də əgər öz tövsiyələrinizi
versəniz, Sizə çox minnətdar olardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu tamamilə dəstəkləyirəm. Bu təşkilatlar bir-birinə çox yaxındır. Nəzərə
almaq lazımdır ki, Avropa Birliyinin həyata keçirdiyi proqram Qara dəniz hövzəsi regionunu əhatə edir, ona
görə də Qara Dəniz Təşkilatlarının Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığı çox mühüm amildir. Avropa Birliyinin
nümayəndə heyəti yaxın günlərdə buraya gələcək, Gürcüstanda da, Ermənistanda da olacaqdır. Mən onlara bu
mövzuda mütləq danışacağam.
V a l e r i Ç e ç e l a ş v i l i: Heydər Əliyeviç, mən Sizə çox minnətdar olardım. Çünki əminəm ki, əgər
əməkdaşlığımızın mövcud mexanizmlərini regional layihələrin həyata keçirilməsində Avropa Birliyinin
təcrübəsi ilə, onların maliyyə imkanları ilə uyğunlaşdırsaq, onda daha böyük əyani və nəzərəçarpacaq səmərə
əldə etmiş olarıq.
Təşkilatda növbəti sədr Türkiyə olacaqdır. Deməliyəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin Xarici İşlər Nazirliyini
artıq indidən öz sədrliyi dövründə əhəmiyyət veriləcək öncül istiqamətlər üzərində ciddi düşünür. Katibliyin
tarixində ilk dəfədir ki, sədrliyin başlanmasına üç ay qalmış, Türkiyə XİN-in və bütün katibliyin
nümayəndələrinin geniş görüşü keçirilmişdir. Görüşdə biz təşkilatın inkişafı, layihələrin gerçəkləşdirilməsi
barədə öz mülahizələrimizi şərh etdik. Bu görüş protokollaşdırılıb və öncül istiqamətlər Türkiyə tərəfindən
formalaşdırılacaqdır. Azərbaycan XİN-də görüş zamanı mən bu protokolu həmkarlarıma verdim ki, onların öz

133

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

fəaliyyətini gələcək öncül istiqamətlərlə əlaqələndirməyə imkanı olsun. Düşünürəm ki, bu cür əlaqələndirmə
gələcəkdə əməkdaşlığı daha yaxşı inkişaf etdirməyə imkan verəcəkdir.
Heydər Əliyeviç, sözümü tamamlayaraq Sizə bunu demək istəyirəm. Bilirəm ki, sabah Siz bizim qonşu
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi ilə görüşəcəksiniz. Deməliyəm ki, biz təşkilatlararası əsasda
əməkdaşlığa hazırıq və səmərəli əməkdaşlığımız üçün çox ciddi zəmin var. Mən ilk növbədə mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə sahəsini göstərərdim. İndi biz İstanbulda mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə mərkəzi yaradırıq və Cənub–Şərqi Avropa üçün sabitlik paktının himayəsi altında çox yaxşı əlaqələr və
ünsiyyətlərə malikik. Şimal–Qərb istiqamətində əməkdaşlığımıza gəldikdə, o da sahmana salınmaqdadır. Əgər biz
bu xətti Cənub–Şərq istiqamətində də – sirr deyil ki, narkotik və psixotrop maddələr Avropaya əsasən bu regiondan
gəlir – davam etdirəcək, əməkdaşlığın bu məhvərini yaratsaq, onda, zənnimcə, bu məsələdə dəstəklənməyimiz
üçün çox ciddi maliyyə vəsaiti tapıla bilər. Çünki Avropada yaxşı başa düşürlər ki, onlar bizə nə qədər çox
kömək göstərərlərsə, Avropa Birliyinin özündə və ümumən Avropada problemlər bir o qədər az olar.
Sonra demək istərdim ki, Baş katib olaraq, mən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatında Azərbaycanın
bundan sonra da fəal rol oynayacağına ümid bəsləyirəm və tərəfimdən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Baş katib
kimi və Azərbaycanda bir çox insanlarla çox səmimi, qarşılıqlı münasibətlərlə bağlı olan adam kimi, var qüvvə
ilə çalışacağam ki, təşkilat ölkələrimizin beynəlxalq əmək bölgüsü sistemində daha səmərəli iştirakına və öz
iqtisadiyyatını inkişaf etdirməsindən ötrü əlavə imkanlar qazanmasına şərait yaratsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumata görə sağ olun. Zənnimcə, ötən dövr ərzində Baş katib kimi fəaliyyətiniz
göstərir ki, təşkilatımız daha mütəhərrik olur, daha da təkmilləşir. Sözün düzü, biz bu təşkilatı yaradarkən çox
da əmin deyildik ki, konkret, əməli nəticələr ola bilər. Lakin bu təşkilatın üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının
hər zirvə toplantısından, xarici işlər nazirlərinin və digər nümayəndələrin görüşlərindən sonra, məsələn, şəxsən
mən belə bir qənaətə gəlirəm ki, bu təşkilat həqiqətən gərəkli və faydalıdır, biz hamımız onun daha səmərəli
fəaliyyət göstərməsinə kömək etməliyik.
Sabah İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş katibi ilə mənim görüşüm olacaqdır. Mən onunla bu mövzuda
hökmən danışacağam. Əgər biz bu təşkilatları yaxınlaşdırmağa həqiqətən müvəffəq olsaq, onda Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı üçün də, EKO üçün də fəaliyyət sahəsi genişlənər. Odur ki, mən bunu hökmən
edəcəyəm.
Biz təşkilatımızın inkişafı üçün öz tərəfimizdən hər şey etmişik və edəcəyik. Bu ideyanı və əməli fəaliyyəti
prinsipcə lap əvvəldən dəstəkləmişik.
O ki qaldı banka, mən bu barədə lazımi göstərişlər verməyə çalışacağam. Bacardığımızı edəcəyik. Əgər indi
sədrlik Türkiyəyə keçirsə, bu yaxşıdır. Çünki bu təşkilatın yaradılmasının təşəbbüsçüləri məhz onlar olmuşlar
və onların imkanları daha böyükdür. Üstəlik, Baş katibin iqamətgahı da Türkiyədə yerləşir. Bir sözlə, bu dövr
digər dövrlərə nisbətən daha səmərəli ola bilər.
Mən sizinlə görüşməyimə şadam. Əmin ola bilərsiniz ki, mən bu təşkilatın çərçivəsində əməkdaşlığımızın
inkişafına fəal sürətdə kömək göstərəcəyəm.
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İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ BAŞ KATİBİ ƏBDÜLRƏHİM QƏVAHİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(17 fevral 2001)
17 fevral 2001-ci il
Heydər Əliyev: Mənim xatirimdədir, biz keçən il Tehranda EKO-nun zirvə görüşündə sizi baş katib
seçdik. Güman edirəm ki, bu müddətdə artıq xeyli iş görmüsünüz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Əbdülrəhim Qəvahi: Cənab prezident, hər şeydən öncə, gərgin işinizə baxmayaraq, vaxt tapıb məni
qəbul etdiyinizə görə zati-alinizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Həmçinin Sizə dərin minnətdarlığımı
yetirirəm ki, EKO-nun baş katibi vəzifəsinə seçilməyimə Siz o vaxt öz müsbət münasibətinizi bildirdiniz.
Mən söhbətimə ingilis dilində başladım, indi isə fars dilində danışmaq istəyirəm.
Heydər Əliyev: Ana dilində danışmaq hər şeydən yaxşıdır.
Əbdülrəhim Qəvahi: Bəli, cənab prezident.
Zati-aliləri, mən bir qədər sonra EKO-nun fəaliyyəti haqqında fikirlərimi söyləyəcəyəm. Amma İran
diplomatı, iranlı olduğuma görə ilk növbədə istərdim ki, bir vətəndaş kimi öz hisslərimi Sizə çatdırım. Mən
burada özümü evimdə olduğum kimi hiss edirəm. Mən Azərbaycanı qardaş ölkə, doğma vətənim hesab edirəm.
İcazə versəniz, indi mən EKO haqqında Sizə bir sıra məlumatlar verərdim.
Heydər Əliyev: İndi görürsənmi, ana dilində danışmaq necə yaxşıdır. Mən qonaqlarımızın ingilis dilində
danışığını o qədər eşidirəm ki, əgər İrandan gələnləri də ingilis dilində eşitsəm, daha bu nə oldu? İranla biz
qardaşıq, dostuq, dillərimiz bir-birinə oxşayır. Azərbaycan dilində nə qədər fars sözləri var. Elə fars dilində də
nə qədər türk sözləri var. Sən isə ingilis dilində danışırsan, bəlkə də Çin dilində danışmaq istəyirsən. Belə
olarmı?
Biz gənc olanda, məktəbdə oxuyanda həmişə adamlar bir-birindən soruşurdu, hansı dil daha yaxşı dildir.
O vaxt dünyanın başqa dillərindən o qədər məlumatımız yox idi. Ona görə də fars dilini yaxşı dillərdən biri
hesab edirdik. Bizim müştərək şairlərimiz fars dilində şerlər yazıblar. Fars dili şer dilidir. Azərbaycan dili də
elədir. Çünki dünyanın ən qədim şerlərinin yarandığı bir məkan varsa, o da Azərbaycandır, İrandır, Firdovsi,
Hafiz, Sədi? Nə qədər desəniz saya bilərəm. Bunlar İran şairləridir. Amma bizimkilər də, məsələn, Nizami fars
dilində yazıbdır. Bir sözlə, mən sizə fars dilini öyrətdim. İndi buyura bilərsiniz.
Əbdülrəhim Qəvahi: Zati-aliləri, mənim 40 il ustadım, müəllimim olmuş ayətullah Məhəmməd Cəfəri –
Allah rəhmət eləsin, o, iki il bundan öncə dünyasını dəyişibdir – çıxışlarını, söhbətlərini adətən iki dildə –
Azərbaycan və fars dillərində edərdi. Ötən 40 ildə daim onun yanında olduğuma görə ondan çox şeyləri
öyrənmişəm. Eyni zamanda da mən Azərbaycan dilində hər hansı bir fikri eşidəndə çox şeyi başa düşürəm. Ona
görə ki, Azərbaycan və fars dillərində müştərək sözlərimiz çoxdur.
Heydər Əliyev: Mən də fars dilində danışığı dinləyəndə sözlərin çoxunu anlayıram.
Əbdülrəhim Qəvahi: Son dövrdə iki dildə yazıb-yaratmış sənətkarlardan biri də XX əsrin görkəmli şairi,
rəhmətlik Şəhriyar olmuşdur. Allah ona rəhmət eləsin. Şəhriyar həm Azərbaycan, həm də fars dilində şerlər
yazardı.
Heydər Əliyev: Bəli, o, Azərbaycanda çox sevilən şairdir, Şəhriyar fars dilində də, Azərbaycan dilində də
çox gözəl şerlər yazırdı. O, böyük şairimizdir. Zaman keçdikcə xalqlarımız Şəhriyarın nə qədər böyük şəxsiyyət
olduğunu daha da çox hiss edəcəklər. İndi buyurun, mətləbə keçək.
Əbdülrəhim Qəvahi: Hörmətli cənab prezident, EKO-nun zirvə görüşündə Sizin nitqinizi mən sonra
götürüb diqqətlə oxudum və öyrəndim. Biz Sizin həmin nitqinizdəki dörd çox mühüm məsələni EKO-nun
gündəliyinə daxil etdik və indi onun həyata keçirilməsi üzərində işləyirik.
Zati-aliləri, nitqinizdə toxunduğunuz məsələlərdən biri nəqliyyat dəhlizinin yaradılması barədə idi. ŞimalCənub istiqamətində yaradılacaq dəhlizin əhəmiyyəti çox böyükdür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində və
"Azəravtonəqliyyat" Konsernində keçirdiyim görüşlərdə biz bu fikrin əhəmiyyəti haqqında geniş söhbət etdik.
Bu dəhlizin çox böyük perspektivi vardır.
Cənab prezident, ikinci məsələ ticarətin inkişafı və genişlənməsi məsələsi idi. EKO-nun üzvü olan ölkələr
arasındakı ticarətin inkişafı çox mühüm bir məsələdir. Biz bunun üçün lazımi bir sənəd hazırlayıb
imzalayacağıq. Fikrimiz var idi ki, ticarət münasibətlərini inkişaf etdirmək üçün 2001-ci ildən tarifləri bir qədər
azaldaq və beləliklə, Sizin göstərdiyiniz müddəanı həyata keçirmək üçün lazım olan şəraitin yaradılmasına
kömək göstərək.
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Zati-aliləri, Sizin toxunduğunuz üçüncü məsələ də çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Bu, EKO-nun üzvü olan
ölkələrdə özəlləşdirmə prosesini sürətləndirmək, kiçik və orta müəssisələri inkişaf etdirmək məsələsidir.
Mən burada sizin ticarət naziriniz cənab Bağırovla da görüş keçirdim. Mən ona dedim ki, biz Tehranda iki
məsələ üzrə seminar keçirəcəyik. Ondan xahiş etdim ki, həm özəlləşdirmə, həm də kiçik və orta müəssisələrin
inkişaf etdirilməsinə dair keçirəcəyimiz seminarda Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak etsin.
Dördüncü çox mühüm məsələ EKO və Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında əlaqələr
yaradılmasıdır. Biz həmin məsələni EKO-nun Daimi Nümayəndələr Şurasında dəfələrlə müzakirə etmişik və
onun həllinə yaxınlaşırıq. Biz Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi ilə Bakıda qeyri-rəsmi
görüş də keçirdik. Çalışırıq ki, bu məsələ də öz həllini tapsın.
Cənab prezident, mən EKO-nun katibliyini bir qədər dəyişdirmək fikrindəyəm. Məqsəd bundan ibarətdir
ki, EKO-nun fəaliyyətini daha səmərəli, daha təsirli edək. Fikrimcə, həlli qeyri-mümkün olan bir sıra layihələri
kənara qoyub, həyata keçirə biləcəyimiz layihələri reallaşdırmaq üçün bu məsələ üzərində daha çox işləmək
lazımdır.
Cənab prezident, Sizin dəstəyinizə və köməyinizə bizim çox böyük ehtiyacımız vardır. Belə hesab edirəm
ki, Sizin dəstəyiniz nəticəsində biz regionda iqtisadi, ticarət əlaqələrini daha da genişləndirə və inkişaf etdirə
bilərik. Sizə bir daha öz təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Əvvəla, çox məmnunam ki, siz mənim Tehrandakı nitqimdə irəli sürdüyüm məsələlərə
diqqət yetirmisiniz və onların həll edilməsi üçün lazımi tədbirlər görmüsünüz. Həmin məsələlərin bundan sonra
da əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün Azərbaycan tərəfindən nə asılıdırsa, nə lazım olarsa, biz onların
hamısını etməyə hazırıq.
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi çox əhəmiyyətlidir. Bilirsinizmi, Azərbaycan ərazisindən belə bir dəhlizin
yaxşı işə salınması Avropa ilə Asiyanın, yəni EKO-ya daxil olan ölkələrin nəqliyyat məsələlərinin xeyli
yüngülləşdirəcəkdir. Burada avtomobil yolu, körpülər yaxşı qaydaya salınmalıdır, təmir olunmalıdır. Güman
edirəm ki, biz Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının azad edilməsinə nail olacağıq. Beləliklə də
Azərbaycanın ərazisindən keçib Təbrizə, oradan da İranın başqa məntəqələrinə gedən dəmir yolu çox
əhəmiyyətli nəqliyyat vasitəsi olacaqdır.
Mən bilirəm ki, Rusiya da bu məsələdə çox maraqlıdır. Amma təkcə Rusiya yox, Rusiyadan Avropaya
həddən çox dəmir yolları vardır. Bunların hamısından istifadə etmək olar.
Sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi və özəlləşdirmə sahəsində EKO-nun birgə iş görməsi də yaxşı məsələdir.
Burada da bizim imkanlarımız çoxdur. Mən məmnunam ki, siz ticarət naziri Bağırovla görüşmüsünüz və
istəyirsiniz ki, Tehranda bu barədə bir seminar və yaxud bir görüş keçirəsiniz. Mən bununla razıyam. Bizim
özəlləşdirmə ilə məşğul olan xüsusi nazirliyimiz vardır. Mən naziri oraya göndərə bilərəm ki, həmin tədbirdə
iştirak etsin və Azərbaycanın bu barədə imkanlarını orada izah etsin.
EKO təşkilatı ilə Qara dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının əlaqələrinin genişlənməsi çox vacibdir. Biz
bu barədə fikirlərimizi Tehranda bildirdik. Amma mən bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, bu iki təşkilat
birləşməsin, bir-birinə qarışmasın. Çünki onda biz çox şey itirə bilərik. Həmin təşkilatlar arasında sadəcə
əməkdaşlıq yaratmaq və onu inkişaf etdirmək lazımdır.
EKO təşkilatı öz tərkibinə görə müəyyən bir regiona aiddir. Əgər bu təşkilatlar bir-birinə qarışsalar, onda
bu regionların bəzisi irəli çıxar, bəzisi geri qalar. Mən hesab edirəm ki, bunlar arasında əməkdaşlıq lazımdır.
Ancaq mən bu iki təşkilatın bir-birinə qarışması, yəni birləşməsi fikri ilə razı deyiləm. Yəni hər iki təşkilat çox
faydalı işlər görür və onların hər biri müstəqil olaraq iş görsə, bir-biri ilə əməkdaşlıq yarada bilsə, daha da
faydalı olar.
EKO təşkilatında Azərbaycanın iştirakından çox məmnun olduğumuzu bir daha bildirmək istəyirəm. EKO
təşkilatının Tehranda keçirilmiş zirvə görüşünün çox gözəl təşkil olunmasını yaxşı xatırlayıram. Bunun
nəticələrindən biri də odur ki, EKO təşkilatının baş katibi İran nümayəndəsi seçildi. Ümidvaram ki, siz İranı,
eyni zamanda, təşkilatın üzvü olan bütün ölkələri təmsil edərək baş katib kimi bundan sonra daha da səmərəli
işlər görəcəksiniz.
Əbdülrəhim Qəvahi: İnşallah, Cənab prezident, Sizə təşəkkürümü bildirirəm və Sizin vaxtınızı bundan
artıq almaq istəməzdim.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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MDB ÖLKƏLƏRİ SƏRHƏD QOŞUNLARI KOMANDANLARI ŞURASININ
NÖVBƏTİ İCLASINDA İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN ÖLKƏMİZƏ GƏLMİŞ
MDB-nin ÜZVÜ OLAN DÖVLƏTLƏRİN SƏRHƏD QOŞUNLARI
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(20 fevral 2001)
Prezident sarayı
20 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sərhədçilər, mən sizi salamlayıram. MDB ölkələri sərhəd
xidmətlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti ilə bağlı mühüm məsələləri həll etmək üçün burada keçirdiyiniz görüşə şadam.
Düşünürəm ki, siz artıq işləmisiniz, nə isə etmisiniz, nə isə edəcəksiniz. Şadam ki, bu görüş Azərbaycanda
keçir. Səhv etmirəmsə, Azərbaycanda belə görüş olmayıbdır.
Sərhəd xidməti mənə gənclik illərimdən məlumdur. Çox fəxri, eyni zamanda, çox ağır, çətin xidmətdir.
Doğrudur, sərhəd qoşunlarına birbaşa münasibətim olduğu illərdəki vəziyyətlə indiki vəziyyət arasında fərqi
bilmirəm, lakin hər halda, sərhəd qoşunlarının işinin başlıca obyekti dövlət sərhədini qorumaqdır. Sərhədləri
qorunan ölkənin sərhədlərinin bütövlüyü də, toxunulmazlığı da, suverenliyi də, şübhəsiz, dövlət sərhədinin necə
qorunmasından asılıdır. Bəziləri keçmiş barədə danışmağı sevmirlər, mən isə, hər halda, hesab edirəm ki,
keçmişsiz indi yoxdur. Keçmiş vaxtlarda sərhəd xidməti çox sahmanlı idi. Sərhəd qoşunlarında nizam-intizam
son dərəcə yüksək idi. Deyərdim ki, qoşunların heç bir növündə sərhəd qoşunlarında olduğu kimi, belə yüksək
nizam-intizam, mütəşəkkillik yox idi. Ona görə də sərhədçilər xüsusi növ hərbçilər sayılırdılar.
Məndə Azərbaycan sərhədləri ilə bağlı şəxsi xatirələr də çoxdur. O vaxtlar mən zastavaların əksəriyyətini, bütün
sərhəd çimərliklərini, komendantlıqları gəzib dolaşmışdım. Azərbaycan artıq müstəqil dövlət olduqdan sonra mən
bəzi sərhəd məntəqələrində olmuşam. Ancaq o vaxtlar tez-tez olurdum, çünki öz vəzifəmə görə bu sahənin kuratoru
idim. Sərhəd xidmətində çox şey xoşuma gəlirdi. Bu barədə ona görə danışıram ki, biz – mən Azərbaycan
sərhədçilərini nəzərdə tuturam və yəqin bu, digər ölkələrin sərhədləri tərəfindən də qəbul oluna bilər – keçmiş
təcrübədə əhəmiyyətli, yaxşı, faydalı nə vardısa, onların hamısından istifadə edək.
Mən sizə baxıram və görürəm ki, sizlərdən heç kim dövlətləriniz müstəqillik əldə etdikdən sonra
doğulmayıbdır. Mən sərhədçilər kimi, sizin xidmətinizi nəzərdə tuturam. Yəqin ki, sizin hamınız, hər halda,
əksəriyyətiniz o vaxtlarda sərhəd qoşunlarında xidmət etmisiniz, təcrübəyə, biliyə, iş stajına maliksiniz. Ona
görə də bunların hamısını məndən yaxşı bilirsiniz. Mən öz təəssüratlarımdan, ən xoş təəssüratlarımdan
danışıram.
Sərhədçi borşu xoşuma gəlirdi. Bilirsinizmi, mən çox qoşun hissələrini gəzib dolaşmışam, amma
zastavalarda verilən borşun xüsusi dadını indiyədək xatırlayıram. Bəzən düşünürəm ki, belə borşun dadına bir
dəfə də baxmaq nə yaxşı olardı. Təəssüf ki, belə borş ələ büşmür.
Bu gün müzakirə etdiyiniz məsələlər – terrorizmlə mübarizə hamı üçün çox aktualdır. Təəssüf ki, bu, indi
artıq bütün dünya üçün çox təhlükəli hal olmuşdur. Ona görə də beynəlxalq terrorizmlə, ekstremizmlə mübarizə
indi, şübhəsiz, son dərəcə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Siz yəqin ki, bu məsələni müzakirə etmisiniz, bu
məsələlər üzrə qarşılıqlı fəaliyyət göstərmək barədə razılığa gəlmisiniz. Biz belə fəaliyyəti çox mühüm və
faydalı hesab edirik. Bir sözlə, mən sizi bir daha salamlayıram, gələcək işinizdə uğurlar arzulayıram. Sizi
dinləməyə şad olardım.
K o n s t a n t i n T o t s k i (Rusiya Federasiyası Federal Sərhəd Xidmətinin direktoru general-polkovnik):
Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, hər şeydən əvvəl, görüşümüzün Azərbaycan torpağında, gözəl Bakı şəhərində
keçirilməsinə razılıq verdiyinizə görə şəxsən öz adımdan və həmkarlarımın tapşırığı ilə Sizə səmimi
təşəkkürümüzü bildirmək istərdim. Bizlərdən bir çoxu Bakı şəhərini tanıyır, Azərbaycanda, Bakıda olmuşdur.
Yoldaşlarımızın bir qismi dedi ki, onlar buraya ilk dəfə gəlirlər. Odur ki, plana görə sabah iki saat şəhərlə
tanışlıq nəzərdə tutulmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hələ tanış olmayıbsınız?
K o n s t a n t i n T o t s k i: Xeyr, hələlik yox. Əvvəlcə işləmək lazımdır. Düşünürəm ki, bu gözəl şəhərə
ilk dəfə gələn həmkarlarımızın sabah belə təəssüratları olacaqdır. Bir sözlə, çox sağ olun. Biz çox şadıq ki,
Komandanlar Şurasının iclası, nəhayət, Azərbaycanda keçirilir. Siz terrorizmlə mübarizə kimi mühüm
məsələləri və bu gün müzakirə olunmuş bəzi digər məsələləri doğru qeyd etdiniz. Biz yekdil rəyə gəldik, bəzi
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tərəddüdlər oldu, bir məsələni təxirə saldıq. Lakin Sizə məlumat vermək istərdim ki, Komandanlar Şurasının
bütün üzvləri Sizin doğru olaraq söylədiyiniz mövqeyi yekdilliklə dəstəkləyirlər.
Biz mürəkkəb bir zəmanədə yaşasaq da, vahid ailədə doğulmuşuq, sərhədçilər olaraq, eyni məktəblərdə
oxumuşuq, birlikdə, bəzən müxtəlif məntəqələrdə, bəzən də eyni məntəqələrdə xidmət etmişik, görüşmüşük,
indi isə müstəqil xidmət idarələrinə rəhbərlik edirik. Şübhəsiz ki, bizlərdən hər biri öz dövlət rəhbərinin, ali
siyasi rəhbərinin, hökumətinin də iradəsini yerinə yetirir. Amma aydın başa düşürük ki, sərhəddə biz hamımız
qonşuyuq. Bir yerə toplaşdıqda söhbətə vəziyyətin birlikdə müzakirəsindən başlayırıq. Əvvəlcə bütövlükdə
MDB sərhədləri üzrə əlaqələndirmə xidmətinin sədri bizə vəziyyət barədə məlumat verir, sonra hər bir
komandan onu düşündürən problemlər barəsində çıxış edir. Sərhədin birgə sahələrində qayda-qanunu da,
normal, yaxşı, qarşılıqlı əlaqəni, əməkdaşlığı da birgə səylərimizlə təmin etmək lazımdır.
Biz transsərhəd cinayətkarlığının müxtəlif növləri ilə mübarizə üzrə çoxlu birgə əməliyyat aparırıq. Bir çox
səbəblərə görə, yəqin ilk növbədə dövlətlərimizin coğrafi mövqeyinə görə biz qaçaqmalçılığın yolu,
narkotiklərin, qanunsuz miqrasiyanın tranzit marşrutları üstündəyik. Bizim ümumi problemlərimiz həddindən
artıqdır. Çox şadam ki, Komandanlar Şurası əvvəlkitək kifayət qədər fəal işləyir.
Biz sənədlər də qəbul edirik, müvafiq qərarlar da. Bu da çox mühüm amildir ki, biz vaxtaşırı görüşürük. Bu
bizi həm insani cəhətdən yaxınlaşdırır, həm də tamam başqa mühit yaradır. Qarşıya hər hansı bir problem
çıxdıqda, istər-istəməz telefona əl uzadırsan, dəstəyi götürüb həmkarına zəng vurmağa, səni düşündürən, narahat
edən fikirləri bölüşməyə çalışırsan. Danışıb bir qərar qəbul edirsən. Sözün düzü, belə insani ünsiyyət
olmayanda, məktublar da, teleqramlar da, Xarici İşlər Nazirliyinin notaları da olur. Bu isə əsla biz deyən mühit
deyildir.
Planımızın əsas hissəsi yerinə yetirilmişdir, işgüzar görüşümüzə aid hissəni bu gün başa çatdırdıq, müvafiq
sənədlər imzaladıq. Şübhəsiz ki, hələ dünən başlanmış ikitərəfli görüşlər davam etdiriləcəkdir. Problemləri
ikitərəfli formatda müzakirə edəcəyik. Bir daha çox sağ olun. Sərhəd qoşunları kimi sayca kiçik görünən güc
strukturuna dövlət rəhbərinin böyük diqqət yetirməsi mənim üçün çox xoşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox vacibdir. Hər bir dövlətin silahlı qüvvələri onun təhlükəsizliyinin,
suverenliyinin, müstəqilliyinin təminatçısıdır, sərhəd qoşunları isə ən ön xəttədir. Odur ki, sərhəd qoşunları –
söhbət say tərkibindən getmir – xüsusi rol oynayırlar, özü də indi, sərhəd qoşunlarının köhnə sisteminin, hər halda,
dağıldığı, yeni sistemin yaradılmasının isə çətin olduğu bir vaxtda. O vaxtlar sərhədi qorumaq asan idi, çünki
olduqca çox müvafiq qurğular vardı. Bunu siz də, mən də yaxşı bilirik. Başqa ölkələrdə necə olduğunu bilmirəm,
amma bizim ölkəmizdə bu qurğular vaxtilə dağıdılmış, oğurlanıb aparılmışdır. Ona görə də sərhədi qorumaq
çətinləşmişdir. Burada təcrübə mübadiləsinin, bir-birinə köməyin böyük əhəmiyyəti var.
K o n s t a n t i n T o t s k i: Sərhəd Qoşunları Komandanları Şurasının sədri kimi, mənə Sizə minnətdarlıq
sözləri yetirmək və bunu bildirmək tapşırılmışdır ki, sərhəd qoşunlarının komandanı, bizim hörmətli
həmkarımız general-mayor Abbasəli Novruzov məsələnin təşkilati tərəfini, hava limanında qarşılanmadan
başlamış iclasın hazırlanmasınadək hər şeyi gözəl, yüksək səviyyədə həll etmişdir. Bütün təşkilati-texniki
məsələlər yüksək səviyyədə həll olunmuşdur.
İcazə verin, Komandanlar Şurasının tapşırığı ilə Sizə xatirə olaraq kiçik bir suvenir təqdim edim. Bu suvenir
ona görə xoşumuza gəlir ki, o bizim sevdiyimiz yaşıl rəngdə – furajkalarımızın rəngindədir. Hələ də
yadımdadır, bunun nə üçün yaşıl rəngdə olduğunu məktəbdə bizə izah etmişdilər. Dünyanın bir çox xalqlarında
belə bir inanc var ki, yaşıl rəng ümid rəngidir. Odur ki, sevdiyimiz rəngdə olan bu suveniri biz Azərbaycan
prezidentinə belə bir böyük ümidlə təqdim edirik ki, sərhədlərimiz, xalqlarımız, nəhayət, sakit, etibarlı şəkildə
qorunmuş şəraitdə yaşayacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən elə soruşmaq istəyirdim, bu yaşıl furajkalar hamıda qalıbmı?
K o n s t a n t i n T o t s k i: Demək olar, qalıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu yaxşıdır. Mən yaşıl furajkaları hələ öz cavanlıq çağlarımdan xatırlayıram. Axı
mən sərhəddə, Naxçıvanda doğulmuşam. Naxçıvan sərhəd şəhəridir.
Buna görə də biz oğlan uşaqları şəhərdə, küçədə sərhədçi əsgərlər gördükdə həmişə onların ardınca qaçırdıq.
Bu bizim üçün nə isə xüsusi bir hadisə idi. Biz yaşıl furajkalı əsgərə yandan, bu və digər tərəfdən baxmaq üçün
onun ardınca qaçırdıq. Nə yaxşı ki, bu furajka saxlanmışdır. Yeri gəlmişkən, bu çox yaxşı rəngdir.
O ki qaldı hədiyyəyə, sağ olun. Mən keçmiş vaxtlarda sərhədçilərdən, adətən, hansısa bir sərhəd qülləsinin
maketini hədiyyə alırdım. Görünür, indi siz varlanmısınız. Özü də mənə həmişə deyiblər ki, maket əsgərlərin əli
ilə düzəldilmişdir. Məndə çoxlu belə maket vardı. Təəssüf ki, mən Moskvaya köçdükdən sonra burada bəzi
arxivlərim məhv edildi. Maketlərdən bəziləri yoxa çıxdı, ancaq bəziləri qalır. Siz bunu gətirərkən elə bildim ki,
qüllədir. Mən sərhəd qülləsinə elə öyrəşmişəm, indi isə... Bu hədiyyəyə görə sağ olun.
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Mən sizi bir daha salamlayıram, yaxşı işləməyiniz münasibətilə təbrik edirəm, hamınıza öz xalqlarınız, öz
dövlətləriniz naminə çətin işinizdə uğurlar arzulayıram. Arzum budur ki, MDB ölkələri bacardıqca daha
səmimi, açıq əməkdaşlıq etsinlər, qarşılıqlı fəaliyyət göstərsinlər və bir-birinə kömək etsinlər, o cümlədən də
sərhəd qoşunları.
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BAKIDA TRASEKA-nın DAİMİ KATİBLİYİ OFİSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(21 fevral 2001)
21 fevral 2001-ci il
Hörmətli İsveçin xarici işlər naziri!
Hörmətli cənab baş katib!
Hörmətli cənab komissar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram və bizim ölkəmizə "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Avropa İttifaqının yüksək səviyyəli və hörmətli şəxslərindən ibarət olan nümayəndə heyətinin Cənubi
Qafqaz ölkələrinə, o cümlədən Azərbaycana bu səfəri Avropa İttifaqının bizim bölgəyə, eləcə də Azərbaycana
olan marağının və təbiidir ki, əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin təzahürüdür. Bu səfərinizə görə təşəkkür edirəm.
Baxmayaraq ki, siz Azərbaycanda olmaq üçün çox az vaxt ayırmısınız, ancaq bunun özü də kifayət edər ki,
Azərbaycanda TRASEKA proqramına olan münasibəti bir daha hiss edə biləsiniz.
Avropa İttifaqının çoxşaxəli, çoxtərəfli fəaliyyəti vardır. Birinci növbədə, Avropa İttifaqı ona daxil olan
ölkələrin daha da sıx əlaqə qurması və inkişaf etməsi problemləri ilə məşğuldur. Eyni zamanda, Avropa İttifaqı
onun tərkibində olan ölkələrdən kənara çıxaraq, dünyanın başqa hissələrinə də öz marağını göstərir. Bu
baxımdan təxminən 1992-1993-cü illərdə yaranmış TRASEKA proqramının böyük əhəmiyyəti vardır.
İndiyə qədər Avropa İttifaqı tərəfindən TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar tədbirləri
biz yüksək qiymətləndiririk. Ancaq eyni zamanda bu, bizim tərəfimizdən böyük işin başlanğıcı kimi qəbul
olunur. Məhz bu işi daha da gücləndirmək məqsədi ilə 1998-ci ilin sentyabr ayında Avropa İttifaqının və
TRASEKA proqramında iştirak edən dövlətlərin təşəbbüsü ilə, bizim təşəbbüsümüzlə Bakıda bu proqramın
həyata keçirilməsinə, böyük İpək yolunun bərpasına həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirildi və bunun
nəticəsində sənəd imzalandı. Konfrans TRASEKA proqramının katibliyini yaratdı və onun Azərbaycanda
yerləşməsi haqqında qərar qəbul etdi. Biz bunu böyük məmnuniyyət və minnətdarlıq hissi ilə qarşıladıq və
Bakının ən qədim binalarından birinin bu katibliyin sərəncamına verilməsi haqqında qərar qəbul etdik.
Bizim qonaqlarımız bu binanın gözəlliyi haqqında və indiki vəziyyəti barədə yüksək fikirlər söylədilər.
Bu binanın Avropa İttifaqının TRASEKA proqramına və İpək yolunun bərpası üçün görülən işlərə görə
ayrılması təsadüfi deyildir.
Bu bina Azərbaycanın, Bakının memarlıq abidələrindən biridir. Vaxtilə, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın böyük şəxsiyyəti, böyük sahibkarı Hacı Zeynalabdin Tağıyev bu binanı yaradıb və burada da
uzun müddət işləyibdir.
Azərbaycan xalqı təkcə indi yox, hələ o vaxtlarda da ümumbəşəri dəyərlərlə, Avropa dəyərləri ilə
Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin inteqrasiyasına çalışmışdır. Məhz bu binanın 100 il bundan öncə
Avropa üslubunda tikilməsi, onun həm xarici görünüşünün, həm də daxili görünüşünün Avropa memarlıq
üslubuna mənsub olması bunu əyani sübut edir.
Təbiidir ki, indi çox yerdə modern üslubda binalar tikmək və ofisləri modern binalarda yerləşdirmək dəb
olubdur. Amma biz bu yol ilə getmədik. Biz məhz klassik Avropa üslubunda tikilmiş binanı verdik ki, Avropa
İttifaqı buraya daha da doğma gözlə baxsın. Özü də görürsünüz, keçmişdə nə qədər gözəl tikirdilər.
Məsələn, burada xalçalar üstünü örtübdür, görmürəm, amma orada, baş katibin ofisində biz döşəməyə
nəzər saldıq. 100 il bundan öncə döşəmə elə bil ki, bu gün yaranıbdır. Keyfiyyətə çox fikir verirdilər. Baxın,
divarlar nə qədər enlidir. İndi hər şeyə qənaət edirlər, nazik divarlar qoyurlar. Onlar da qısa bir zamanda xarab
olur.
Mən sadəcə, Azərbaycanın Avropa memarlığından götürdüyü abidələrdən biri haqqında danışıram. Amma
Azərbaycanda belələri çoxdur. Bu da onu göstərir ki, Azərbaycan Avropaya, Avropa dəyərlərinə, Avropa
ölkələrinə hələ çox qədim zamanlardan maraq göstərmişdir.
Biz eyni zamanda TRASEKA proqramını qədim böyük İpək yolunun bərpası ilə bağlayırıq. Əslində,
TRASEKA proqramı irəli sürüləndə, güman edirəm, həqiqətən nəzərə alınıbdır ki, bu, təkcə TRASEKA
proqramını əhatə edən ölkələr üçün deyil, böyük İpək yolunun bərpası üçündür və çox vacibdir. Biz konfransda
açıq-aydın müəyyən etdik ki, Asiya ilə Avropanı, Şərq ilə Qərbi bağlayan qədim İpək yolu bu gün də öz
aktuallığını saxlayıbdır və Şərqlə Qərb arasındakı başqa yollara nisbətən daha qısadır. Yüklərin daşınması daha
sürətlə, qısa bir zamanda olur və daha ucuz başa gəlir. Ona görə biz hesab edirik ki, 1998-ci ildə Bakı
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konfransında qəbul olunmuş qərarlar həyata keçirilməlidir.
Mənə belə gəlir ki, Avropa İttifaqı son vaxtlar TRASEKA proqramının həyata keçirilməsinə bir az
soyuyubdur. Mən bu həqiqəti deməliyəm. Əgər bir neçə il bundan əvvəlki dövrlə indiki dövrü müqayisə etsək,
bu, göz qabağındadır. Ancaq mən bunu düzgün hesab etmirəm və düşünürəm, yəqin ki, belə böyük nümayəndə
heyətinin Cənubi Qafqaz ölkələrinə gəlməsi TRASEKA proqramına münasibətin soyumasına son qoyacaq və
bu proqram yenidən böyük sürətlə həyata keçiriləcəkdir.
Mən sizə müraciət edərək demək istəyirəm ki, siz TRASEKA proqramına vəsait ayrılmasında xəsislik
etməyin. Çünki bu, nə sizə, nə də bizə xeyir verəcəkdir. Sizin cibinizdə pul çoxdur, burada qoyduğunuz pulun
əvəzini iki-üç qat götürəcəksiniz. İndi artıq sizdə də, bizdə də – hamıda qəti bir fikir var ki, TRASEKA
proqramı, böyük İpək yolunun bərpa edilməsi bu gün üçün və XXI əsr üçün ən böyük proqramlardan biridir. Bu
proqramın hərtərəfli inkişafını nə qədər təmin edə bilsək, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya, Mərkəzi Asiya ölkələrinin
Avropa ilə inteqrasiyası o qədər də sürətli olacaqdır.
Artıq indi ofis yaranıbdır. Bu bina boş qalmamalıdır ki? Burada işləmək lazımdır. Əgər vəsait olmasa,
burada nə cür işləyəcəksən? Bu gözəl binada yaxşı-yaxşı layihələrə baxıb, müzakirə edib, onları həyata
keçirmək lazımdır. Belə layihələr vardır. Azərbaycanda bir xalq sözü var: "Səndən hərəkət, məndən bərəkət".
Başa düşürəm, bunu tərcümə etmək bir az çətindir.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu görüş bizim hamımızın
istəklərimizin həyata keçirilməsi üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Sağ olun.
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AVROPA İTTİFAQININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ – HAZIRDA BU BEYNƏLXALQ
TƏŞKİLATA SƏDRLİK EDƏN İSVEÇ KRALLIĞININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ XANIM
ANNA LİND, AVROPA İTTİFAQININ BAŞ KATİBİ HAVYER SOLANA, BU İTTİFAQIN
KOMİSSARI KRİSTOFER PATTEN VƏ ONLARI MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(21 fevral 2001)
Prezident sarayı
21 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım nazir!
Hörmətli Baş katib!
Hörmətli komissar!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizi bir daha salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə bu görüşümüzdən çox
məmnunam.
Biz bu gün sizinlə Avropa İttifaqının TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar burada
yaradılmış katibliyin binasını açdıq. Bu, əlamətdar bir hadisədir. Ancaq Avropa İttifaqı ilə bizim əlaqələrimiz təkcə
TRASEKA proqramı çərçivəsində ola bilməz. TRASEKA proqramı əməkdaşlığımızın bir hissəsidir. Ona görə də biz
Avropa İttifaqı ilə artıq bir neçə ildir ki, geniş miqyaslı əməkdaşlıq edirik və bu əlaqələrimizi daha da
genişləndirmək istəyirik.
Biz Avropa İttifaqının indi Avropada və bütün dünyada oynadığı müsbət rolu yüksək qiymətləndiririk. Biz
Avropa İttifaqı ilə daha yaxından inteqrasiyada olmaq istəyirik. Biz artıq Avropa Şurasının üzvüyük. Fürsətdən
istifadə edərək, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunmasında etdiyiniz köməyə görə sizə təşəkkür
edirəm. Bu, birinci mərhələdir. Bundan sonra isə Avropa İttifaqına yol açılır. Biz bilirik ki, bu, asan yol deyildir.
Avropa İttifaqının bu təşkilata üzv olan ölkələr qarşısında qoyduğu tələblər təbiidir ki, Avropa Şurasının üzvü
olan ölkələr qarşısında irəli sürülən tələblərə nisbətən daha da ciddidir. Ancaq Avropa ilə inteqrasiya bizim
strateji yolumuzdur. Ona görə də biz bu yolla irəliləmək istəyirik. Hansı sürətlə, nə qədər vaxta buna nail ola
bilərik, təbii ki, bunu demək olmaz. Bir daha qeyd edirəm, biz bilirik ki, sizin bu barədə tələbləriniz çox
ciddidir. Ancaq biz öz istəyimizi, arzumuzu bildiririk. Eyni zamanda, tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq proqramı
əsasında indiyə qədər apardığımız işlərə görə hesab edirik ki, biz bu yolla gedə bilərik.
Bizim bölgə Avropa İttifaqı üçün, ümumiyyətlə, Avropa üçün çox əhəmiyyətli bir bölgədir. Biz artıq görürük
ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinin Avropa üçün nə qədər əhəmiyyətli rol oynadığını Avropada, o cümlədən Avropa
İttifaqında görürlər və bilirlər.
Yəqin siz də təsdiq edərsiniz ki, bu sırada Azərbaycan xüsusi yer tutur. Çünki Azərbaycan Avropa ilə
Asiyanın, Qərblə Şərqin qovuşuğunda yerləşir, Qərb və Şərq ənənələrini özündə əks etdirən bir ölkədir.
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki böyük təbii sərvətləri, təkcə Xəzər dənizində yox, ümumiyyətlə, ölkəmizin
müxtəlif yerlərində mövcud olan zəngin sərvətlər əməkdaşlığımız üçün əsas yaradır. Lakin bu sərvətlərin birgə
işlənilməsi üçün beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, o cümlədən Cənubi Qafqaz ölkələri ilə əməkdaşlıq edən
Avropa İttifaqı qarşısında mühüm bir məsələ durur. Bu da hərbi münaqişələrin ləğv olunması, bölgədə sülhün
bərqərar edilməsi və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik paktı yaranmasıdır. Biz bunları öz qarşımıza məqsəd kimi
qoyuruq və hesab edirik ki, Avropa İttifaqının bu sahədə yardımını ala bilərik. Buyurun.
A n n a L i n d: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin ölkənizi ziyarət etməkdən çox məmnunuq. Bildirmək
istəyirəm ki, bizim üçün də bu səfər çox önəmlidir.
Cənubi Qafqaz Avropa İttifaqı üçün çox önəmli bir regiondur. Çünki Avropa İttifaqı genişləndikdən sonra
Cənubi Qafqaz regionu artıq Avropa İttifaqının qonşu regionu olacaqdır. Ona görə də Avropa İttifaqının
təmsilçiləri olaraq biz Cənubi Qafqaz regionunda sülhün və sabitliyin bərqərar olunmasını, bu regionun iqtisadi
inkişafı və regionda yaşayan xalqların maddi rifah halının yüksəlməsi üçün ən əsas amillərdən hesab edirik.
Biz Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan ilə əməkdaşlığımızı genişəndirmək və beləliklə də bu regionda
Avropa İttifaqının mövcudluğunu artırmaq fikrindəyik. Şübhəsiz ki, belə bir əməkdaşlığın inkişafının asan
olması, daha da genişlənməsi üçün bu regionda mövcud olan hərbi münaqişələrin həll olunması vacibdir. Ona
görə də bizim hamımız belə bir fikrə tərəfdarıq ki, regiondakı əməkdaşlığı genişləndirmək üçün biz də
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münaqişələrin həll olunması üçün çalışmalıyıq, bu işə öz töhfəmizi verməliyik. Avropa İttifaqı münaqişənin
dinc yolla aradan qaldırılması üçün öz yardımını mümkün olan hər hansı çərçivədə etməyə hazırdır, amma
şübhəsiz ki, bu münaqişənin həll olunması əsasən münaqişə edən tərəflər arasında axtarılmalıdır. Münaqişənin
həlli daha çox onlardan asılı olacaqdır. Biz eyni zamanda, regional əməkdaşlığın genişləndirilməsinin
tərəfdarıyıq, bunda maraqlıyıq. Hesab edirik ki, münaqişələrin həlli ilə paralel olaraq regional əməkdaşlıq
genişləndirilməlidir. Buna görə biz istəyərdik ki, regiondakı mövcud durumu necə qiymətləndirdiyinizi, dəyərləndirdiyinizi, Azərbaycan–Ermənistan münaqişəsinin həlli yolunda hansı addımlar atıldığını Sizdən eşidək. Bu
münaqişənin həll olunması üçün Avropa İttifaqı nə edə bilər – bu barədə tövsiyələrinizi də eşitmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, uzun bir mövzudur. Əgər bu barədə hər şeyi desəm, gərək məni iki saat
dinləyəsiniz.
Cənubi Qafqazda olan münaqişələr sizə məlumdur. Birincisi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir. İkincisi, gürcü–abxaz münaqişəsi, müəyyən mənada gürcü-osetin münaqişəsidir. Amma onların
hamısından çətini Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişənin artıq 12 yaşı vardır.
12 il müddətində bu münaqişənin həlli üçün çox səylər göstərilibdir. Ancaq nəticə əldə olunmayıbdır.
Hər şeyi dərk etmək üçün məsələnin kökünə baxmaq lazımdır. Münaqişə nə üçün başlayıbdır? Ermənistan
Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi, qədim Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağa ərazi iddiası ilə çıxış
edibdir. Bu hələ Azərbaycanın və Ermənistanın Sovet İttifaqına mənsub olduğu vaxt – 1988-ci ildə olubdur.
Təəssüflər olsun ki, vaxtında bunun qarşısı alınmayıb, bu münaqişə həqiqətən hərbi münaqişəyə çevrilibdir.
İllərlə müharibə gedib və bəzi səbəblərdən Ermənistanın silahlı qüvvələri həm Dağlıq Qarabağı, həm də sonra
onun ətrafında Azərbaycanın 7 rayonunu işğal edibdir. Beləliklə, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistanın
silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu ərazidən bir milyona qədər Azərbaycan vətəndaşı yerindən-yurdundan
didərgin düşüb və çadırlarda yaşayır. O rayonlardan köçmüş insanların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Mən bu gün səhər evdən çıxıb işə gələrkən gördüm ki, güclü küləklə qar yağır. Evimdən gəlib avtomobilə
oturana qədər qar məni vurdu. Siz Bakıya təyyarə ilə enəndə burada həm qar, həm də külək vardı. Mən gəlib
sizinlə görüşən zaman siz də, mən də bu qarın, yağışın altında idik. Amma hamımız çalışdıq ki, tez binaya daxil
olaq. İndi təsəvvür edin, insanlar qışda da, yayda da bir il yox, iki il yox, yeddi-səkkiz il çadırlarda yaşayırlar,
həmin o qara da, yağışa da, qızmar istiyə də dözürlər. Nə etməli? Onların başqa yaşayış yeri yoxdur. Onların
evləri, bütün varidatı işğal olunub, dağıdılıbdır. Amma buna baxmayaraq, yenə də onlar arzu edirlər ki, öz
torpaqlarına qayıtsınlar və ilk illərdə, əlbəttə, çadırlarda öz torpaqlarında yaşasınlar. Amma biz buna nail ola bilmirik. Ermənistanın silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan çıxmırlar.
1994-cü ilin may ayında biz Ermənistan–Azərbaycan müharibəsini dayandırdıq, yəni atəşkəs haqqında saziş
imzaladıq. Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar aparırıq. Artıq 6 ildən çoxdur ki, bu danışıqlar
gedir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 4 qətnaməsi vardır ki, Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal
olunmuş rayonlarından qeyd-şərtsiz çıxmalıdır. Amma Ermənistan buna riayət etmir. Ondan sonra bu
məsələlərlə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş
Ştatları və Fransadır. Onlar son illərdə bir neçə təklif veriblər. Amma Ermənistan həmin təklifləri qəbul etməyibdir. 1998-ci ilin sonunda yeni bir təklif verilmişdir.
Bunu isə Azərbaycan qəbul edə bilmədi. Çünki o təklif Azərbaycan üçün heç cür məqbul ola bilməz.
Bilirsiniz ki, son vaxtlar Ermənistan prezidenti və Azərbaycan prezidenti arasında bilavasitə danışıqlar
aparılır. Bu danışıqlar zamanı biz qarşılıqlı kompromislər axtarırıq. Amma burada da biz irəliləyə bilmirik. Əsas
səbəb ondan ibarətdir ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağın ya müstəqilliyini tələb edir, yaxud da ki, onun
Ermənistanla birləşməsini tələb edir. Bu, Azərbaycanın ərazisidir. Deməli, beləliklə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün pozulmasına biz gərək imza ataq. Bu, beynəlxalq hüquq normalarına tam ziddir. Biz bunu edə
bilmərik. Ancaq Minsk qrupunun təklifləri olmuşdur ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycan dövlətinin tərkibində ən
yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ verilsin. Ermənistan bununla razı deyil. Təəssüf ki, dünya ictimaiyyəti
də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı da, ATƏT də, başqa böyük ölkələr də, elə Avropa İttifaqı da bu cür
ədalətsizliyə qarşı göz yumurlar.
Zaman keçir, münaqişə aradan götürülmür. Bir-biri ilə qonşu olan iki ölkə arasında sülh yaranmayıbdır. Mən
hesab etmirəm ki, bu ancaq Azərbaycana zərər vurur. Bu, o cümlədən Ermənistana da zərər vurur. Doğrudur,
onların ərazisinin heç bir metri də Azərbaycan tərəfindən işğal olunmayıbdır. Amma buna baxmayaraq, onlar da
bu münaqişədən zərər çəkirlər. Ona görə məsələnin həll olunması Ermənistandan asılıdır. Ermənistan isə bunun
həll olunmasına getmir. Bu da Cənubi Qafqazda, ümumiyyətlə, sülhün yaranmasına nəinki mane olur, qətiyyən
imkan verə bilməz.
Siz Cənubi Qafqaz ölkələrinin iqtisadi əməkdaşlığı haqqında dediniz, biz də hesab edirik ki, bu çox vacib
məsələdir. Məsələn, Gürcüstanla biz bütün sahələrdə çox səmərəli əməkdaşlıq edirik. Nəinki əməkdaşlıq edirik,
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hətta bizim çox səmimi, mehriban dostluq əlaqələrimiz vardır. Biz istərdik ki, Ermənistanla Azərbaycan
arasında sülh olsun. Bunun üçün işğal olunmuş torpaqlar azad edilməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
olunmalıdır. Onda Cənubi Qafqazın üç ölkəsi arasında əməkdaşlıq çox sürətlə inkişaf edə bilər. Bir də deyirəm,
bütün məsələlərin həlli Ermənistan tərəfindən asılıdır. Biz isə sülh istəyirik. Məsələnin yalnız sülh yolu ilə həll
olunmasını istəyirik. Müharibənin yenidən başlanmasını istəmirik. Eyni zamanda torpaqlarımızın da böyük bir
hissəsinin Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğalı altında qalmasına dözə bilmərik.
Avropa İttifaqı da çox böyük və mötəbər təşkilatdır. Bu barədə o öz sözünü deyə bilər. Amma biz bunu da
eşitmirik. Bu qədər.
Anna
L i n d: Hər şeydən öncə Sizə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, Avropa İttifaqı bu
münaqişənin həllində oynadığı rolu əslində Minsk qrupunu dəstəkləməkdə görür. Biz hesab edirik ki, Minsk
qrupu bu proseslərlə məşğul olur və çox mühüm bir strukturdur. Biz Sizinlə Ermənistan prezidenti arasında
aparılan birbaşa danışıqları böyük maraqla və ümidlə izləyir, bu danışıqlara böyük əhəmiyyət veririk. Qarşılıqlı
güzəşt etmək üçün liderlərdən böyük cəsarət tələb olunur və münaqişənin həlli üçün onların qarşılıqlı səy göstərməsi gərəkdir.
Biz ümidvarıq ki, yaxın bir zamanda, tezliklə bu münaqişənin həllində dönüş nöqtəsi əldə olunacaqdır və
məsələ danışıqlar yolu ilə həll ediləcəkdir.
Bu münaqişənin necə və hansı şərtlərlə həll olunacağı barədə heç bir fikir söyləmədən yenidən regional
əməkdaşlıq məsələsinə qayıtmaq istəyirəm. Çünki hesab edirik ki, çox gərgin keçən danışıqlar zamanı regional
əməkdaşlığın həyata keçirilməsi tərəflər arasında gərginliyin aradan qaldırılmasına da xidmət etmiş olar.
Cənab Prezident, bir daha bəyan edirəm ki, biz Ermənistan prezidenti ilə Sizin aranızda olan bu danışıqları
çox müsbət qarşılayırıq. Sizi ruhlandırır və ona çağırırıq ki, bu sülh danışıqları ilə bərabər, regional əməkdaşlıq
məsələlərində də əlaqələrinizi genişləndirəsiniz.
Mən istərdim ki, indi də sözü cənab Solanaya verəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: O bizim köhnə dostumuzdur.
H a v y e r S o l a n a: Cənab Prezident, yenidən Azərbaycana qayıtmağımdan, Sizinlə görüşməyimdən,
Sizi dinləməkdən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, bizim belə bir tərkibdə sizin ölkənizə səfərimizin, regiona
səfərimizin mühüm bir rəmzi mənası vardır. Bu bizim sizin ölkəniz və region üçün hansı xoş niyyətlərimizin
olmasının göstəricisidir.
Siz öz ölkəniz üçün çox böyük işlər görmüsünüz. Mən özüm bunun şahidiyəm. Mən əminəm ki, Siz bundan
sonra da ölkəniz üçün böyük xidmətlər göstərəcəksiniz.
Sizin indi münaqişə ilə, sülhün əldə olunması ilə əlaqədar söylədiklərinizi mən çox diqqətlə dinlədim.
Ümumiyyətlə, mən bu məsələlərə həmişə diqqətlə yanaşıram. Sizin hansı miqyaslı, hansı çəkili bir siyasətçi
olduğunuzu da mən yaxşı bilirəm. Mən hesab edirəm ki, bizlərin hamımızın bu münaqişənin həlli üçün bir
imkanı vardır. Eyni zamanda, bildirirəm ki, Sizin indi apardığınız birbaşa danışıqlar da xüsusilə əhəmiyyətlidir.
Mən Sizi əmin etmək istəyirəm ki, bu danışıqlar zamanı Sizə yardımçı olmaq üçün bizim imkanlarımızdan,
bizim sərəncamımızda olan resurslardan istifadə etmək mümkün olarsa, əlimizdən gələn nə varsa, onlarla Sizə
kömək etməyə hazırıq.
Belə bir prosesi irəli aparmaq üçün məhz Sizin kimi liderlərə və Sizin kimi cəsarətli şəxslərə ehtiyac
duyuruq.
Cənab Prezident, Sizinlə mən son dövrdə çox kövrək və yaddaqalan illəri birlikdə keçirmişik, böyük
hadisələrin şahidi olmuşuq. İcazə verin, yadınıza Sizin qonşu otaqda ikimizin təkbətək görüşü zamanı
söylədiyim bir sözü xatırladım. Xatırlayırsınızsa, Sizinlə görüşümüz zamanı Avropanın tarixinə birlikdə nəzər
saldıq, o tarixi birlikdə nəzərdən keçirdik. Xatırlayırsınızsa, söhbətimiz zamanı Avropada olmuş böyük
faciələrdən, münaqişələrdən və böyük müharibələrdən, onların törətdiyi, meydana gətirdiyi əzab-əziyyətlərdən
danışdıq və axırda onların hamısının sülh yolu ilə həllinin tapılmasından söz açdıq. Avropa artıq
münaqişələrdən bezib və münaqişələrə yol verməmək yolunu tutubdur. İndi Avropa artıq birləşmək yolunu
tutubdur. Bu gün Avropanın adından onu təmsil edən bu şəxslər yəqin ki, bir neçə ildən sonra artıq birləşmiş,
böyük, əhalisi bəlkə də Yaponiyadan dörd dəfə, ABŞ-dan bir neçə dəfə çox olan bir toplunu təmsil edəcəkdir.
Elə bir qurumu, elə birliyi təmsil edəcəklər ki, onun hərbi qüvvələri, hərbi gücü bəlkə də dünyada ən güclü, ən
qüdrətli olacaqdır. Mən özüm şəxsən öz atama, babama və qədim əcdadlarıma minnətdaram ki, bugünkü
Avropada yaşamağım üçün imkan yaradıblar. Çünki bizim əcdadlarımızın dünyaya baxışları çox açıq-aşkar
olubdur. Onlar Avropanı vahid, sülh şəraitində yaşayan, regional əməkdaşlıqda bulunan, çiçəklənməyə,
firavanlığa birlikdə addımlayan region kimi görmək istəyiblər.
İndi icazə verin, Sizə bu region üçün arzumu bildirim. Arzu edirəm ki, sizin regionunuzda da sülh bərqərar
olsun, regional əməkdaşlıq inkişaf etsin, region ölkələri və xalqları firavan həyat şəraitində yaşasınlar. Özünüzü
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tənha hiss etməyin. Siz bu arzuların həyata keçməsi üçün çalışmağa hazır olan, bunu arzulayan çoxlu
dostlarınızın əhatəsindəsiniz. İnanın ki, bu sözlər mənim ürəyimin, qəlbimin dərinliklərindən gələn sözlərdir.
Sizi böyük işlərə ruhlandırmaq üçün deyirəm, xahiş edirəm ki, sülh, regional inteqrasiya naminə fəaliyyətinizi
davam etdirəsiniz, genişləndirəsiniz ki, bu da son nəticədə xalqınızı layiq olduğu inkişafa, tərəqqiyə və firavanlığa gətirib çıxaracaqdır. Bir daha Sizə təşəkkürlərimi bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Solana, mənim əziz dostum! Mənim haqqımda dediyiniz xoş
sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən hesab edirəm və deyə bilərəm ki, sizinlə mənim aramda qarşılıqlı, çox
yüksək səviyyəli rəğbət yaranıbdır. Həqiqətən bu illərdə biz dəfələrlə sizinlə görüşüb çox əhəmiyyətli söhbətlər
aparmışıq.
Avropa haqqında dediyiniz, yəni Avropanın keçdiyi yol və bu gün qarşısında duran perspektivlər haqqında
dedikləriniz, təbiidir ki, heyran edir, yəni biz də istəyirik ki, regionumuzda da elə olsun. Ancaq Avropa bu yolu
asanlıqla keçməyibdir. Lakin keçib, indi buna nail olub, indi birləşir. Amma deyə bilmərəm ki, indi Avropada
separatizm tamamilə aradan götürülübdür. O cümlədən sizin vətəninizdə. Elə burada baş verən münaqişələrin də
əsasında separatizm durur. Əgər biz bu separatizmin qarşısını ala bilsək, hər şeyi edə bilərik.
Əmin ola bilərsiniz, sizə və bütün qonaqlara deyirəm ki, mən həm bugünkü nəsillər, həm də gələcək nəsillər
üçün, öz uşaqlarım, öz nəvələrim üçün və xalqımın gələcəyi üçün sülh, sülh, bir də sülh yaratmaq istəyirəm.
Əgər sülh və təhlükəsizlik təmin olunmasa, nə demokratiya, nə iqtisadi inkişaf, nə də insanların rahatlığı ola
bilər. Ona görə də mən ömrümün böyük bir hissəsini buna həsr etmişəm. Ömrümün qalan hissəsini də buna həsr
edəcəyəm. Mən dünyada özüm üçün ən böyük xoşbəxtlik onu hesab edirəm ki, Azərbaycanda sülhün, əminamanlığın yaranmasına nail ola bilim. Məndən nə asılıdırsa, onu edirəm.
Mən hesab edirəm ki, bəli, kompromislər olmalıdır. Amma hər şeyin bir həddi var. Sərhəd vardır, həmin
sərhəddən bu tərəfə keçmək olmaz. Əgər keçsən də, bu, əks-təsir bağışlayacaqdır. Ona görə də mən çalışıram və
çalışacağam da. Mən o günü arzulayıram ki, biz sülh yaradaq, işğal olunmuş torpaqlar azad edilsin. O yerlər
dağılıbdır və Avropa İttifaqı milyardlarla dollar gətirib bizə yardım etsin ki, orada bərpa işləri aparaq. Mənim
gözlərim qarşısında bu perspektivlər vardır. Təkcə sülh əldə etmək yox, sülhün əldə olunması birinci şərtdir.
Amma dağıdılmış yaşayış evlərinin, xəstəxanaların – hər şey viran olubdur – insanların yaşaması üçün bərpa
olunması, bu, ən böyük vəzifələrdən biridir. Bunu biz özümüz edə bilməyəcəyik. Burada Avropa İttifaqının
yardımı bizim üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Bütün dünyanın beynəlxalq maliyyə mərkəzlərinin yardımı
bizim üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır. Mən bu günləri görürəm. Amma onun üçün sülh yaratmaq lazımdır. Bax,
biz burada dayanmışıq. Əgər, bax, bu həddi keçə bilsək, ondan sonra sizinlə də əməkdaşlığımız yaxşı olacaqdır
və Cənubi Qafqazda da əməkdaşlıq, sülh yaxşı təmin ediləcəkdir. Gəlin səylərimizi birləşdirək. Hər şeyi mənim
üzərimə qoymayın.
K r i s t o f e r P a t t e n: Hərçənd ki, çiyinlərinizi verdiyiniz bu qədər ağır yükün altına öz çiyinlərimizi
verə bilməsək də, Sizi bu işdə əvəz edə bilməsək də, hesab edirəm ki, Avropa İttifaqının da bu məsələdə
müəyyən rolu ola bilər, bu işə yardımçı ola bilər. Hesab edirəm ki, sülh əldə edildikdən sonra biz onun
möhkəmləndirilməsinə yardımçı ola bilərik. Hesab edirik ki, sülh əldə olunduqdan sonra kasıb, evi olmayan
insanların, təhsil, səhiyyə xidməti sahəsində vəziyyəti pis olan xalqlara yardımçı olmaqla, o insanları bizlərə qulaq
asmağa və sülhü möhkəmləndirməyə sövq edə biləcəyik. Baxmayaraq, həyat bizə belə öyrədibdir ki, sülh əldə edən
şəxslər Allah tərəfindən qorunan və onlara yardım edilən şəxslər olublar. Amma bəzən biz öz fəaliyyətimizlə onlara
heç də axıra qədər yardımçı ola bilmirik. Mən çox böyük ruh yüksəkliyinə malik bir komissaram. Amma mən
bununla bərabər, çox həvəsli, böyük şövqə malik olan bağbanam. Məsələn, mən ömrümdə heç vaxt belə gözəl qızıl
gülləri görməmişdim. Düşünürəm ki, qarşımızda olan bu gözəl qızıl güllər bizim Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın bir rəmzidir.
Bizim münasibətlərimiz çox güclüdür və istəyirik ki, bu münasibətlər daha da genişlənsin. Biz Azərbaycanla
bir çox sahələrdə geniş əməkdaşlıq edirik. Son illər ərzində biz Azərbaycana 300 milyon avro dəyərində yardım
göstərmişik. Hesab edirəm ki, bizim birgə fəaliyyət göstərdiyimiz, əməkdaşlıq etdiyimiz sahələrin ən
mühümlərindən biri məhz elə həmin reabilitasiya layihələri olmuşdur.
Sizin çox həssaslıqla vəziyyətlərini təsvir etdiyiniz, qarda, yağışın altında qalmış insanların həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün onlara yardım göstərilməsi məqsədi ilə biz bir sıra layihələr həyata keçiririk. Biz
Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz reabilitasiya layihələri ilə əlaqədar hətta bir kitabça da buraxmışıq və burada
təhsil, kənd təsərrüfatı sahəsində, məskunlaşmış insanlara yardım göstərilməsi sahəsində gördüyümüz işlər əksini
tapıbdır. Baş nazirin müavini də bu kitabçaya çox yaxşı bir ön söz yazıbdır. Kitabçada yaxşı şəkillər də vardır. Baş
nazirin müavini bu nəşrə yazdığı ön sözdə Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın bundan sonra da
inkişaf edəcəyinə ümid bəslədiyini bildiribdir. Əminik ki, bu belə də olacaqdır.
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Anlayırıq ki, sülh əldə edildikdən sonra bizim tərəfimizdən reabilitasiya layihələri, bərpa işləri üçün xeyli
miqdarda vəsait ayrılmasına, sizə yardım göstərilməsinə ehtiyac olacaqdır. Bu regionda əməkdaşlıq çərçivəsində
çoxlu birgə layihələri də həyata keçirəcəyik.
Bundan əvvəlki görüşümüz zamanı TRASEKA layihəsi nümayəndəliyi ofisinin açılışı mərasimində Siz bu
layihə barədə çox xeyirxah sözlər söylədiniz. O sözlərlə bizi TRASEKA layihəsinə daha çox cəlb olunmağa,
daha çox işlər görməyə dəvət etdiniz. İndiyə qədər Avropa İttifaqı 40 milyon avro həddində texniki yardım
göstəribdir. Bundan əlavə, buraya Dünya Bankından, Avropa Bankından 400 milyon avro investisiya
yönəldilibdir. Anlayırıq ki, daha çox iş görməliyik. Boru kəmərlərinin çəkilişinə 25 milyon avro məbləğində
investisiya qoyulması barədə layihə vardır. Hesab edirik ki, bundan sonrakı fəaliyyətimiz zamanı regiondan
çəkiləcək boru kəmərlərinə verdiyimiz diqqəti daha da artırmalıyıq, daha çox vəsait ayırmalıyıq ki, həmin boru
kəmərləri ilə nəql ediləcək məhsullar sürətlə dünya bazarlarına çatdırılsın.
Ümidvaram ki, bu layihələr regionun ümumi iqtisadi inkişafına yardımçı olacaqdır. Əminik ki, biz ölkənizdə
iqtisadi və siyasi islahatların daha da genişləndirilməsi üçün sizinlə digər sahələrdə də əməkdaşlığı
genişləndirəcəyik. Ən çətin iş Sizin öhdənizə düşübdür. Amma ümidvaram ki, qısa bir zamandan sonra Siz
böyük nailiyyətlər əldə edərək, bizi Sizin kimi yaxşı işləməyə, bu layihələrin müvəffəqiyyətli olması üçün
səylərimizi artırmağa sövq edəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, cənab komissar. Əvvələn, Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycana
indiyə qədər göstərilmiş yardımlara görə təşəkkür edirəm. Bəzi rayonlarımızda aparılmış bərpa işlərinə görə sizə
təşəkkür edirəm. Ancaq dediniz ki, çox gözəl bir kitab yazmısınız. O kitabda da hörmətli Baş nazirin müavini çox
gözəl sözlər yazıbdır. Mən istərdim ki, o sözlər həqiqətə çevrilsin. Kitab yazmaq çətin deyildir. Amma iş görmək çox
çətindir. Mən çox məmnunam, siz burada bəyan edirsiniz ki, gələcəkdə, əgər biz sülh yarada bilsək, bərpa işlərində
Azərbaycana çox güclü yardım edəcəksiniz. Ancaq sülh yaratmaq lazımdır.
Bağışlayın, belə bir məsəl var: siçanlar pişikdən xilas olmaq istəyirlər, qərara gəlirlər ki, pişiyin boynundan
bir zınqırov assınlar ki, o gələndə səsi eşidib qaçsınlar. Siçanların hamısı bu təkliflə razı olur. Sonra ikinci
məsələ qalxır. Soruşurlar ki, pişiyin boynuna zınqırovu kim asmalıdır? İndi belə çıxır ki, bunu ancaq mən
etməliyəm. Hamınız söz verirsiniz, tərifləyirsiniz və sair, amma əsas məsələni mən etməliyəm. Hörmətli
qəzetçilər, müxalifətçilər, Azərbaycan Prezidentini hər gün tənqid edənlər – indi gördünüzmü? Mən o zınqırovu
pişiyin boynundan asanda, pişik məni yesə nə olacaq? Dərd də bundadır. Ancaq məni yemək çətindir.
H a v y e r S o l a n a: Onu bilirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma vəziyyət bundan ibarətdir.
Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Belə başa düşdüm ki, siz deyirsiniz ki, mən sülh yaradım, siz də sonra
gəlib mənimlə bərabər bütün bu işləri görəsiniz. Belədir? Təsdiq edirsiniz. İndi çalışmalıyam. Amma gərək siz
də sonra sözünüzdən qaçmayasınız. Söz verirsinizmi? Bir az yavaş danışdınız.
K r i s t o f e r P a t t e n: İstəmirik ki, biz də özümüzü pişiyin boğazına zəncir asmağa məcbur olmuş
siçanın gününə salaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüzmü, mən o gündəyəm.
A n n a L i n d: Cənab Prezident, amma Sizi əmin edirik ki, biz verdiyimiz sözlərə xilaf çıxmayacağıq,
vədimizə sadiq olacağıq və Sizinlə keçirdiyimiz bu çox maraqlı görüşdən sonra əməkdaşlığımız daha da
genişlənəcəkdir. Cənab Prezident, amma mən heç vaxt cəsarət etməzdim ki, Sizi siçan ilə müqayisə edim.
Amma hər halda, ən cəsarətli addım atmaq məhz Sizin boynunuza düşəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən özüm də özümü siçanla müqayisə etmək istəməzdim, ancaq
Azərbaycan ifadəsinin bura yeri idi və ona görə də mən bunu dedim.
Mənim dostum Solanaya bir kitab bağışlamaq istəyirəm. Bu kitab NATO-nun 50 illiyinə həsr olunubdur.
Xatirinizdədir, orada biz görüşürdük. Bir orada yox, başqa yerlərdə də. Biz sizinlə NATO barəsində çox
danışıqlar apardıq və çox da işlər gördük. Bu da NATO-ya aid kitabdır. İndi mən bunu sizə bağışlayıram.
Burada öz şəkillərinizi və bizim danışıqlarımız barədə yazıları görəcəksiniz. Avropa İttifaqı ilə də bizim
əməkdaşlığımız yaxşı getsə, sonra bir dənə də belə kitab yaradacağam. Onda sizə də kitab bağışlayacağıq. Sağ
olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN NÖVBƏTİ İCLASINDA
ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN, DAĞLIQ QARABAĞ MÜNAQİŞƏSİNİN SÜLH YOLU İLƏ
HƏLL OLUNMASI PROSESİNƏ AİD MƏSƏLƏNİN MÜZAKİRƏSİNDƏ NİTQİ
(23 fevral 2001)

23 fevral 2001-ci il
Hörmətli Milli Məclis!
Hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Azərbaycanın Milli Məclisini, yeni seçilmiş Milli Məclisi səmimi-qəlbdən salamlayıram və
qarşıdakı beş il müddətində görəcəyiniz işlərdə sizə uğurlar arzulayıram.
Bu Milli Məclis Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ikinci dəfə seçilmiş Milli Məclisdir.
1995-ci ildə seçilmiş Milli Məclis Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün, hüquqi, demokratik,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesinin inkişafı üçün, sosial-iqtisadi, hüquqi-siyasi islahatların keçirilməsi üçün
çox iş görmüşdür və görülən işlərin əsas mənası da qəbul olunmuş qanunlardır. Tam cəsarətlə deyə bilərəm ki,
ötən beş il ərzində Azərbaycanın Milli Məclisi çox məhsuldar işləmiş, çox böyük əhəmiyyətə malik olan və
mürəkkəb xarakter daşıyan qanunlar qəbul etmişdir. Bu qanunlar Azərbaycanda müstəqil dövlətin inkişafı, iqtisadi islahatların aparılması üçün, qanunun aliliyini təmin etmək, hüquqi dövlət yaratmaq üçün çox əhəmiyyətli
olmuşdur. Eyni zamanda Milli Məclis Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin həyata keçirilməsində də
parlamentlərarası əlaqələr vasitəsilə başqa vasitələrlə bizim ümumi işimizə öz payını vermişdir. Ona görə biz
dövlət müstəqilliyi əldə ediləndən sonra Azərbaycanın ilk Konstitusiyası əsasında seçilmiş Milli Məclisin,
keçmişdə olan Milli Məclisin fəaliyyətini bu gün məmnuniyyət hissi ilə layiqincə qiymətləndirməliyik.
İkinci dəfə seçilən Milli Məclis, hesab edirəm ki, öz tərkibinə görə, səviyyəsinə görə daha da keyfiyyətlidir.
Tam əminəm ki, işinə yeni başlamış Milli Məclis keçən dövrdən də məhsuldar işləyəcək və əldə olunmuş
təcrübədən səmərəli istifadə edəcəkdir. Beləliklə, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin daha da möhkəmlənməsi
üçün və müstəqil dövlətin qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün ali qanunvericilik orqanı kimi, öz
üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəkdir. Mən sizinlə ilk dəfə görüşərək, Milli Məclisə deputat seçildiyinizə
görə sizi təbrik edirəm və yeni Milli Məclisə bir daha, bir daha uğurlar arzulayıram.
Bugünkü müzakirəyə çıxarılan məsələ tam müzakirə xarakteri daşımır. Bu məsələ mənim təşəbbüsümlə Milli
Məclisin müzakirəsinə çıxarılır. Sual olunur, nə üçün bu məsələ indiyə qədər Milli Məclisin müzakirəsinə
çıxarılmırdı və indi çıxarılır? İzah edirəm.
Birincisi, ona görə ki, son illərdə Milli Məclisdə, xüsusən müxalifət düşərgəsində dəfələrlə təkliflər irəliyə
sürülüb, tələblər qoyulubdur ki, Azərbaycanın həyatının, müstəqil dövlətimizin ən ağır, ən çətin və bizim inkişafımıza
mane olan ən böyük problemin – Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli, Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarının azad olunması və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların öz torpaqlarına qaytarılması məsələsi
Milli Məclisdə müzakirə olunsun. Hətta bəziləri belə təkliflər irəli sürüblər ki, Milli Məclisdə bunun üçün komissiya
yaransın və komissiya məşğul olsun. Ancaq Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu təklifləri məqsədəuyğun hesab
etməmişəm. Ona görə də öz üzərimə düşən vəzifəni ötən illər, təbiidir ki, tək yox, bütün hakimiyyət orqanları ilə
birlikdə, müvafiq icra orqanları ilə və Milli Məclisin rəhbərliyi ilə birlikdə həll etməyə çalışmışam.
Xarici İşlər naziri Vilayət Quliyev bu dövrdə olan əsas məsələlər haqqında məlumat verdi. Sizin bu məsələnin
müzakirəsində iştirak etməyiniz üçün, yaxud daha dəqiq desək, bugünkü vəziyyəti düzgün qiymətləndirməyiniz üçün
və sizin, təkcə sizin yox, bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin, Azərbaycanın bütün siyasi qüvvələrinin, o cümlədən
müxalifət qüvvələrinin hamısının səylərinin birləşdirilməsi üçün bu gün bu məsələ Milli Məclisə çıxarılmışdır. Təkcə
Milli Məclisə yox, biz belə qərar qəbul etmişik ki, iclasın gedişi indi tamamilə yazılır və televiziya vasitəsilə
veriləcəkdir ki, Azərbaycanın ictimaiyyəti, vətəndaşları bu məsələni dərindən bilsinlər.
Məqsədim ondan ibarətdir ki, siz də bilin və Azərbaycan ictimaiyyəti də bilsin – indiyə qədər məsələnin həll
olunması üçün nə işlər görülübdür, nə əldə etmək mümkün olubdur və ən əsas nə etmək lazımdır. Bu münaqişənin
tarixi böyükdür. 1988-ci ildə ermənilər ilk dəfə, yəni Ermənistan və Dağlıq Qarabağda olan ermənilər Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılması və Ermənistana birləşməsi haqqında çox ciddi, sərt hərəkətə başlamışdılar və
demək olar ki, bu hərəkəti uğurla həyata keçirmişlər.
«Miatsum» sözü indi yaddan çıxıbdır. Erməni sözüdür. Ancaq o vaxt hər bir ermənistanlı erməninin, Dağlıq
Qarabağda yaşayan hər bir erməninin, yaxud dünyada yaşayan erməninin dilində gündə bir neçə dəfə təkrar
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olunan sözdür.
Mən xeyli müddət bu məsələlərlə tanış olduğuma görə və bilavasitə Azərbaycanda rəhbər olduğum dövrdə
Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin problemləri ilə yaxından məşğul olduğuma görə, ümumiyyətlə, bu
problemin tarixini də yaxşı bilirəm və çətinliyini də bilirəm. Ermənilərin bu torpaq iddiası yeni bir şey deyildir.
Bilirsiniz ki, keçmişdə Azərbaycan da, Ermənistan da, ümumiyyətlə, Qafqaz da Rusiyanın tərkibində olanda heç
bir respublika yox idi və respublikalar arasında heç bir sərhədlər yox idi.
Çar Rusiyası 1804–1813-cü illər və 1826–1828-ci illər müharibələrindən sonra Şimali Azərbaycana hakim
olduğu zamandan tədricən, ilbəil burada öz hakimiyyətini möhkəmləndirib və nəhayət, öz üsul-idarəsini tətbiq
edibdir. Yəni uzun illər Romanovlar nəsli tərəfindən tətbiq olunan üsul-idarəni tətbiq edibdir və artıq o vaxt
Rusiyanın bu hissəsi də quberniyalara, qəzalara bölünübdür. Quberniyaları, qəzaları, bütün hakimiyyət
orqanlarını da çar hökumətinin nümayəndələri idarə ediblər. Yəni sərhəd olmayıbdır. Kim harada yaşayırdısa,
orada da yaşayıbdır.
Ancaq eyni zamanda bizim tariximiz vardır. Bilirik ki, Azərbaycan hansı ərazidə olubdur. Bunu yaxşı bilirik.
Hamımız bilirik və bunu, tariximizi yada salaraq ürək ağrısı ilə deyirik ki, Azərbaycanın ərazisi indikindən xeyli
böyük, geniş olubdur. Ancaq tarixin müəyyən mərhələlərində bu ərazinin bir hissəsi ermənilərə keçibdir – bir
dəfə, iki dəfə, üç dəfə.
1918-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə xalq Cümhuriyyəti yaranıbdır. Elə xalq Cümhuriyyəti yarananda da
Dağlıq Qarabağ Vilayətində müharibə gedirdi. Sonra isə xalq Cümhuriyyəti tezliklə süqut etdi və Azərbaycan
Sovet Sosialist Respublikası yarandı. 1922-ci ildə isə SSRİ yarandı. Azərbaycan da SSRİ-nin təşkilatçılarından
biri idi. O vaxt sərhədlər müəyyən olunurdu. Bu gün keçmişi xatırlayaraq, biz tam həqiqətlə deyə bilərik ki,
Azərbaycana o illərdə də qəsd olunubdur, Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsi Ermənistana verilibdir, sərhədlər
düz bölünməyibdir. 1923-cü ildə Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaranıbdır. Onun da tarixi məlumdur.
Ermənilər hesab edirlər ki, burada o vaxt ermənilərə qarşı ədalətsizlik olubdur. Amma biz isə hesab etmişik və
bu gün də hesab edirik ki, Azərbaycana qarşı qəsd olunubdur. Çünki əhalisinin bir hissəsi erməni millətinə
mənsub olduğuna görə Dağlıq Qarabağda Muxtar vilayət yaranması – demək, Azərbaycanın daxilində hansı bir
əraziyə muxtariyyət vermək və muxtariyyət prinsipləri əsasında ona hüquqlar verməkdən ibarətdir.
Ondan sonra Ermənistan və deyə bilərəm ki, daha çox Ermənistanın millətçi dairələri, ziyalıları, hamısı yox,
amma qatı millətçi ziyalıları, daşnak partiyası – hansı ki, bilirsiniz, keçən əsrin sonunda meydana çıxıbdır,
müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərib və bu gün də göstərir – bütün bu qüvvələr vaxtaşırı, SSRİ dövlətinin
mövcud olduğu bir halda, Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsi məsələsini
qaldırıblar.
Mən dedim ki, bu işləri keçmiş fəaliyyətimə görə yaxşı bilirəm. Bu məsələni 50-ci, 60-cı illərdə də qaldırıblar.
Mənim o vaxt işlədiyim sahə elə idi ki, bunları yaxşı bilirəm. Nəhayət, 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik
etmişəm. O zaman da bu məsələlər qaldırılıbdır. 1977-ci ildə SSRİ-nin Konstitusiyası qəbul olunarkən Konstitusiyanı
hazırlamaq üçün komissiya təşkil edilmişdi. Komissiyaya o vaxtkı Kommunist Partiyasının Baş katibi Brejnev
rəhbərlik edirdi və respublikaların nümayəndələri də, o cümlədən mən də bu komissiyanın üzvü idim. Komissiya
layihə hazırladığı dövrdə, təxminən bir il müddətində həddindən artıq təkliflər gəlmişdi ki, Dağlıq Qarabağ ayrılıb
Ermənistana verilməlidir. Hətta bir-iki dəfə bu məsələnin komissiyada baxılmasına cəhd olmuşdu.
Məni düzgün başa düşün, olan şeyi deyirəm. Mən o vaxt bunların qarşısını aldım. Amma qarşısını almaq da
çətin idi. Amma aldım. İradəmlə və Azərbaycan xalqının milli mənafelərini canımla, qanımla müdafiə edərək
qarşısını aldım. Amma eyni zamanda Dağlıq Qarabağda vəziyyəti həmişə qızışdırırdılar. Ona görə də mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman – bunu açıq demək lazımdır – biz Dağlıq Qarabağa daha çox iqtisadi
cəhətdən şərait yaradırdıq, onların iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə üstünlük verirdik. Çünki daim məsələ
qalxırdı ki, guya Dağlıq Qarabağı Azərbaycanda sıxışdırırlar və ermənilər Dağlıq Qarabağda inkişaf edə bilmir.
Azərbaycanın bütövlüyünü saxlamaq, bütün ərazisini qorumaq üçün biz o vaxtlar, yenə də deyirəm, Dağlıq
Qarabağa daha da çox diqqət yetirirdik. Doğrudur, sonra bəzi diletant adamlar məni günahlandırırdılar ki, bunu
nə üçün edirdim. Mən bu gün də deyirəm, edirdim. Edirdim ona görə ki, birincisi, Dağlıq Qarabağı
azərbaycanlılarla da məskunlaşdırmaq lazım idi, ikincisi, Dağlıq Qarabağa, ermənilərə imkan verməyək ki, bu
məsələni qaldırsınlar.
Sonra məsələ tərsinə oldu. Bu münaqişə başlanandan sonra mətbuatda, SSRİ mətbuatında məni yenə də
günahlandırdılar ki, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman guya erməniləri sıxışdırmışam, oradakı demoqrafik
vəziyyəti dəyişdirmişəm, ermənilərin oradan çıxması üçün müəyyən tədbirlər görmüşəm və ermənilər Dağlıq
Qarabağda azalıblar. Azərbaycanın başqa yerlərində azaldıqları kimi, Dağlıq Qarabağda da azalıblar. Bunu
ermənilər deyirdilər və hətta o vaxtlar bu məsələlər SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında müzakirə olunanda onların
nümayəndələri, hətta Ermənistan Elmlər Akademiyasının prezidenti Ambarsumyan – biz vaxtilə onu
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Azərbaycan Elmlər Akademiyasının fəxri üzvü seçmişdik, o cümlədən dostluğu möhkəmləndirmək üçün
Gürcüstan Elmlər Akademiyasının üzvü seçilmişdi – mənim adımı çəkirdi. O söz indiyə qədər yadımdadır ki,
Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağı, Azərbaycanı ardıcıl surətdə ermənilərdən təmizləmişdir. Mən buna təəccüb
etmirdim, amma ona təəccüb edirdim ki, o vaxt Azərbaycanda çoxları yenə də Əliyevi günahlandırır və həmin
o sözlərlə razılaşırdılar: bəli, Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağa pis münasibət göstərir. Ona görə də indi ermənilər
Dağlıq Qarabağı Ermənistana bağlamaq istəyirlər.
Mənim bunları sizə çatdırmaqda məqsədim ondan ibarətdir ki, bilin, yəni bu, yeni problem deyildir.
Ermənistan tərəfi bunun üzərində işləyirdi. O fakt da nəzərdən qaçmamalıdır ki, mən Moskvada bütün işlərdən
kənarlaşdırılandan 25 gün sonra bu proses sürətlə başladı. Ondan bir ay sonra Dağlıq Qarabağda olan
ermənilərin hamısı ayağa qalxdılar və qərar qəbul etdilər ki, Dağlıq Qarabağ ermənistana birləşdirilsin. Ondan
sonra bu faciələr başladı, bunun nəticəsi də göz qabağındadır.
Mən bu gün hesab edirəm ki, günahkar axtarmaq üçün, kim günahkardı, kim günahkar deyil, torpaqlar nəyə
görə işğal olunubdur – biz buraya ondan ötrü toplaşmamışıq. Mən rica edərdim ki, bu məsələlər kənarda qalsın.
Ancaq bir məsələyə fikrimi demək istəyirəm.
Nə üçün belə oldu? Ona görə yox ki, Azərbaycan xalqı ermənilərdən gücsüzdür. Yox. Bizim çoxəsrlik tariximiz
Azərbaycan xalqının nəyə qadir olduğunu nümayiş etdirir. Birincisi, ona görə ki, ermənilər, Ermənistan bu məsələyə
uzun müddət hazırlıq görmüşdür. Amma Azərbaycanda bu məsələ unudulmuşdu. Həmin o illər unudulmuşdu.
İkincisi, bu münaqişə başlayan zaman, yəni Ermənistanın torpaq iddiası meydana çıxandan sonra ermənilər hamısı –
həm Ermənistanda, həm də dünyanın hər yerində yaşayan ermənilər bütün daxili ziddiyyətləri, münasibətləri
unutdular, hamısı birləşdilər. Hamısı «miatsum» ideyası ətrafında birləşdi və gücünü bir yerə yığıb bizi bugünkü
günə gətirdilər. Onlardan fərqli olaraq, Azərbaycanda bu hadisə başlayan zaman xalqımız birləşə bilmədi, xalqa
rəhbərlik edən adamlar səbatsızlıq etdi və bir-iki ildən sonra artıq Dağlıq Qarabağ məsələsi unuduldu, Azərbaycanda
daxili çəkişmələr, vuruşmalar, hakimiyyət mübarizəsi başladı. Ona görə də belə bir vəziyyətdə ermənilər asanlıqla
Azərbaycan torpaqlarını işğal etdilər.
Yenə də deyirəm və xahiş edirəm ki, bu gün müzakirə zamanı biz bu məsələlərə toxunmayaq. Bu, sonranın
işidir – əgər lazımdırsa. Mənim bu gün buraya gəlməyimin məqsədi və Milli Məclisə müraciətimin,
təşəbbüsümün məqsədi ondan ibarətdir ki, yaranmış vəziyyəti Milli Məclis də, ictimaiyyət də, xalq da bilsin.
Amma təkcə ona görə yox ki, bilsin. Gəlin hamımız bir yerdə belə bir ağır vəziyyətdə düşünək. Nəinki düşünək,
bir yerdə əməkdaşlıq edək ki, biz bu vəziyyətdən necə çıxa bilərik. Rica edirəm ki, burada çıxış edən adamlar nə
tarixə toxunsunlar, nə kimisə günahlandırsınlar, günahlı-günahsız olub-olmamasını desinlər. Bunların hamısı bu
gün lazım deyil. Bunların heç biri lazım deyildir. Bu gün bizə o lazımdır ki, qarşımızda duran vəzifəni necə
yerinə yetirək.
Biz indiyə qədər nə etmişik? Bunu Xarici İşlər naziri dedi. Mən də bir neçə kəlmə deyəcəyəm. Ancaq indiki
vəziyyətdə nə etməliyik? Çünki Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur – əvvəlcə Dağlıq Qarabağ,
ondan sonra Dağlıq Qarabağın ətrafında olan yeddi rayon. İşğal olunmuş torpaqlardan – Ermənistandan
çıxarılanları da hesab etsək – bizim bir milyon qaçqınımız vardır. Xüsusən, işğal olunmuş torpaqlardan çıxarılan
insanlar bir-iki il yox, yeddi-səkkiz ildir çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
1994-cü ildə biz atəşi dayandırmışıq. Bəziləri bu barədə də müxtəlif fikirlər söyləyirlər. Mən bu gün bir də
bəyan edirəm ki, 1994-cü ilin may ayında atəşin dayandırılması çox vacib tədbir idi və biz buna tam şüurlu
olaraq getdik. Ötən dövr də bunu göstərir ki, – baxmayaraq, məsələ həll olunmayıbdır – bu tədbir həyata
keçirilməli idi. İndi, təəssüflər olsun ki, çoxları müharibəni yaddan çıxarıblar, rahat yaşayırlar, sakitdirlər.
Təəssüflər olsun ki, müharibə vaxtı necə idi, bunu unudublar. İnsanlar sakit yaşayırlar, iqtisadiyyatımız inkişaf
edir, xarici investisiyalar gəlir, dövlət quruculuğu prosesi gedir, müstəqilliyimiz möhkəmlənir, Azərbaycan
cəsarətli xarici siyasət aparır. Bunların hamısının müharibə şəraitində həyata keçirilməsi mümkün deyildi.
Biz atəşi dayandıranda ona ümid bəsləyirdik ki, atəşkəs dövründə məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə
nail olacağıq. Ancaq bəlkə çoxları bilmir. Biz həmin o günlər bir xatadan qurtardıq. Onda bu məsələdə əsasən
Rusiya vasitəçilik edirdi. Baxmayaraq ki, Minsk qrupu da var idi. Amma Rusiya təşəbbüsü öz əlinə keçirmişdi.
Atəşkəsin dayandırılması haqqında saziş imzalandı və dərhal Rusiyanın Müdafiə naziri xahiş etdi ki, qoy
Ermənistanın və Azərbaycanın müdafiə nazirləri Moskvaya gəlsinlər, oturaq, məsləhətləşək ki, torpaqları bundan
sonra necə azad edək. Buna inandıq. Müdafiə nazirimizi oraya göndərdik. O vaxt Məmmədov familiyalı bir Müdafiə
nazirimiz var idi. Təəssüf ki, o vaxtlar müdafiə nazirlərinin bir neçəsi layiqli insanlar olmayıblar. Ancaq sabahı gün
nə baş verdi? Onda Minsk qrupunun həmsədri yox idi, sədr idi. İsveçdən Yan Eliasson sədr idi. O, Ermənistanda
olmuşdu, sonra buraya gəlmişdi. O da atəşkəsin yaranmasında iştirak edirdi. Mən onunla danışıq aparırdım. Birdən
mənə xəbər verdilər ki, Moskvadan televiziya göstərir ki, Qraçov böyük iclas keçirir və orada tədbirlər görür ki,
Azərbaycanda nə etmək lazımdır. Mən dərhal narahat oldum. Moskvada Müdafiə nazirimizi axtardım. Nə meydana
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çıxdı? Meydana çıxdı ki, buradan Rəsul Quliyevin razılığı ilə, Moskvada da bizim səfirin iştirakı ilə orada belə bir
danışıq gedir ki, atəşkəsi təmin etmək üçün Rusiya öz ayırıcı qoşunlarını bölgəyə göndərsin. Həsən Həsənov
buradadırmı?
H ə s ə n H ə s ə n o v (keçmiş Xarici İşlər naziri): Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yadındadırmı?
H ə s ə n H ə s ə n o v: Bəli, çox yaxşı yadımdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gecə səhərə qədər neçə saat...
H ə s ə n H ə s ə n o v: Onu səhər saat 7-də tapdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu saat 7-də məcbur etdim ki, təcili təyyarəyə min, buraya gəl. Yadındadır?
H ə s ə n H ə s ə n o v: O bir müddət gizləndi. Hətta iki saat onu tapa bilmədik, gec gəldi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Gizləndi, bizə xəyanət etdi. Bununla qurtarmadı.
Ondan üç gün sonra Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin böyük tərkibdə generalları Azərbaycana planlarla
gəldilər ki, harada nəyi yerləşdirəcəyik və sizə kömək edəcəyik ki, Ermənistan qoşun hissələri buradan çıxsınlar.
Mən onları dinlədim, dedim təşəbbüsünüzə görə sağ olun. Amma bizim buna ehtiyacımız yoxdur. Çox cəhd
etdilər, bəlkə biz gedək, yenə baxın. Dedim, yox. Xahiş edirəm ki, siz buradan dönüb öz yerinizə gedəsiniz. Biz
o vaxt belə bir təhlükədən çıxdıq.
Amma müsbət cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, biz heç bir ayırıcı qüvvə olmadan Ermənistanla Azərbaycan
arasında 6 ildən çoxdur ki, atəşkəsi saxlaya bilmişik. Bu da təkcə bizim xidmətimiz deyil, yəqin ki, Ermənistan
tərəfinin də bu barədə, atəşkəsin saxlanmasına olan müsbət münasibətini etiraf etməliyik. Yenə də deyirəm,
ondan sonrakı danışıqlar bizə istənilən nəticəni verməyibdir. Ancaq mən daha geniş məlumatınız olması üçün
bir neçə kəlmə sülh danışıqları prosesi haqqında demək istəyirəm.
1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələni ATƏT-in
himayəsinə veribdir. ATƏT də Minsk qrupu və Minsk konfransı yaradıbdır. Minsk qrupuna 12 dövlət daxildir.
Ancaq Minsk qrupunun sədrləri olubdur. Məsələn, mən 1993-cü ildə burada işə başlayanda İtaliya, İtaliyanın
Xarici İşlər nazirinin müavini Rafaelli sədrlik edirdi. Ondan sonra – 1994-cü ildə İsveç, İsveçin Xarici İşlər
naziri Yan Eliasson sədrlik edirdi. 1994-cü ildən sonra biz vəziyyəti dəyişdirdik. Ancaq bu zaman, paralel
olaraq, elə müharibə gedən zaman bu məsələnin həll olunması üçün Rusiya Xarici İşlər nazirinin nümayəndəsi,
məlum şəxs Kazimirov bu işlə məşğul oldu. Ayda bir dəfə bölgəyə gəlirdi. Bizim nümayəndələrimizi Moskvaya
dəvət edirdi. O vaxt Tofiq Zülfüqarov Xarici İşlər nazirinin müavini idi və bu məsələlər üzrə ekspert idi. O
gedib orada danışıqlarda iştirak edirdi. Dağlıq Qarabağdan da oranın «Xarici İşlər naziri» Qukasyanı gətirirdilər.
Biz də buradan Dağlıq Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Bəhmənovu göndərirdik. İş belə paralel gedirdi.
Amma mən gördüyüm dövrdə Minsk qrupuna sədrlik edən İtaliya, sonra İsveç idi. Nəhayət, 1994-cü ildə
ATƏT-in Budapeşt sammitində biz vəziyyəti dəyişdirdik. Yəni bir az qanuna saldıq.
Mən açıq deyim, orada da Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında müəyyən bir başqa məsələ barədə
danışıq oldu. Həsənov onu da bilir. Ola bilər, bunu Əzimov da bilir. O da orada idi. Tofiq Zülfüqarov da bilir.
Orada Kristofer Rusiyanın Xarici İşlər naziri ilə görüşdü və öz məsələlərini həll etmək üçün razılıq verdilər ki,
Minsk qrupunun həmsədri Rusiya və Finlandiya olsun. Sonra biz 1996-cı ilin dekabr ayına qədər bu dövrü
yaşadıq.
1996-cı ilin dekabrında Lissabon sammitində müəyyən irəliləyiş əmələ gəldi. O vaxta qədər heç bir şey
etmək mümkün deyildi. Amma 1994-cü ilin dekabrında Budapeştdə biz, birincisi, Minsk qrupunun sədrlik
məsələsini müəyyənləşdirdik, ikincisi də, orada ilk dəfə qərar qəbul olundu ki, ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri
yaransın və saziş əldə olunarsa, buraya, bizim bölgəyə hansısa bir ölkənin yox, ATƏT-in sülhməramlı qüvvələri
daxil olsun. Biz nəzərdə tuturduq ki, sülhməramlı qüvvələr bu bölgədə marağı olmayan ayrı-ayrı ölkələrin
nümayəndələrindən ibarət olacaqdır. Bu da çox əhəmiyyətli bir qərar idi. Biz buna nail ola bildik.
Lissabon sammitində biz, demək olar ki, ciddi irəliləyişə nail olduq. Yəni nəyə – məlumdur. İlk dəfə yazıldı
ki, Azərbaycanın və Ermənistanın ərazi bütövlüyü tanınsın, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək
dərəcəli özünüidarəetmə statusu verilsin və Dağlıq Qarabağın əhalisinin – həm erməni, həm də azərbaycanlı
əhalisinin təhlükəsizliyi təmin edilsin.
Artıq burada məruzədə də deyildi. Mən sizə hər şeyi açıq deməliyəm. Bu bizim üçün o qədər də məqbul bir
şey deyil, amma biz bir az irəliləmək istəyirdik. Ona görə də biz bunu irəliyə doğru böyük bir addım hesab
etdik. Bu layihə Finlandiyada hazırlanmışdı, sonra da Vyanada hazırlanmışdı və Lissabona gətirilmişdi.
Lissabonda Ermənistan bu layihənin tamamilə əleyhinə çıxdı. Biz orada nə qədər çalışdıq – dəfələrlə demişik.
Ermənistan əleyhinə çıxdı. Orada da qayda belədir ki, konsensus olmalıdır. Konsensus alınmadı.
Mən bunu demişəm, bilirsiniz. Məcbur oldum, ola bilər, diplomatiya tarixində nadir bir haldır ki, mən belə
bir addım atdım. Mən bütün Lissabon sammitinin qərarına razılıq vermədim. Beləliklə, əgər bir ölkə qərara
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razılıq vermirsə, Lissabon sammiti qərar qəbul edə bilməzdi. Bunu nə üçün etdim? Çünki heç olmasa, zirvə
görüşünün iştirakçı dövlətlərini məcbur edim ki, Azərbaycana qarşı bir münasibət göstərsinlər. Ondan sonra
məlum bəyanat qəbul olundu. Ermənistan ona yenə də səs vermədi, 53 dövlət səs verdi.
Sonrakı dövr nədən ibarətdir? Lissabon sammitindən sonra biz hesab etdik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri
daha da güclənsinlər. Finlandiya həmsədrlikdən çıxdı, Rusiya qaldı. Amerika Birləşmiş Ştatları öz xidmətini
təklif etdi və biz də bunu istədik. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını təklif etdik. Ermənistan da, Rusiya da
bununla razı olmadı. Onlar Fransanı qəbul etdilər. Biz onunla razı olmadıq. Nəhayət, dövlətlər bir-biri ilə
razılığa gələ bilmədiklərinə görə, həmsədrlər iki yox, üç oldu. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa.
Siz bilməlisiniz, buna qədər bizə Minsk qrupu tərəfindən hansısa yazılı bir konkret təklif verilməmişdir.
Yenə də deyirəm, bir tərəfdən, Rusiyanın nümayəndəsi Kazimirov çox fəal işləyirdi. İki-üç aydan bir bizim
nümayəndələr Ermənistan nümayəndələri ilə, hətta Dağlıq Qarabağın nümayəndələri ilə Moskvada, yaxud başqa
yerdə görüşürdülər. Heç bir nəticə çıxmırdı. Minsk qrupuna artıq üç böyük dövlət həmsədrlik edirdi və biz tələb
etdik ki, siz konkret təkliflərinizi verin.
Vilayət Quliyev bu təkliflər haqqında burada dedi. Birinci təklif, «paket həll» təklifi 1997-ci ilin iyun ayında
verildi. İndi deyərsiniz, kimsə deyər ki, siz onu niyə qəbul etdiniz? Biz onu qəbul etdik ki, görək irəliyə gedə
bilirik, yoxsa yox. Hətta xatirimdədir, mən avqustun 1-də Vaşinqtonda, Ağ evdə Klintonla görüşərkən o bunu
çox yüksək qiymətləndirdi. Hətta məndən xahiş etdi, siz öz çıxışınızda deyin ki, – çünki o da çıxış etdi, nitq
söylədi, mən də – bunu qəbul edirsiniz. Dedim. Ermənistan bunu qəbul etmədi.
Ondan sonra ikinci təklif, «mərhələli həll» təklifi verildi. Biz onu yenə qəbul etdik. Ona görə yox ki, o bizim
üçün əlverişli idi. Düzdür, o, əvvəlkindən bir az əlverişli idi. Bu barədə Vilayət Quliyev dedi. Amma biz
istəyirdik ki, bir balaca hərəkət olsun. Ermənistan bunu da qəbul etmədi. Sonrakı proseslər haqqında Vilayət
Quliyev danışdı.
Nəhayət, Ermənistanda Ter-Petrosyan ikinci təklifi qəbul etdi. Biz Strasburqda birgə bəyanat verdik ki,
bunun əsasında işləyək. Ermənistanda Ter-Petrosyana qarşı müxalifət meydana çıxdı. Beləliklə, 1998-ci ilin
fevral ayında Ter-Petrosyan istefa verdi və ondan bir az sonra Köçəryan prezident seçildi. 1998-ci ildə heç bir
şey yox idi, Minsk qrupu heç bir şey vermirdi. Bəs niyə vermirsiniz? Deyirlər ki, biz gözləyirik, Ermənistanda
yeni prezident seçilir, hökumət yaranır, filan olur, beşməkan olur. Gözlədik, gözlədik, axırda, 1998-ci ilin sonunda bizə gətirib «ümumi dövlət» təklifini verdilər. Azərbaycanda belə bir söz var ki, bu, qaradan da qaradır.
Əvvəlki təkliflərlə müqayisədə, bu, Azərbaycanın qat-qat zərərinə idi.
Həmin danışıqlarda iştirak edənlər xatırlaya bilərlər. Mən eşidən kimi, dedim ki, biz bunu heç müzakirə
etmək istəmirik. Çox çalışdılar ki, mənə izah etsinlər. Dedim, mən bunu müzakirə etmək istəmirəm. Siz bizi
gətirib elə vəziyyətə qoyursunuz ki, Azərbaycanın ərazisində iki dövlət olur – Azərbaycan, bir də Dağlıq
Qarabağ və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa heç bir hüququ yoxdur. Bunun da üstünə örtük örtürsünüz ki,
beləliklə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü saxlanılır. Dedim, siz nə düşünürsünüz, biz o qədər dəli olmuşuq ki, bunun nə demək olduğunu anlamırıq? Biz bundan imtina etdik. Ancaq Ermənistan bunu qəbul etdi və indiyə qədər
də Ermənistan hər yerdə çıxış edərkən bəyan edir ki, əgər Azərbaycan 1998-ci ilin sonunda «ümumi dövlət»
formulasını qəbul etsəydi, indi sülh yaranmışdı, münaqişə qurtarmışdı. Əlbəttə, onların xeyrinə. Vəziyyət
belədir.
Siz bilməlisiniz, bu gün müzakirəni apararaq mən sizə bildirirəm ki, bu üç təklifin üçü də tarixdə qalıbdır.
Onlar artıq geriyə qayıda bilməzlər. Hesab edirəm ki, son təklif Azərbaycana qarşı edilən böyük bir təxribat idi
və biz onu tamamilə rədd etdik. Ondan sonra Minsk qrupu heç bir təklif verməyibdir.
Mən dünən də, bu gün də eşitdim ki, bu məsələləri, təklifləri mətbuata verəndə cürbəcür danışıqlar olubdur. Hətta
bizim ölkədə olan müxalifət partiyaları, nə bilim, təşkilatlar və s. yığışıb hay-küy salıblar ki, Heydər Əliyev «ümumi
dövlət» formulasını qəbul etmək istəyir, nə bilim, parlamentdə bunu qəbul etdirmək istəyir, filan etmək istəyir.
Bilirsiniz, dəhşət bundadır, bizim xalqımızın, millətimizin dərdi bundadır.
Ay bizim vətəndaşlarımız, əsassız siyasi ambisiya ilə yaşayan insanlar, buraya dəvət olunmusunuz. Gəlin,
dinləyin. Əgər Heydər Əliyev bu məsələdə Azərbaycanın mənafeyini müdafiə etməyibsə, durun, onun başını
yarın.
Ancaq uydururlar, hay-küy qaldırırlar. Dünən axşam ANS televiziyası xəbər verir ki, 50 siyasi partiya
aksiyalar keçirmək üçün qərar qəbul edibdir. Bilirsiniz, mən ANS televiziyasına məsləhət görərdim ki, daha çox
ədalət prinsipləri əsasında yaşasınlar, sensasiya əsasında yox. Əslində, Azərbaycanda heç 40 partiya yoxdur.
Özlərini partiya adlandıranlar partiya deyillər, elə onları da götürsək, yenə də 50 partiya yoxdur. Qeydiyyatdan
keçmiş partiyaların hamısı məlumdur və onlar buraya dəvət olunublar. Amma Murtuz müəllim dedi ki, bəziləri
gəlməyiblər. Bəs niyə gəlmirsiniz? Bir tərəfdən, müzakirə istəyirsiniz, istəyirsiniz ki, biz fikirlərimizi açaq, hər
şeyi biləsiniz. Digər tərəfdən isə, heç bir şey bilmədən, özünüz yalandan uyduraraq, hay-küy salırsınz. Biri
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deyir, aksiya keçirmək lazımdır, biri deyir, xalqı qaldırmaq lazımdır. Bilsinlər, heç kəs bunu edə bilməz.
Azərbaycanın Konstitusiyası var, qanunları var. O zamanlar keçdi. Azərbaycan dövləti qüdrətli dövlətdir.
Konstitusiya çərçivəsində, danışıqlar, demokratiya, siyasi plüralizm, qanunun aliliyi çərçivəsində hər adam
fəaliyyət göstərə bilər. Amma kim bunlardan kənar fəaliyyət göstərmək istəyirsə, o, cavabını alacaqdır.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bəyan edirəm ki, keçmiş dövrlərdə olan hallar daha təkrar oluna bilməz.
1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsini yaradan adamlar, Azərbaycanı parçalayanlar, həmin adamları
dəstəkləyənlər – mən indi bunu genişləndirmək istəmirəm – indi guya Azərbaycan haqqında düşünürlər və
bizdən çox düşünürlər? Ona görə bir də bəyan edirəm ki, dərc olunan təkliflərdən heç biri qəbul olunmayıbdır
və qəbul edilməyəcəkdir.
Bu gün səhər mənə dedilər, Ermənistanda çox narazılıq bildiriblər ki, Azərbaycan məxfiliyi pozubdur və
təklifləri dərc edibdir. Bu məlumatı dünən də vermişdilər. Onlar hətta Minsk qrupuna da müraciət ediblər. Mənə
səhər dedilər ki, guya onlar da bu son – «ümumi dövlət» formulası olan təklifi dərc ediblər.
Birincisi, heç kəsə söz verməmişdik ki, biz bunları gizli saxlayacağıq. Bəli, mən hesab edirdim və bu gün də
hesab edirəm ki, danışıq prosesi gizli saxlanılmalıdır. Nəticə əldə olunandan sonra məlumat verilməlidir. Mən
bunu sizə bu gün də deyirəm. Bütün ictimaiyyətə, xalqa deyirəm. Əgər biz bir nəticə əldə etsək, bir qərara, bir
fikrə gəlsək, bunu heç kəs, o cümlədən prezident Heydər Əliyev gizlədə bilməz.
Şübhəsiz ki, bunu birinci növbədə Milli Məclis müzakirə etməlidir. Ondan sonra xalqın müzakirəsinə
verilməlidir. Əgər xalq, Milli Məclis bunu qəbul etməsə, Azərbaycanın Prezidenti Heydər Əliyev təkbaşına
məsələni həll edə bilər? Birincisi, onu bilin, bu gün də, sabah da Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının
mənafeyinə zidd olan heç bir şeyi qəbul etməz. İkincisi, əgər hansısa kompromislər nəticəsidə bir fikir meydana
gəlsə ki, bəli, bunu etmək olar, bu heç vaxt gizli olmayacaqdır. Danışıqlar prosesi gizli gedir, gizli də gedəcəkdir. Çünki bu danışıqlar prosesinin gedişini biz bazara çıxarsaq, ictimaiyyət arasına çıxarsaq, heç bir şey
olmayacaqdır.
Ancaq bu gün mənim məqsədim nədən ibarətdir? Bu gün məqsədim ondan ibarətdir ki, hər şeyi biləsiniz.
İctimaiyyət, xalq bilsin və desin, nə etmək lazımdır. Mən bunu nə üçün deyirəm? Çünki Minsk qrupu «ümumi
dövlət» formulası təklifindən sonra heç bir təklif verməyibdir.
1999-cu ilin aprel ayında Vaşinqtonda, NATO-nun 50 illiyində Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyi,
prezident Klinton, dövlət katibi xanım Olbrayt xahiş etdilər ki, biz Köçəryanla görüşək, danışaq. Görüşdük,
danışdıq. Orada belə çıxdı ki, biz müəyyən məsələlər üzrə razılığa gələ bilərik. Ona görə də bu danışıq prosesi
davam etdi. Biz 1999-cu ildə bir neçə dəfə görüşdük. Mən bundan ötrü iki dəfə Cenevrəyə getdim, sonra
sərhəddə görüşdük. Demək olar ki, 1999-cu ilin oktyabr ayında mövqelərin xeyli yaxınlaşması mümkün oldu.
Amma 1999-cu ildə Ermənistan parlamentindəki terror hadisəsindən sonra Ermənistan, kiçik də olsa, əldə
edilmiş müəyyən razılaşmalardan imtina etdi. İndi bu görüşlər başlayandan sonra Minsk qrupu da deyir, Minsk
qrupunun həmsədrləri də deyir, ATƏT də deyir, Avropa Şurası da deyir, iki gün bundan əvvəl Avropa Birliyinin
başçıları burada idi, onlar da deyir ki, məsələni hər iki prezident həll etsin və nə cür həll etsələr, biz onunla
razıyıq. İki prezidentin həll etməsi də çox çətindir. Çünki bir prezidentin ölkəsinin torpaqları işğal olunubdur,
bir milyon qaçqını vardır. O biri prezidentin ölkəsinin böyük iqtisadi çətinlikləri var, amma ordusu Azərbaycanın torpaqlarını işğal altında saxlayıbdır.
Vilayət Quliyev burada məlumat verdi. Ancaq mən də bir neçə rəqəm demək istəyirəm. Bilirsiniz, 1993-cü
ildən indiyə qədər mən 68 ölkənin prezidenti, dövlət başçısı ilə 485 görüş keçirmişəm. Mən ya rəsmi səfərdə
olmuşam, ya onlar Azərbaycanda olublar. Görüşlərin bir çoxu beynəlxalq təşkilatlarda olduğumuz zaman
keçirilibdir. Bilin, bütün bu göruşlərin hamısında, hətta Bruneyin sultanı ilə də görüşəndə mən bu məsələni
ortaya atmışam, bu məsələni müzakirə etmişəm. Xahiş etmişəm ki, Azərbaycana kömək edilsin, Azərbaycana
tərəf olsunlar.
Bu görüşlərin sayı məndə var. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti, Xarici İşlər naziri ilə 18
dəfə bu məsələni müzakirə etmişəm. Fransanınkı ilə 16 dəfə, Rusiyanınkı ilə 28 dəfə, Türkiyənin rəhbərlərinin
hamısı ilə dəfələrlə, 78 dəfə. Bunlarla vaxtınızı almaq istəmirəm.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəhbərliyi ilə – keçmiş Baş katib Butros Qali ilə, indi Koffi Annan ilə mən
bu barədə on dəfə görüşlər keçirmişəm. Yadınızdadır, Butros Qali gəlib burada çıxış etmişdir. Mən Birləşmiş
Millətlər Təşkilatında üç dəfə zirvə görüşündə çıxış etmişəm. Mənim çıxışlarım dərc olunubdur, hamısında
Birləşmiş Millətlər Təşkilatını tənqid etmişəm ki, siz qəbul etdiyiniz qətnamələri yerinə yetirmirsiniz. Onlar nə
deyirlər? Onlar deyirlər ki, biz qətnamələri qəbul edirik, amma yerinə yetirmək mexanizmimiz yoxdur. Mən
onlara nə edim?
Mən NATO-da üç zirvə görüşündə – Vaşinqtonda, Madriddə, başqa yerdə çıxışlarımda bunu demişəm.
NATO-nun Baş katibləri ilə dörd dəfə görüşmüşəm. Bunu hamısına demişəm. ATƏT-in zirvə görüşlərində –
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artıq bunu dedim – Budapeştdə, Lissabonda və son dəfə İstanbulda.
Mətbuatda görürəm, yazırlar ki, guya İstanbul zirvə görüşündə məsələ həll olunmuşdur, filan olmuşdur.
Yalan şeylərdir. Axı bilmədiyiniz şeyi niyə yazırsınız? Bilmədiyiniz şeyi niyə uydurursunuz? Orada heç bir
məsələ həll olunmamışdı. Orada Amerikanın Xarici İşlər naziri Olbrayt, Fransanın, Rusiyanın, Türkiyənin
Xarici İşlər naziri, ATƏT-in sədri, gərək ki, Norveçin Baş naziri idi və iki prezident məsələni müzakirə etdik və
heç bir fikrə gələ bilmədik.
Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvüyük. Dövlət başçılarının o iclası olmayıb ki, mən bu məsələni
qaldırmayım. Bizim dostlarımız, qardaşlarımız, başqa ölkələr Ermənistanın təcavüzkar olmasını dillərinə
gətirmirlər. Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bəzi sənədlərində «separatizmlə mübarizə» sözü ortaya çıxır. Ermənistan
buna etiraz edir. Amma mən təkid edirəm ki, «separatizmlə mübarizə» sözü yazılmalıdır. Bütün dövlət başçıları
məndən xahiş edirlər ki, sən öz təklifini geri götür. O cümlədən bizim qardaşlarımız, Mərkəzi Asiya ölkələri.
İslam Konfransı Təşkilatının iki dəfə zirvə görüşü olubdur. Çıxış etmişəm, danışmışam. İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının – EKO-nun dörd zirvə görüşü olubdur. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının beş zirvə görüşü
olubdur. Nə qədər görüşlər keçirmişəm.
Onu da demək istəyirəm ki, Türkiyə – bizim dost, qardaş ölkəmiz – Ermənistanı təcavüzkar hesab edir və hər
yerdə də bunu bəyan edir. İslam Konfransı Təşkilatı yeganə təşkilatdır ki, biz Ermənistanın Azərbaycana
təcavüz etməsi formulasını qətnamələrdə yaza bilirik və bu təcavüzə etiraz edə bilirik. İran bəyan edir ki, bəli,
Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Amma bunlardan savayı, dünyanın bir ölkəsi dilinə də gətirmir ki, Ermənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında dörd qətnamə qəbul edilibdir. Mən Vilayət Quliyevdən xahiş
etdim ki, o qətnamələrə baxsın. Bu gün səhər mən də baxdım. O qətnamələrin dördündə də yazılıbdır ki, işğalçı ordu
işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Amma «Ermənistan» sözü yoxdur, yəni «Ermənistan silahlı
qüvvələri» sözü yoxdur. Ancaq qətnamənin birində yazılıbdır ki, Ermənistandan tələb edilsin ki, Dağlıq Qarabağa
təsir göstərsin. Reallıqda Ermənistan–Azərbaycan müharibəsidir. Reallıqda Emənistan Azərbaycana təcavüz edibdir.
Amma heç bir beynəlxalq təşkilatın sənədində, dediklərimdən savayı, hansısa bir dövlətin bəyanatında Ermənistanı
heç kəs təcavüzkar saymır.
Biz deyirik – bu formulanı insanların beyninə mən yeritmişəm – Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi. Amma qalanları nə deyir – Dağlıq Qarabağ münaqişəsi. Çünki hamısı hesab edir ki, bu münaqişə
iki ölkənin arasında deyil, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan arasındadır. Mən dəfələrlə demişəm, əgər belə olsa,
qoy, Ermənistan kənara çəkilsin. Biz onda Dağlıq Qarabağla nə danışıqlar apararıq, nə edə bilərik, bu öz
işimizdir. Biz bunu çox tez müddətdə həll edə bilərik. Ancaq indi Dağlıq Qarabağ, Ermənistan bir ölkədir. Artıq
11 ildir bunlar bir ölkədir. Amma bu həqiqəti heç kəs tanımaq istəmir.
İndi hamı mənim Köçəryanla görüşüm barədə mənə müraciət edir. Siz nə bilim, güclü lidersiniz, iradəlisiniz,
nə bilim, filan, filan, filan. Siz məsələni həll edin. Deyirəm, nə cür həll edim? Siz Ermənistana da deyin, qoy,
Ermənistan da bu məsələdə konstruktiv mövqe göstərsin, biz də göstərək. Onda həll edərik. Deyirlər ki,
Ermənistan yazıqdır, Ermənistan kasıbdır, nə bilim, Ermənistanın iqtisadiyyatı ağırdır, belədir, elədir.
Böyük ölkələrdə, Amerikanın Konqresində, yaxud da başqa ölkələrin parlamentlərində Ermənistana doğma
münasibət vardır. Amma Azərbaycana yox. Baxmayaraq ki, biz təcavüzə məruz qalmış ölkəyik, onlar
təcavüzkardır. Bunu elə Avropa Şurasına daxil olan zaman da gördük. Düzdür, müxalifət burada çalışdı ki,
Azərbaycan rəhbərliyini, necə deyərlər, yenə günahlandırsın ki, bizdə demokratiya yoxdur, filan yoxdur. Ona
görə bizi Avropa Şurasına qəbul etməyin.
Mən bunu açıqca demişəm və Strasburqda çıxış edəndə də dedim. Bütün Avropa Şurasının qarşısında dedim
ki, dünyada ikili standartlardan əl çəkmək lazımdır. Bu gün də deyirəm ki, dünyada ikili standartlar mövcuddur.
Mən bir dəfə bir adamdan soruşdum: Ermənistanda, Azərbaycanda, Gürcüstanda seçkilər keçirilibdir.
Bunların bir-birindən fərqi nədir? Düzünü deyin. Dedi, elə bir fərqi yoxdur. Dedim, siz nə üçün bizi
günahlandırırsınız ki, bizdə seçkilər pozulub, filan olub, amma onları günahlandırmısınız? Cavab vermirlər,
bunların hamısının üstündən keçirlər. Mən hesab etmirəm ki, bizim ölkədə seçkilər pozulubdur. Eyni zamanda,
hesab etmirəm ki, bizim ölkədə hər şey tamamilə idealdır. Hesab etmirəm. Dəfələrlə demişəm, hər şeyin bir
mərhələsi var. Əgər o mərhələni götürsək, Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan – biz hamımız eyni pillədəyik.
Amma iqtisadi inkişafa görə biz həm Gürcüstandan, həm də Ermənistandan xeyli üstünük. Daxili sabitliyə görə
biz xeyli üstünük. Ölkəyə sülh lazımdır. Ölkəyə daxili siyasi sabitlik lazımdır. Ölkəyə iqtisadi inkişaf lazımdır.
Amma bu məsələlər kənarda qalıb, bəziləri tutublar ki, demokratiya, demokratiya, demokratiya. Demokratiya
deyən adamların özləri də, sadəcə, bundan sui-istifadə edirlər.
Mən demişəm və deyirəm, Azərbaycanda demokratiya var, demokratiya inkişaf edir və inkişaf edəcəkdir.
Heç kəs bu məsələdən sui-istifadə etməsin. Heç kəs də Azərbaycana bu barədə öz müxtəlif imkanları ilə təsir
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edə bilməz. Bizim Azərbaycanın öz yolu var. Xalqımızın öz mentaliteti var. Heç kəs güman etməsin ki, burada,
Azərbaycanda bu gün Fransadakı kimi demokratiya olacaqdır. Onun üçün çox illər yaşamaq lazımdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, bu ikili standartları nəzərinizə çatdırım. Bu ikili standart da indi Ermənistan
–Azərbaycan münaqişəsində tətbiq olunur. Onlar yazıqdırlar, onları xilas etmək lazımdır. Sizin ölkənin təbii
sərvətləri var, böyük gələcəyi var, filanı var, peşməkanı var, həll edin. Nə cür həll edim? İndi siz də
soruşursunuz. Nə cür həll edim?
Aparılan bütün bu danışıqlardan, Minsk qrupunun verdiyi təkliflərdən mənə bir şey aydındır ki, bunlar
Dağlıq Qarabağa müstəqilliyə yaxın bir status verməklə məsələni həll etmək, yaxud da tamam müstəqillik
vermək istəyirlər. Minsk qrupunun bütün təkliflərindən bu görünür, başqa bir şey yox. Biz də buna razı
olmamışıq və razı ola bilmərik.
Köçəryanla danışıqlarımızı açmaq istəmirəm. Ancaq bir şey aydındır ki, onlar bizim ərazimizi işğal ediblər
və əsas məqsədləri odur ki, bir sözlə, Dağlıq Qarabağ bundan sonra heç bir formada Azərbaycan dövlətinin
tabeliyində ola bilməz. Onların fikri budur.
Mən bu danışıqları aparıram və aparacağam. Fransanın prezidenti Şirak bir müddət öncə mənə telefon etdi.
Çünki yanvarın 26-da orada biz – Köçəryanla mən təkbətək görüşmüşdük, sonra üçümüz birlikdə görüşmüşdük.
Bir müddət bundan öncə mənə telefon etdi ki, Köçəryan yenidən Fransaya gəlmişdi. Siz buraya gələ
bilərsinizmi ki, təkbətək bir də görüşəsiniz. Mən etiraz etmədim. Martın 4-də Parisdə prezident Köçəryanla
mənim təkbətək görüşüm olacaqdır və ayın 5-də üç prezident – prezident Şirak, prezident Köçəryan, bir də
Azərbaycan prezidenti görüşəcəkdir.
İndi kimsə deyə bilər ki, Fransa «soyqırımı» haqqında qərar qəbul edibdir. Niyə ora gedirsiniz, filan
edirsiniz? Bunlar bir-birindən fərqli məsələlərdir. Bu məsələnin həll olunmasının ona dəxli yoxdur. Biz
Fransanın ədalətsiz qərarına etirazımızı bildirmişik, bildiririk. Mən bunu prezident Şirakın üzünə demişəm.
Amma eyni zamanda, Fransa Minsk qrupunun həmsədridir. Əgər hansısa bir fürsət varsa, burada nəyisə əldə
etmək olarsa, biz bundan istifadə etməliyik və bundan imtina edə bilmərik. Ona görə də mən bu görüşə gedirəm. Nə olacaq, nə olmayacaq, deyə bilmərəm. Amma onu bildirmək istəyirəm ki, vəziyyət çox mürəkkəbdir.
Vilayət Quliyev burada dedi ki, Minsk qrupu öz fəaliyyətini dayandırıb. Minsk qrupu öz fəaliyyətini
dayandırmayıbdır. Məsələn, elə Minsk qrupunun həmsədrlərindən birinin, prezident Şirakın bu məsələ ilə
məşğul olması onu göstərir ki, Minsk qrupunun həmsədrləri öz fəaliyyətini dayandırmayıblar. Minsk qrupunun
həmsədrləri deyəndə, biz onların nümayəndələrini nəzərdə tuturuq, amma əsas dövlət başçılarıdır.
Məsələn, Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin buraya gələndə mən onunla iki-üç saat təkbətək çox ətraflı
söhbət etdim. Sonra telefon danışıqlarımız olubdur. Ona görə də indi Minsk qrupu öz fəaliyyətini
dayandırmayıbdır. Mən dəfələrlə bəyan etmişəm ki, Minsk qrupu və onun həmsədrləri bilməlidirlər ki,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin bilavasitə görüşləri Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə paralel getməlidir.
Bu onun fəaliyyətini əvəz etmir və etməyəcəkdir. Bunu dəfələrlə demişəm və yenə də deyirəm. Beləliklə, biz
həm Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirməliyik, həm də imkanlarımızdan hərtərəfli istifadə etməliyik.
Mən sizə vəziyyəti açdım. İndiyə qədər nə mümkündür, etmişəm. Təkcə mən yox, təbiidir ki, bizim müvafiq
icra orqanlarımız bunda çox geniş iştirak edirlər, Milli Məclis iştirak edir. Ancaq təbiidir ki, danışıqların əsas
hissəsi mənim üzərimə düşür. Eyni zamanda, bizim Xarici İşlər naziri də, Xarici İşlər nazirinin müavinləri də
danışıqlar aparırlar. Başqa səviyyələrdə də danışıqlar gedir. Bizim parlament nümayəndələri ayrı-ayrı ölkələrə
gedəndə bu məsələləri qaldırırlar. Yəni bunu biz hamımız edirik. Amma Minsk qrupu ilə əsas danışıqları ya
bizim icra orqanında işləyənlər, yaxud da bilavasitə mən aparıram.
Mənim məqsədim nədir? Vəziyyət belədir. Siz demisiniz ki, bunu Milli Məclisdə müzakirə edək. Kimsə
deyir ki, gəlin komissiya yaradaq. Siz mənə deyin görüm, bu komissiya nə edəcəkdir, nəyə qadirdir, hansı təklifi
verə bilər?
Azərbaycanın siyasi partiyaları – müxalifət, ya qeyri-müxalifət – hay-küy salmaq çətin bir şey deyildir. Daha
bu hay-küylər keçib getdi. Seçkiqabağı bəziləri çıxış edirdilər ki, bizim konsepsiyamız var. Konsepsiyanı ver!
Günahlandırırsınız ki, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev 7 il müddətində bu məsələni həll edə bilməyibdir.
Mən də sizə vəziyyət necədir, deyirəm. Siz deyirsiniz ki, həll edə bilərsiniz – konsepsiyanızı verin. Mənə
vermirsiniz, Milli Məclisə verin. Milli Məclisə vermirsiniz, Minsk qrupuna verin. Minsk qrupuna vermirsiniz,
Birləşmiş Millətlər Təşkilatına verin. Verin, verin və verin! Amma heç birinizdə nə bir konsepsiya var, nə bir
təklif var, nə də bu məsələnin mürəkkəbliyi, dərinliyi haqqında təsəvvür var.
Ancaq buna baxmayaraq, mən bu gün bir daha müraciət edirəm. Milli Məclis üzvlərinə, bizim ictimaiyyətin
nümayəndələrinə, xüsusən Azərbaycan cəmiyyətinin, necə deyərlər, qaymağı olan bizim alimlərə, mədəniyyət
xadimlərinə, yazıçılara, bütün başqa ziyalılara müraciət edirəm. Bütün siyasi partiyalara, lap mənə düşmən
münasibəti göstərən siyasi partiyalara müraciət edirəm – təkliflərinizi verin. Məni saymırsınız, saymayın. Minsk
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qrupuna verin. Parlamenti saymırsınız, saymayın. Bu sizin öz işinizdir. Minsk qrupuna verin. Gətir, necə ki,
televiziyada bəzi çıxış edənlər kağızı belə qoyurdular ki, bu bizim konsepsiyamız. Amma bu kağızda nə var,
Allah bilir. İstəyirsən o kağızı beş dəfə götür, qoy, de ki, bu, bir konsepsiya, iki konsepsiya, üç konsepsiya və s.
Əgər bu məsələ ilə bağlı konsepsiyan varsa, apar Minsk qrupuna ver. Mən şərait yaradım ki, Minsk qrupunun
həmsədrləri səninlə görüşsünlər. Yazılı şəkildə onlara ver, izah et ki, bax, məsələni bu yol ilə həll edin.
Ancaq bəzi bəyanatlar yayılır ki, nə bilim, Dağlıq Qarabağa mədəni muxtariyyət verilməlidir, Dağlıq Qarabağa
vilayət muxtariyyəti vermək olmaz və s. Gəlin ağılla düşünək. Onlar 1923-cü ildə yaranmış bu vilayət müxtariyyətinə
dözmədilər, 1988-ci ildə müharibəyə, təcavüzə başladılar, bir belə qan töküldü, torpaqlarımızı işğal etdilər, indi
bunları həmin vilayət muxtariyyətinə qaytarmaq olarmı? Mümkün olan şey deyil.
Bəziləri deyirlər, müharibə edin, güclü ordumuz olmalıdır. Azərbaycanın güclü ordusu var. Mən
Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni bir neçə dəfə müzakirə etmişəm. Azərbaycanın güclü ordusu var.
Müharibə etmək olar. Ancaq bu lazımdırmı? Kim müharibənin tərəfdarıdır, qoy yazsın görək, bu mühəribənin
nəticəsində nə olacaqdır?
Birincisi, bizim Dağlıq Qarabağdan kənarda yeddi rayonumuz işğal altındadır. İnsanlar çadırlarda yaşayırlar. İşğal
olunmuş hər bir rayonu azad etmək üçün nə qədər zaman lazım olacaq, nə qədər qan töküləcəkdir. İkincisi, indi
dünya ictimaiyyətində müharibəni kim qəbul edəcəkdir? Üçüncüsü, əvvəldən dünya ictimaiyyətində fikir yaranıbdır
ki, orada azərbaycanlılar erməniləri qırıblar. İndi də müharibəni biz başlasaq, deyəcəklər ki, bəli, azərbaycanlılar elə
keçmişdəki kimi, indi də erməniləri qırmaq istəyirlər. Ancaq mən müharibədən qaçıram. Əgər bizim cəmiyyətimizin
hamısı elə qərara gəlsələr ki, bunu əsaslandırsınlar və müharibə istəyən adamların özləri konkret strategiyanı
müəyyən etsələr ki, müharibə etmək lazımdır, müharibəni nə cür edək, buna bizim ordumuzun gücü var. Heç narahat
olmayın.
Bəziləri deyir ki, yox, beş-on ilə ordu yaradaq, ondan sonra başlayarıq. Bəziləri də deyirlər ki, gəlin məsələni
donduraq. Nə qədər donduraq? Tutaq ki, məsələni beş il də donduraq. Yazıq qaçqınlar beş il də çadırlarda
yaşamalıdır?
Ondan sonra nə edəcəyik?
Bəzilərində belə fikir var ki, Ermənistanda iqtisadiyyat çox ağır vəziyyətdədir, insanlar ölkəni tərk edir və s.
Burada müəyyən həqiqət var. Ermənistanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir. Amma Gürcüstanın iqtisadiyyatı
ondan da ağır vəziyyətdədir. Bizim ölkənin iqtisadiyyatının yüksək olduğunu hamı, bütün dünya ekspertləri,
nümayəndələr – elə iki gün bundan əvvəl Avropa Birliyinin rəhbərlərini qəbul edirdim, onlarda bütün
məlumatlar var – deyir. Nə qədər gözləyək ki, Ermənistanın iqtisadiyyatı dağılsın, Ermənistan tamamilə dağılsın, Dağlıq Qarabağ dağılsın, ondan sonra biz gedək yerləri tutaq? Nə qədər gözləyək? Əgər belə bir fikir
varsa, gəlin bunu da əsaslandırın. Yəni mən hər bir təklifə tam ciddiyyətlə, tam məsuliyyətlə baxmağa hazıram.
Ona görə də mən bu məlumatları sizə verdim.
Bugünkü müzakirənin məqsədi təklifdən ibarət olmalıdır. Çıxış edənlərdən xahiş edirəm, nə tarixdən, nə kim
günahkardır, günahkar deyil, bu nədən başımıza gəldi – bunlardan danışmasınlar, bunlar qalsın kənarda. Bu,
sonranın işidir. Bu gün nə etmək lazımdır? Bu işə hansı yolla nail olmaq lazımdır? İşğal olunmuş torpaqları
azad etmək lazımdır. Heç olmasa, Dağlıq Qarabağın ətrafındakı işğal olunmuş rayonları azad etmək lazımdır.
Bəlkə də mən düşünmürdüm ki, bu qədər danışacağam. Ancaq, hər halda, güman edirəm ki, bu məsələ o
qədər mürəkkəb məsələdir ki, mənim bu barədə sizə ətraflı məlumat verməyimə ehtiyac var idi. Mən sizdən
təkliflər gözləyirəm. Mən sizdən yardım gözləyirəm. Mən xalqımızın birləşib, əl-ələ verib bu məsələni həll
etməsini arzu edirəm. Sağ olun.
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XOCALI SOYQIRIMININ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN XALQINA
MÜRACİƏTİ
(24 fevral 2001)
24 fevral 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bu gün biz xalqımızın və bəşəriyyətin tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror hadisələrindən biri kimi daxil
olmuş Xocalı faciəsinin qurbanlarının xatirəsini dərin hüzn və kədər hissi ilə yad edirik. 1992-ci il fevralın 26da ən müasir silahlar və texnika ilə təchiz olunmuş Ermənistan hərbi birləşmələri keçmiş sovet ordusunun 366cı alayının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın Xocalı şəhərini yerlə yeksan etdilər, yüzlərlə günahsız mülki
əhaliyə – qadınlara, qocalara, uşaqlara amansızcasına divan tutdular. Xüsusi qəddarlığı ilə seçilən bu təcavüz
aktı təkcə Xocalı əhalisinə deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı misli görünməmiş cinayət idi. Əsrin əvvəllərindən
başlayaraq təcavüzkar erməni millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara qarşı dəfələrlə soyqırımı aksiyaları
törədilmişdir. Amma Xocalı soyqırımı bunların ən dəhşətlisi olmuşdur.
Lakin bunu da ayrıca qeyd etmək lazımdır ki, Xocalının qəhrəman müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər
silahlanmış, düşmən qarşısında titrəməmiş, özünü itirməmiş, qeyri-bərabər döyüşdə əsl qəhrəmanlıq və şücaət
nümunələri göstərmişdilər.
Xocalı faciəsini xatırlayarkən faciənin törədilməsinə imkan yaradan, öz vəzifə borclarının yerinə
yetirilməsinə cinayətkarcasına məsuliyyətsiz yanaşan Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyinin miskinliyinin və
cılızlığının da şahidi oluruq. Öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini və müdafiəsini təmin etməyə borclu olan
hakimiyyət orqanları tam fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirmiş, mühasirə vəziyyətində
olan şəhəri və onun sakinlərini xilas etmək üçün heç bir iş görməmişlər.
Təəssüf ki, müasirlərimizin gözləri qarşısında baş verən bu ağır faciəyə, soyqırım aktına dünya
ictimaiyyəti də biganə qalmış, ona prinsipial mənəvi-siyasi qiymət verməmişdir.
Bizim, bugünkü Azərbaycan rəhbərliyinin və ölkə vətəndaşlarının qarşısında dünya siyasi dairələri və
beynəlxalq ictimaiyyət üçün Xocalı faciəsinin, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ
probleminin obyektiv mənzərəsini yaratmaq, xalqımıza qarşı törədilən cinayətlərin xarakterini və miqyaslarını
bütün çılpaqlığı ilə açıb göstərmək, məzlum, əzabkeş cildinə girmiş erməni millətçilərinin əsl simasını ifşa
etmək vəzifələri durur. Bu, həm soyqırımı qurbanlarının xatirəsi önündə müqəddəs borcumuzdur, həm də
insanlığa belə zidd hərəkətlərin dünya təcrübəsindən götürülməsi üçün zəruridir.
Xocalı soyqırımının qurbanlarının xatirəsini yad edərkən onların qarşısında hər birimizin vicdan və
vətəndaşlıq borcu haqqında düşünürük. Bu borcu ödəməyin ən yaxşı yolu Xocalı qəhrəmanlarının uğrunda öz
həyatlarını qurban verdikləri idealları yaşatmaq, müstəqil Azərbaycan dövlətini qorumaq, onun sərhədlərinin
toxunulmazlığını, ərazi bütövlüyünü təmin etməkdir.
Bu milli matəm günündə Xocalı şəhidlərinin məsum xatirəsi önündə bir daha baş əyir, onların haqq işinə
sədaqətimizi bildirir, soyqırımı qurbanlarına Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə, yaxınlarına və bütün
xalqımıza başsağlığı verirəm.
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MİLLİ MƏCLİSİN 24 FEVRAL TARİXLİ İCLASINDA NİTQİ
(24 fevral 2001)
24 fevral 2001-ci il
Hörmətli Milli Məclis!
Hörmətli deputatlar, xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın ali qanunvericilik orqanında, Milli Məclisdə iki gün müddətində Ermənistan-Azərbaycan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması yollarının araşdırılması istiqamətində gedən müzakirə, hesab
edirəm, həm bizim üçün, yəni bu müzakirənin iştirakçıları üçün, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti üçün,
xalqımız üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən çox məmnunam ki, müzakirə keçdi. Hesab edirəm ki, bu müzakirə vəziyyətin nə qədər çətin, nə
qədər ağır olduğunu bir daha hamıya göstərdi. Bəzi çıxışlarda səsləndi ki, nə üçün bu müzakirə gecikibdir, biz
bunu vaxtında etməliydik, təklif verməli idik, məsələ həll etməliydik. Mən bunlarla razı deyiləm. Çünki elə
dünən, bu gün aparılan müzakirə də onu göstərdi ki, konkret bir təklif verən yoxdur. Azərbaycan prezidenti kimi
mən və mənimlə bərabər bu məsələ ilə bilavasitə məşğul olan şəxslər ötən illər birlikdə çalışmışıq ki, məsələnin
sülh yolu ilə, birinci növbədə, ATƏT-in Minsk qrupu vasitəsilə və eyni zamanda dünyanın bütün beynəlxalq
təşkilatları vasitəsilə, dünyanın böyük dövlətlərinin köməyi ilə həll edilməsinə nail olaq. Biz bu işləri apararaq,
müəyyən bir konkret nəticəyə gələ bilmədiyimizə görə, bu məsələni müzakirəyə çıxarıb sadəcə, söhbət, danışıq
aparmağı lüzumsuz hesab etmişik. Dünən, bu gün gedən müzakirələr də mənim üçün bu fikri tam təsdiq etdi.
Danışmaq, hissiyyatları bildirmək, vətəni sevməyi bir daha bəyan etmək, ərazi bütövlüyümüzün ən
mühüm məsələ olduğunu bəyan etmək, Qarabağın bizim üçün nə qədər əziz olduğunu bəyan etmək, bəyan
etmək ki, "Dağlıq Qarabağsız Azərbaycan yaşaya bilməz" – bunlar artıq 12 il müddətində yüz, min dəfələrlə
deyilibdir. Bunu hamı deyir. Dünən də, bu gün də çıxışların əksəriyyəti bundan ibarət olubdur.
Ancaq bunu nə cür həll etmək lazımdır? Biz bunun üçün ötən illərdə çalışmışıq ki, heç olmasa məsələnin
həllinə yaxınlaşan zaman, Azərbaycan üçün hansısa bir variant məqbul olan zaman gətirib onu Milli Məclisin
müzakirəsinə verək ki, görək, Milli Məclis buna nə münasibət göstərir. Əgər indiyə qədər apardığımız danışıqlar
bizi qane etməyibsə, yəni bizə verilən təkliflərlə və danışıqlar zamanı irəliyə sürülmüş fikirlərlə razı
olmamışıqsa, razı olmadığımız məsələləri müzakirəyə çıxarmağın əhəmiyyəti var? Bəziləri dünən də, bu gün də
deyirlər ki, siz bu məsələni bir neçə il bundan öncə müzakirəyə çıxarsaydınız, biz yolları deyərdik. Yaxşı, hesab
edək ki, biz günahkarıq. Hərçənd hesab etmirəm, amma şərti olaraq belə hesab edək. Bəs indi nə deyirsiniz?
Xüsusən, bizi bu barədə tənqid atəşinə tutanlara deyirəm. Biri deyir ki, biz 1994-cü ildə nə bilim,
demkonqresdə məsələni müzakirə etmək üçün təklif vermişik. Axı, bu qədər də ağ yalan olmaz. 1994-cü ildə
həmin o müxalifət qüvvələri pərən-pərən düşüb qaçıb gizlənmişdilər, canlarını qurtardılar. Surət Hüseynovun
qorxusundan hərəsi bir deşiyə girmişdi. O vaxt onlar təklif verə bilərdilərmi?
Mən ad çəkmək istəmirəm, amma birinin adını çəkməyə məcburam. 1993-cü il hadisələrindən sonra
keçmiş baş nazir Pənah Hüseynov üç ildən artıq gizləndi. Sonra onu haradasa, təsadüfən tutdular, həbsə saldılar.
O, bir müddət orada qaldı. Mən dedim, yaxşı, qaçıb gizlənibdir, indi gəlibdir. Fikirləşdim və dedim ki, bəlkə bu
adamın günahlarını bağışlamaq lazımdır. Hətta mən xahiş etdim ki, onu həbsxanadan yanıma gətirsinlər.
Mən onunla üç saat söhbət etdim. Həmin söhbətin yazısı vardır. O, söhbət zamanı bizim apardığımız
işlərin hamısının düzgün olduğunu dedi, öz təşkilatının buraxdığı səhvləri dedi. Hətta 1994-cü ildə Surət
Hüseynovun Azərbaycanda dövlət çevrilişi həyata keçirmək cəhdi zamanı özünün mənsub olduğu siyasi
təşkilatın bu məsələyə münasibətini tənqid etdi, başqa şeylər etdi. Dedim, Allaha şükürlər olsun ki, o
ağıllanıbdır. Mən də hüquq-mühafizə orqanlarından xahiş etdim ki, onu azad etsinlər, getsin. Bəlkə doğrudan da
o, başqalarını başa sala bilər. Getdi.
Amma bir neçə aydan sonra Azərbaycanda bütün müxalifəti bir-birinə vuran, aranı qarışdıran, heç bir
şeyə layiq olmayıb, amma eyni zamanda, müxalifətin içində onu buna, bunu ona qızışdıran ki, sən lider
olacaqsan, sən lider olacaqsan, sən lider olacaqsan... Bax, indi deyirlər ki, biz təklif verirdik. Həmin adamlar
1994-cü ildə belə vəziyyətdə idilər. Niyə yalan danışırsınız? Nə üçün yalan danışırsınız?
Mən açıq deyirəm, heç vaxt, heç bir konkret təklif heç bir müxalifət təşkilatı tərəfindən verilməyibdir.
Əgər mənim bu sözlərimi onlar təkzib etmək istəyirlərsə, o təklifləri çıxarsınlar, bəyan etsinlər, dərc etsinlər.
Əgər həqiqətən orada bir rasional fikir olsa, mən onlardan üzr istəməyə hazıram.
Bilirsiniz, bu cür pozucu mövqe tutub, Azərbaycanda hakimiyyət iddiası ilə yaşayaraq, Azərbaycanın
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müstəqilliyini, suverenliyini, bütövlüyünü, Azərbaycanın vəziyyətini öz şəxsi ambisiyalarına qurban verən
adamlar özlərini Azərbaycan vətəndaşı hesab edə bilməzlər. Bax, bunlara görə bu gün deməyə haqqım var ki,
indiyə qədər biz heç bir təşkilatdan, heç bir yerdən heç bir təklif almamışıq. Özümüz nə bacarmışıq, onu da
etmişik. Mən bu barədə dünən dedim.
1993-cü ildə mən fəaliyyətə başlayandan Minsk qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edirdim. Mən dünən dedim,
Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycana birgə ziyarətləri zamanı onlarla 98 dəfə görüşmüşəm. Hər görüş də
iki, üç, dörd saat çəkibdir. Sadəcə, boş söhbətmi aparmışıq? Nəhayət, 1997-ci ildə Minsk qrupunun verdiyi
təklif nəyi göstərir? Onu göstərir ki, onlar ancaq məsələnin indiki reallıq əsasında həllini mümkün hesab edirlər.
Hesab edirəm, bizim indiyə qədər gördüyümüz işlər faydalıdır. Bundan artıq heç bir şey etmək mümkün
olmazdı. Amma biz dünən, bu gün məsələni Milli Məclisə çıxarıb müzakirə edən zaman və müzakirə dövründə
ictimaiyyət bildi, bu salonda oturanlar bildilər ki, vəziyyət nə yerdədir. İndi vəziyyətin belə olduğu halda gərək,
real vəziyyəti dərk edib mümkün, real yollarla gedək. İndi hay-küylə heç bir şey etmək mümkün deyildir.
Mən burada bir təklif ala bilmədim. Bəli, müharibə edək, bu, çoxdan məlum olan şeydir. Sülh yolu ilə
danışıqlar aparaq, 7 ildir aparırıq. Sonra nə edək? Başqa bir şey deyən olmadı. Nəhayət, Ermənistan prezidenti
Koçaryan ilə danışıqlar aparıram. Ancaq nə üçün bunlar sülh yolu ilə həll olunmur? Çünki mən dünən də dedim,
bu gün də deyirəm: Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağı hələ 1990-cı ildə işğal edibdir. Hələ 1989-cu
ildə SSRİ hökuməti Dağlıq Qarabağda Xüsusi İdarəetmə Komitəsi yaradaraq, onu Azərbaycanın tərkibindən
çıxarıbdır. Sonra gedən müharibələrdə Dağlıq Qarabağ işğal olunubdur.
Nəhayət, 1992-ci ildə burada, Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi getdiyi zaman, o vaxtkı rəhbərlik ilə
Xalq Cəbhəsi arasında hakimiyyət mübarizəsi getdiyi zaman, mayın 9-da Şuşa işğal olundu. Mayın 14-də
burada, bu salonda bəzi qüvvələr Mütəllibovu yenə də hakimiyyətə gətirdilər. Sonra ona hücum olundu. Mayın
17-də Laçın işğal edildi. Mayın 18-də bu salonda Xalq Cəbhəsi parlamenti əlinə alıb parlament sədri seçdi. İki
ay sonra isə prezident seçdi. Bu iki rayonun işğal olunması artıq o vaxt Dağlıq Qarabağı Ermənistana
birləşdirdi. Bunlar reallıqdır.
Ondan sonra da rayonlar işğal olunubdur. O da reallıqdır. Artıq bu rayonlar neçə ildir işğal altındadır.
Əhali oradan çıxarılıbdır. Dağlıq Qarabağ, faktiki olaraq, Ermənistana birləşdirilibdir. İndi belə olan halda
dünyada heç bir qüvvə Ermənistan silahlı qüvvələrinin oradan çıxarılması üçün tədbir görmək istəmir və ona
təsir etmək istəmir – nə 12 dövlətdən ibarət Minsk qrupu, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə Fransa, nə Rusiya,
nə də başqa dövlətlər. Bu, reallıqdır.
Bizimlə ən dost, qardaş ölkə Türkiyədir. Bizə bütün dəstəkləri verir. Ancaq Ermənistanın işğal etdiyi
rayonlardan ermənilərin çıxarılması üçün bir tədbir görə bilmir. Çünki onun imkanı yoxdur. Başqalarının birgə
imkanı var, çünki onlar Ermənistana yardım edirlər. Amerika Birləşmiş Ştatları da, Rusiya da Fransa da. Ancaq
onlar bunu etmirlər. Əksinə gün kimi aydın olubdur ki, təcavüzkar kimdir. Təcavüzkara kömək edirlər, yardım
edirlər və Azərbaycana qarşı 907-ci maddəni tətbiq ediblər, indiyə qədər də aradan götürmürlər.
Amerikanın keçmiş prezidenti cənab Klinton, – hansı ki, mən dəfələrlə görüşüb söhbətlər etmişəm və o,
bir neçə dəfə söz vermişdi. Bizim bəyanatımızda yazılıbdır ki, 907-ci maddə ləğv olunmalıdır, – hakimiyyətdən
getməsindən üç gün əvvəl mənə məktub göndəribdir ki, biz 907-ci maddəni ləğv edə bilərik, ancaq siz
Ermənistana bir jest edin. Jest nədən ibarətdir? Heç olmasa, Qazax bölgəsində, ya başqa bir bölgədə sərhədi
açın, Ermənistanla Azərbaycan arasında ticarət getsin. Biz də 907-ci maddəni götürək.
Mən bunu artıq sizə deməliyəm. Dedim ki, olmaz. Mən buna gedə bilmərəm. Əgər siz, o böyüklükdə
dövlət orada, Amerikada erməni diasporundan qorxub bunu mənə təklif edirsinizsə, buna gedə bilmərəm. Biz 8
ildir 907-ci maddənin təzyiqi altında yaşayırıq, bundan sonra da yaşayarıq. Budur, real vəziyyət.
Türkiyənin hörmətli səfiri tənəffüsdə mənə bir məlumat verdi. Kaliforniya ştatının Konqresinə – onun da
Konqresi var – məsələ çıxarılıbdır: 24 apreli "soyqırımı günü" elan etmək, Türkiyəyə qarşı lazımi qərar
çıxarmaq. Demək, Amerikada bu iş gedir və gedəcəkdir. Ancaq indi əlavə nə olunur? Əlavə olunur ki, 1988-ci il
Sumqayıt hadisələri və nəticədə 350 min erməninin Azərbaycandan kütləvi şəkildə sürgün edilməsi haqqında
iddialar əks olunsun. Erməni diasporu budur. Yenə də Arzumanlıya demək istəyirəm, Amerikada yaşayan
azərbaycanlıların əksəriyyəti Kaliforniyada yaşayır. Heç birinin ağlına gəlir ki, Azərbaycanı müdafiə etmək
lazımdır? Doğrudur, onlar İrandan köçmüş azərbaycanlılardır. Mən həqiqəti deyirəm, bundan artıq nə olacaqdır?
Onların əksəriyyəti özünü azərbaycanlı hesab etmir. Deyirlər ki, biz iranlıyıq. Reallıq budur. Ona görə də
ümumi sözlər yox, yenə də deyirəm, konkret təkliflər.
Bizim apardığımız bütün işlər gəlib bu yerdə dayanır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrini o şərtlə çıxara
bilər ki, Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunsun. Əgər bu olmasa Ermənistan heç bir şey etməyəcəkdir. Bizə
bunu bütün başqa ölkələr də deyirlər.
Təbiidir, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın qədim torpağıdır. Bizim üçün əziz torpaqdır. Amma həqiqət
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ondan ibarətdir ki, orada yaşayanların əksəriyyəti erməni olubdur. Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən 7 rayon
işğal edilibdir. Onlar qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşayırlar. Burada bəziləri yenə də deyirlər ki, gəlin
gözləyək, gəlin donduraq, filan edək. Mən istərdim ki, bu sözləri deyən adamlar, bu fikirdə olan adamlar –
kimsə burada dedi, mən də onunla razıyam – öz evini bir ay qaçqına versin, getsin çadırda yaşasın. Heç qaçqına
verməsin. Qoy evi 10 gün burada qalsın, özü gedib 10 gün o çadırda yaşasın, indi bu dəqiqə. Bilirsiniz,
Azərbaycanda həqiqət bundan ibarətdir.
Biz bazar iqtisadiyyatı qururuq, iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Bunun nəticəsində əhalimizin bir qismi
bizneslə məşğul olaraq zənginləşib və həddindən artıq zənginləşibdir. Bir qismi orta şəraitdə yaşayır. Bir qismi
kasıb şəraitdə yaşayır, amma onlardan da ən ağır şəraitdə yaşayan qaçqınlardır. Qaçqınlar elə vəziyyətdədir ki,
buna dözmək mümkün deyildir. Amma qaçqın olmayan, yəni evi-eşiyi olan adamlar tək Bakıda yox, başqa
yerlərdə – dövlətlilər, zənginlər heç , onlar pullarını bilmirlər hara qoysunlar, malikanələr tikirlər, başqa şeylər
edirlər, – rahat yaşayırlar. O birisi orta təbəqə də rahat yaşayır.
Biz Azərbaycanın hər yerində, Bakıda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik. Restoranlar gecə saat 2-yə, 3ə, 5-ə qədər işləyir. İnsanlar toy edirlər. Hər toya 300-400 adam çağırır, 3-4 orkestr çağırır. Rahat yaşayır,
elektrik işığı da iki saat sönəndə hay qaldırırlar ki, niyə mənim iki saat işığım olmadı. Evində də üç dənə
televizor var, beş dənə paltaryuyan maşını var, dörd dənə də qızdırıcı cihazı var. Onlar heç bilirlərmi ki,
qaçqınlar nə vəziyyətdə yaşayır?
O cümlədən orta təbəqə. Restoranlara barlara təkcə zənginlər getmir ki? Orta təbəqə də gedir. Lap kasıb
təbəqə, hansı ki, kasıbdır, pulu azdır, amma onun evi var, heç olmasa, nə təhər deyərlər, başının üstündə damı
var, damının altında yaşayır. Biz bu cür rahatlığı yaratmışıq.
Xaricdən gələn adamlar deyirlər ki, Azərbaycanda olan rahatlıq, yəni ictimai asayiş indi heç bir yerdə
yoxdur. İndi biri çox zəngin, biri ondan bir az aşağı, biri ondan bir az yoxsul yaşayır, lap yoxsulun da müəyyən
yaşamaq yeri var, müəyyən qədər imkanı var. Ancaq o çadırda yaşayanlar? Bəs biz onların haqqında
düşünməliyik, yoxsa yox? Onlara elə o çətinliyi verməliyik? Ancaq deyirlər ki, yox, gəlin, Dağlıq Qarabağa
muxtariyyətdən da aşağı bir status verək. Bunu heç kəs qəbul etmir. Qəbul etmir, torpaqlarımız azad olmur,
insanlar əziyyət çəkir. Bunun da sonu görünmür.
Ona görə mən bir daha xahiş edirəm, bir daha hamıdan xahiş edirəm, o cümlədən müxalifətə müraciət
edirəm, bizim ziyalılara müraciət edirəm. İndi gördüm ki, Milli Məclisdə çıxış edənlərin sən deyən elə bir təklifi
yoxdur. Amma yenə də hər biri otursun, düşünsün, yazıb Milli Məclisə versinlər. Bəlkə bizim indiyə qədər tapa
bilmədiyimiz bir yolu hamımız, Azərbaycan xalqı, milləti birlikdə tapaq. Bizi günahlandıranlar ki, biz bunu tapa
bilməmişik, gəlsinlər o yolu göstərsinlər. Onda biz bu məsələnin həll olunmasını onlara verərik. Qoy gəlsinlər,
göstərsinlər. Amma bilin, ümumi danışıqlarla məsələ həll oluna bilməyəcəkdir. Tələb etməklə ki, erməni oradan
çıxmalıdır, bu olmayacaqdır. Real vəziyyəti bilmək lazımdır.
Nəhayət, mənim sözlərim ondan ibarətdir ki, dünənki bugünkü, müzakirəni Azərbaycan prezidenti kimi,
özümə çox faydalı hesab edirəm. Ona görə ki, mən imkan tapdım, açıq-aydın, heç bir şeyi gizlətmədən sizə və
sizin vasitənizlə bütün Azərbaycan xalqına bildirim. Eyni zamanda bu mənə imkan verdi ki, görüm bizim Milli
Məclis, dəvət olunan başqa şəxslər, yaxud da adi vətəndaşlar bizə bu barədə nə kömək edə bilərlər, nə təklif
verə bilərlər. Bu sözləri sizə deyərək, mən heç də onu bildirmək istəmirəm ki, biz ümidsizlik. Yox. Məsələni
mütləq həll edəcəyik. Ancaq məsələnin həll olunmasının nə qədər çətin, nə qədər ağır olduğunu hamı bilməlidir.
Bir daha deyirəm, kim bu sahədə öz xidmətini göstərə bilərsə, o, Azərbaycan dövləti tərəfindən yüksək
qiymətləndiriləcəkdir.
Burada hansısa çıxışlarda belə fikir səsləndi ki, Milli Məclisin adından Birləşmiş Millətlər Təşkilatına və
ATƏT-ə müraciət edilsin. Mən bu təklifləri dəstəkləyirəm.
Sizə deyim ki, mart ayının 1-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, Rumıniyanın xarici işlər naziri
Azərbaycanda olacaqdır. Kim istəyirsə, çalışsın onunla görüşsün, öz fikrini desin. Hesab edirəm, o vaxta
çatdırmaq olar, Milli Məclisin müraciətini hazırlayıb ATƏT-in sədrinə vermək olar. ATƏT-in Minsk qrupuna
12 dövlət daxildir. Onun həmsədrləri var. Demək, həmsədrlərə göndərmək lazımdır – Amerikanın prezidentinə,
Rusiyanın prezidentinə, bir də Fransanın prezidentinə. Milli Məclis bunu da edə bilər. Xahiş edərdim ki, əgər
deputatlar razı olsa, Milli Məclisin adından bu müzakirənin nəticəsi olaraq belə bir müraciəti Minsk qrupunun
həmsədrlərinə göndərsinlər.
Nəhayət, burada dedilər ki, biz məcbur etməliyik ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası
qərarlar çıxarsın. Mən ona cavab verdim. Ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, Milli Məclis deputatların
adından, Azərbaycan xalqı adından BMT-nin Baş katibi Kofi Annana və BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə
belə bir məktub göndərsin və onların qarşısında qoysun ki, nə üçün qəbul etdiyiniz qətnamələr yerinə yetirilmir.
Biz bunu edə bilməmişik. Bəlkə kimsə edə bilər, yaxud da Milli Məclis edə bilər. Qoy, etsin. Başa düşün,
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mən bunları forma üçün demirəm, düşünəsiniz ki, sizə belə cavab verirəm. Mən bunu real həqiqət kimi qəbul
edirəm və istəyirəm ki, bütün istiqamətlərdən bu təşkilatlara təzyiqimizi, təsirimizi göstərək.
O ki qaldı mənə, birincisi, Minsk qrupu öz fəaliyyətini davam etdirməlidir və bundan sonra da Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə intensiv danışıqlar aparacağam. Məsələnin ədalətli həll olunması üçün təkliflərimizi
irəli sürəcəyəm və onlardan məsələnin ədalətli həllinə dair yeni tədbirlər görməsini xahiş edəcəyəm. Bu məsələ
həmişə mənim danışıqlarımda əsas yer tutubdur və bundan sonra da bütün xarici siyasət fəaliyyətimdə əsas yer
tutacaqdır. Nə Minsk qrupundan, nə də ATƏT-dən imtina edə bilmərik. Çünki başqa vasitə yoxdur.
Ermənistan prezidenti ilə Parisdəki danışıqlarımızı sizə dedim, çətin və ağır danışıqlardır. Baxmayaraq ki,
bu danışıqlar necə bir insan kimi, necə bir şəxsiyyət kimi mənim üçün çox çətindir, ağırdır, ancaq bu danışıqları
yenə Parisdə aparacağıq. Ondan sonra da əgər bir şey olsa, bunu davam etdirəcəyik.
Mən sizə bir də təşəkkür edirəm ki, Milli Məclis iki gün bu məsələni müzakirə etdi və gələcəkdə əldə
olunan hansısa bir müsbət hadisə ilə əlaqədar Milli Məclisə məlumat verəcəyəm. Bir də deyirəm, danışıqlar
aparmaq işin birinci hissəsidir. Amma nəyəsə nail olmaq əsas hissəsidir, ikinci hissəsidir. Əgər hansısa bir
razılığa gəlsəm, hansısa mən başa düşdüyüm, mənim nöqteyi-nəzərimdən bizim üçün qəbul olunası varianta razı
olsam, mütləq onu Milli Məclisin müzakirəsinə verəcəyəm. Əgər Milli Məclis razı olmasa, mən milli Məclissiz
heç bir şey etməyəcəyəm. Fikrim belədir ki, əgər Milli Məclis hansısa bir təkliflə razı olsa, ondan sonra bunu
xalqın müzakirəsinə verməliyik. Xalqsız heç bir şey etməməliyik.
Mən həyatımın demək olar ki, çox böyük bir hissəsini bu işə həsr etmişəm və bundan sonra da mənim
həyatım üçün, Azərbaycan xalqının qarşısında xidmətlərim sahəsində bundan vacib heç bir vəzifə yoxdur. Əmin
ola bilərsiniz ki, mən bu vəzifəni bundan sonra da şərəflə yerinə yetirməyə çalışacağam.
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ABŞ-ın AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ ROSS UİLSONLA SÖHBƏTİNDƏN
(26 fevral 2001)
26 fevral 2001-ci il
Ross Uilson: Cənab Prezident, hər şey qaydasındadır. Siz məni kifayət qədər işlə məşğul etmisiniz.
Heydər Əliyev: Mən sizi məşğul etmirəm. Siz öz işlərinizlə məşğulsunuz. Sadəcə, mən bilirəm, siz iki
gün bizim parlamentin iclasında iştirak etdiniz. Güman edirəm, bu da faydalıdır.
Ross Uilson: Cənab prezident, şübhəsiz, bu, mənim üçün faydalı bir təcrübə idi. Hesab edirəm ki, bu,
tarixi baxımdan Azərbaycan üçün də çox əhəmiyyətli hadisə idi.
Cənab prezident, cümə və şənbə günləri Sizin şəxsi rəhbərliyiniz altında aparılan müzakirələr ona görə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir ki, Azərbaycan ictimaiyyətini münaqişə barədə daha ətraflı məlumatlandırmaq,
münaqişəni daha dərindən anlamaq, münaqişənin həlli yolları barədə fikir mübadiləsi aparmaq baxımından
faydalı idi. Eyni zamanda, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə Sizin sadiq qalmağınızı bir daha nümayiş
etdirdiniz. Səmimi qəlbdən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, parlamentdə aparılan müzakirələr bu
münaqişənin həllinə töhfə verəcək, hər iki tərəf üçün qəbul oluna biləcək qərarın tapılması ilə nəticələnəcəkdir.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, dediyim bu sözləri Rusiyanın və Fransanın səfirləri də bölüşürlər. Hamımız
belə fikirdəyik ki, bu münaqişənin sülh yolu ilə, dinc vasitələrlə aradan qaldırılması Azərbaycanın iqtisadi
cəhətdən inkişafı, ölkədə demokratiyanın uğurla inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan xalqının firavan yaşaması üçün
olduqca vacib bir məsələdir. Həm Siz, həm də Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Minsk qrupu
üzvlərinin dəstəyinə arxalana bilərsiniz.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Bəli, biz son illəri götürsək, beşinci, altıncı günlər
Azərbaycanın Milli Məclisində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi yollarına
həsr olunmuş müzakirə tarixi bir hadisədir. Yəqin xalq da bilir ki, son yeddi ildə biz nə qədər səylər göstərmişik
ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Mən orada rəqəmlər gətirdim – nə qədər görüşlər keçirilib, beynəlxalq
təşkilatlarda nə qədər bəyanatlar vermişik, Minsk qrupunun həmsədrləri nə qədər Azərbaycanda olub, danışıqlar
aparmışıq. Bu, həddindən artıqdır.
Ancaq son zamanlar mən daha da çox hiss etdim ki, ictimaiyyətimiz, Milli Məclisin deputatları,
Azərbaycanda olan siyasi partiyalar bu vəziyyətin nə qədər ağır, nə qədər çətin olduğunu və məsələnin həllinin
nə qədər çətin olduğunu dərk edə bilmirlər. Bəziləri dərk edirlər, ancaq öz şəxsi mənafeləri nöqteyi-nəzərindən
bunu başqa tərəfə yönəltmək istəyirlər. Ona görə də mən Minsk qrupunun 1997-ci ildən indiyə qədər sənəd
şəklində həm Ermənistana, həm də Azərbaycana verdiyi üç konkret təklifi dərc etdirdim.
Doğrudur, bu, təəccüb doğurdu və bəziləri hesab etdi ki, mən bu təkliflərin tərəfdarıyam, hansınısa
keçirmək istəyirəm. Müxalifətin əlinə fürsət düşdü ki, özünü göstərsin, öz müxalifətçiliyini göstərsin. Ancaq
müzakirələrin gedişi bunların hamısının əsassız olduğunu nümayiş etdirdi. Yəni insanlar mənim məqsədimi
anlaya bildilər. Bilirəm ki, sənədlərin dərc olunması Ermənistanda da narazılıq doğurubdur. Guya mən məxfiliyi
pozmuşam. Bunların heç birisi məxfi deyildi. Cəmiyyət bilməliydi ki, biz hansı təklifləri almışıq və cəmiyyətin
münasibəti bunlara nə cürdür.
Bizdən sonra Ermənistanda da bu təkliflər dərc olunubdur. Bu da pis deyildir.
Hər halda, mən hesab edirəm ki, bu barədə biz çox ciddi addım atdıq. Amma mənim əsas məqsədim
ondan ibarət deyildi ki, bu təkliflərin hansınısa müzakirə edim və onların qəbul edilməsinə nail olum. Əgər
onların hansısa qəbul oluna bilərdisə, mən bunu bizə verilən vaxt parlamentdə, cəmiyyətdə müzakirə edə
bilərdim. Təklifləri alandan sonra, onlara münasibətimizi bildirəndən sonra heç bir nəticə əldə olmadığına görə
bunları dərc etdirdim. Milli Məclisdəki müzakirənin əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, qoy, bizim Milli
Məclisdə, dövlət orqanlarında oturanlar, siyasi partiyalar, ziyalılar, elm adamları, müxtəlif vətənpərvər
insanlarımız öz təkliflərini versinlər ki, bu vəziyyətdən nə cür çıxaq.
Mən bilirəm, cəmiyyətimizin əksəriyyəti məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıdır. Bu, Milli
Məclisdəki çıxışların əksəriyyətində bildirildi. Mən də bunun tərəfdarıyam. Ancaq bunu nə cür həll edək? Bu
məsələyə sülh yolu ilə son qoymağa nə cür nail olaq? Bunun üçün əlavə tədbirlər görülməlidir. Qoy, desinlər.
Bəziləri deyir, müharibə edək. Mən dedim ki, bir də bəyan edirəm, bəli, müharibə də edə bilərik. İndi
bizim müharibə etməyə qadir ordumuz vardır. Ancaq müharibə ilə biz nə əldə edəcəyik? İşğal olunmuş
torpaqları azad edə bilərik. Həddindən artıq qan töküləcəkdir. Bəs, Dağlıq Qarabağ? Bəziləri hesab edir ki,
gedib oradakı erməniləri də qırmaq lazımdır, beləliklə, hər şeyi əlimizə keçirmək lazımdır. Bu da ağılsız şeydir.
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Amma müharibə istəyənlər, xüsusən müxalifətdəkilər deyirlər ki, gəlin müharibə edək, nə bilim, torpaqlarımızı
azad edək. Onlar hamısı bilməlidirlər ki, müharibənin öz qanunları var. Müharibə etmək üçün ölkədə ümumi
səfərbərlik elan olunmalıdır, hamı müharibədə iştirak etməlidir, fövqəladə vəziyyət elan olunmalıdır. Bütün
siyasi partiyalar bağlanmalıdır, bütün müxalifət qəzetləri bağlanmalıdır. Hamı müharibəyə cəlb olunmalıdır.
Müharibənin başqa qanunları da var. Mən ali baş komandan kimi bunların hamısını bilirəm. Amma "müharibə,
müharibə" deyənlər də bilsinlər. Mən müharibə elan edən günü onların hamısının bütün fəaliyyəti
dayandırılacaqdır. Hamı müharibəyə getsin.
Bilirsiniz, məsələni uzadaq, məsələni donduraq, 5 ildən, 10 ildən sonra həll edək – bunu isti yerdə oturan
adamlar deyirlər. Mən dünən demişəm, əgər kimsə doğrudan bu təklifi verib, mən gözləyəcəm, müraciət etsinlər
ki, heç olmasa gedib 15 gün çadırlarda yaşasınlar, yaxud evlərinin bir hissəsini çadırlarda yaşayanlara versinlər.
İnanıram ki, belələri tapılmayacaqdır. Amma mən gözləyəcəyəm.
Vəziyyət o qədər mürəkkəbdir ki, burada mühüm tədbirlər görmək lazımdır. Mən istəyirəm ki, bu
tədbirlər barədə təklifləri cəmiyyət versin, insanlar versin, bizi tənqid edən siyasi partiyalar versin. Mən
gözləyəcəyəm, bəlkə, 10-15 günə bir şey alındı. Bəlkə indiyə qədər anlaya bilmədiyimiz bir şeyi bizə təklif
edəcəklər.
Beləliklə, hesab edirəm ki, bu müzakirə çox əhəmiyyətli idi.
Bilirəm ki, bu müzakirə bizim ictimaiyyətdə, xalqın arasında çox böyük əks-səda doğurubdur. Mən hər
halda bununla razıyam.
Ross Uilson: Cənab prezident, çox sağ olun. Amerika Birləşmiş Ştatları Sizinlə tamamilə razıdır ki,
münaqişənin həll olunması üçün müharibə yolu yaxşı yol deyildir. Bütün müharibələrin cəmiyyət, xalq,
iqtisadiyyat üçün ağlagəlməz ziyanları, zərərləri olur. Hesab edirik ki, Azərbaycanın yolu müharibə yolu
olmamalıdır. Sizinlə razıyam ki, bu məsələni indi yox, başqa vaxt həll etmək yolunu tutmaq bu ölkənin seçə
biləcəyi bir yol deyildir.
Mən də qaçqın düşərgələrində, çadırlarda olmuşam. Orada çox məğrur, igid insanlar yaşayırlar. O insanlar
böyük ümidlə öz rəhbərinin cəsur, qorxmaz addımlar atmasını, sülhün bərqərar olunmasını arzulayırlar ki,
doğma torpaqlarına, evlərinə qayıda bilsinlər. Hesab edirik ki, bu münaqişənin həll olunması yolu varsa, o da
dinc, danışıqlar yoludur və biz Sizin bu sahədə atdığınız addımları, səylərinizi dəstəkləyirik.
Cənab prezident, Sizinlə görüşməkdən ona görə məmnunam ki, prezident Corc Buşun məktubunu Sizə
yetirmək istəyirəm. Prezident Corc Buş məktubla Sizə müraciət edərək Azərbaycanla və Sizin rəhbərlik
etdiyiniz hökumətlə sıx və konstruktiv münasibətlərimizi gücləndirməyə şəxsən dəstək verdiyini bir daha təsdiq
etmək istəyir. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanın müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə qəti surətdə sadiq qaldığını bir daha təsdiq edir. Prezident Buş Azərbaycanın Avropa Şurasına
qəbul olunmasını ürəkdən alqışlayır və hesab edir ki, bu, Azərbaycan üçün tarixi bir hadisədir. Bu,
Azərbaycanda demokratik, siyasi, iqtisadi təsisatların yaradılması, həmçinin Azərbaycanın Avro-Atlantik
icmaya inteqrasiya olunması üçün səylərin artırılması baxımından geniş imkanlar açır.
Prezident Corc Buş Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını özünün rəhbərlik etdiyi
hökumətin ən çox üstünlük verdiyi önəmli məsələlərdən biri hesab edir. Cənab Buş münaqişənin həll olunması
üçün Sizinlə prezident Koçaryan arasında danışıqların aparılmasını və müəyyən irəliləyişlərin əldə edilməsini
yüksək qiymətləndirir. Prezident Buş onu da alqışlayır ki, Siz bu yaxınlarda, martın 4-5-də Parisdə yenidən
görüşəcəksiniz.
Prezident Buş öz məktubunda Sizə yazır: Amerika Birləşmiş Ştatları bu prosesdə fəal surətdə iştirak
etməkdə davam edəcəkdir. Mən şəxsən ümid edirəm ki, bu il biz ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə
birgə çalışaraq Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olmasına nail ola biləcəyik. Cənab Buş eyni zamanda, qeyd
edir ki, sülhü əldə etmək üçün şəxsən Siz, habelə Azərbaycan və Ermənistan xalqları çətin seçim etməli
olacaqdır.
Prezident Buş həm özünün, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün imkanlarından istifadə edərək bu
məqsədlərə nail olmaq üçün Sizə kömək etməyə hazır olduğunu bildirir. Prezident, şərq-qərb enerji nəqli
layihələrinin Azərbaycanın müstəqilliyi və təhlükəsizliyi üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etməsini
anladığını vurğulayaraq, ümidvar olduğunu bildirir ki, Azərbaycandan Gürcüstana, oradan da Türkiyəyə
çəkiləcək qaz kəməri layihəsində də buna bənzər irəliləyiş əldə olunacaqdır.
Prezident Corc Buş öz məktubunun sonunda belə yazır: Mənim prezident kimi səlahiyyətlərimi icra
etməyə başlamağım ölkələrimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi üçün çox böyük
perspektivlər vəd edən bir vaxta təsadüf edir. Mən Azərbaycanda və Qafqazda sülhün, sabitliyin və
demokratiyanın bərqərar olması, Azərbaycan xalqının və qonşu Qafqaz xalqlarının firavanlığının təmin edilməsi
üçün mövcud imkanlardan tam istifadə olunması məqsədi ilə Sizinlə birlikdə çalışmaq əzmindəyəm
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Cənab prezident, bu, olduqca ciddi bir məktubdur. Bu məktub yeni Buş hökumətinin bu münaqişənin həll
edilməsi üçün Sizinlə dialoqlara başlamağa hazır olduğunu göstərən bir məktubdur. Ümidvaram ki, bu günlər
ərzində Sizinlə daha sıx çalışaraq, Vaşinqtonda mənə rəhbərlik edən şəxsləri bu prosesə cəlb etmək üçün birgə
səylərimizi artıracağıq və təmaslarımızı çoxaldacağıq.
Heydər Əliyev: Hörmətli səfir, sağ olun. Mən öz prezidentlik səlahiyyətini həyata keçirməyə yenicə
başladığı zaman prezident cənab Corc Buşdan belə çox məzmunlu, böyük əhəmiyyətli məktub almağımdan
məmnunam.
Siz bilirsiniz ki, şəxsən mənim son 7 il içərisində Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş hökuməti ilə,
şəxsən prezident Klinton ilə, dövlət katibi xanım Olbraytla və başqa şəxslərlə daim sıx əlaqəm olmuşdur və
Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları arasındakı münasibətlərin inkişafı üçün bunun çox vacib olduğunu
həmişə dərk etmişəm.
Mən bu əməkdaşlığı yeni hökumət ilə də davam etdirməyə hazıram və təşəkkür edirəm ki, prezident
cənab Corc Buş işinin gərgin dövründə ölkəmizə diqqət yetiribdir, Azərbaycan prezidentinə çox əhəmiyyətli
məktub göndəribdir. Mən məktubu diqqətlə oxuyacağam. Ancaq siz bu məktubun bəzi məqamlarından bəhs
etdiniz. Bunlar bir daha təsdiq edir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələr yüksələn
istiqamətdə inkişaf edir və inkişaf edəcəkdir.
Prezident cənab Corc Buşun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunması üçün bundan sonra da Amerika tərəfindən səylər göstərilməsi haqqında verdiyi bəyanat və Minsk
qrupunun həmsədrlərinin bundan sonra da birgə fəaliyyəti haqqında fikirləri məni çox nikbin edir.
Bizim ölkələrimiz arasında iqtisadi əməkdaşlığın da inkişaf etdirilməsi və bu münasibətlə Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin inşasına başlanması və Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixrac olunması məsələlərinin bu
məktubda əksini tapması təbiidir, onu göstərir ki, bizim son illər apardığımız işlər davam edir və bundan sonra
sürətlə davam edəcəkdir.
Bu məktubun məhz bu günlərdə mənə gəlib çatması da çox əlamətdar bir hadisədir. Çünki gördünüz ki,
mən parlamentdə iki gün bu məsələni müzakirə etdim və bütün ictimaiyyətin müzakirəsinə verdim. Martın 4-5də Parisdə görüşlər keçirəcəyəm. Məhz bu məqamda məktubun gəlməsi təbiidir ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının, onun hökumətinin bu məsələ ilə – mən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini nəzərdə tuturam –
daim məşğul olduğunu bir daha təsdiq edir.
Mən çox təşəkkür edirəm. Bu məktubu diqqətlə oxuyacağam və mütləq bu günlərdə məktuba cavab
göndərəcəyəm. Çox sağ olun.
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"KASTEL" ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ PYER KASTEL İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(27 fevral 2001)
27 fevral 2001-ci il
Heydər Əliyev: Xoş gəlmisiniz. Azərbaycanın əməkdaşlığı, mən hiss edirəm ki, sizinlə yaxşı istiqamətdə
inkişaf edir.
Pyer Kastel: Cənab prezident, tamamilə haqlısınız.
Heydər Əliyev: Mən ümid edirəm ki, ötən dəfə danışdığımız kimi, siz burada öz işlərinizi
genişləndirəcəksiniz.
Pyer Kastel: Cənab prezident, mütləq belə olacaqdır. Mən Sizinlə son söhbətimi, görüşümü yadımda
saxlamışam. Doğrudan da, həmin görüşümüz bizə böyük cürət və ümid verdi. Elə buna görə də biz buraya
qoyduğumuz sərmayələrin miqdarını artırmaq fikrindəyik.
Cənab prezident, bizim pivə zavodundan söhbət gedirsə, bu müəssisə haqqında onu deyə bilərəm ki, indi
istehsal etdiyimiz məhsulun həcmini artırıb onu ixrac etməklə məşğuluq. Mən ümid edirəm ki, bu ilin sonuna
kimi zavodun ümumi iş rejimini normal hala sala biləcək, istehsal etdiyimiz məhsulun isə 50 faizini ixrac
edəcəyik. Biz bununla bağlı bu gün artıq təşkilati işləri qaydaya salır, qonşu ölkələrdə müəyyən anbarlar
hazırlayırıq.
Cənab prezident, bütün bu işlərimizi həll etməkdə bizə dəstək verdiyiniz, kömək etdiyiniz üçün Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Bu sahədə bizə əmlak naziri də çox kömək edibdir. Bir də onu əlavə etmək
istəyirəm ki, bütün işlərimiz, demək olar, yüksək səviyyədə həll edilib, yalnız bir neçə kiçik iş qalıbdır ki, o da
gömrüklə, ixracla bağlıdır. Mənə elə gəlir ki, biz onu da cənab nazirlə birlikdə həll edəcəyik. O, bu məsələlərdən
xəbərdardır.
Cənab prezident, mən hər şey üçün Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Yalnız Sizin sayənizdə Azərbaycanla
əməkdaşlığımız baş tutdu, öz fəaliyyətimizi genişləndirə bildik. Bununla da Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkişaf etməsinə öz yardımımızı göstərəcəyik.
Baxmayaraq ki, mən fəaliyyətimizin əvvəlində müəyyən çətinliklər gördüm, bu da mənim öz günahımdır.
Yəqin mən yaxşı bir həmkar seçməmişdim, yaxşı əməkdaşlıq forması tapmamışdım. Amma indi Sizin sayənizdə
bunların hamısı öz qaydasına düşdü. Ona görə də Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən keçən dəfə də sizinlə görüşümüzdə bildirmişdim ki,
"Kastel" şirkətinin, Fransa kapitalının Azərbaycana gəlməsinə çox maraqlıyam. Ona görə də mən həmin siz
dediyiniz o problemləri hiss edən kimi, bu işə bilavasitə müdaxilə etdim və nə lazımdırsa, etdim ki, sizin burada
işləriniz yaxşı getsin. İndi hansı problemlər də həll olunasıdırsa, – siz dediniz ki, nazirlə birlikdə həll
edəcəksiniz, – əgər çətinliklər olsa, nazir mənə xəbər verər.
Mən yanvar ayında sizin ölkədə idim. Prezident cənab Şirakın dəvəti ilə rəsmi səfərdə idim. Söhbətimiz
zamanı prezident Şirak "Kastel" şirkətinə göstərdiyim diqqətə görə və xüsusən onun açılışında iştirak etdiyimə
görə mənə təşəkkür etdi. Biz birlikdə xatırladıq ki, vaxtilə prezident Şirakla mən danışarkən o sizin "Kastel"
şirkətinin Azərbaycanda gəlib iş görməsi haqqında məsləhət vermişdi. İndi prezident Şirak da, mən də çox
məmnunuq ki, artıq bu işlər əməli surətdə həyata keçirilir.
Mən sizin burada, pivə zavodu haqqında verdiyiniz vədləri yadımda saxlayacağam. Mən belə anladım ki,
bu ilin sonuna qədər zavod tam gücü ilə işləyəcəkdir. Sizin dediyiniz kimi, onun istehsal etdiyi məhsulun 50
faizinin başqa ölkələrə ixrac olunması təmin ediləcəkdir.
Pyer Kastel: Cənab prezident, bəli, doğrudan da belə olacaqdır. Mütləq belə olacaqdır. Biz artıq bu plan,
layihə üzərində işləyirik və bunun üçün əlimizdən gələni edirik. Artıq indi bu işin ticarət, nəqliyyat məsələləri
ilə məşğul oluruq. Marketinq məsələlərini həll edirik. Xüsusilə də qonşu ölkələrdə, Moskvada, Qazaxıstanda və
sair yerlərdə bu gün biz anbarlar hazırlayırıq ki, oraya pivə məhsullarını ixrac edək.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Yenə də deyirəm. Əgər bundan sonra da hansı problemləriniz olsa, mənə
xəbər verin.
Pyer Kastel: Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: İndi siz görürsünüz ki, Azərbaycanda uğurlu iş görmək olar.
Pyer Kastel: Tamamilə doğrudur.
Heydər Əliyev: Ona görə də mən sizi dəvət edirəm ki, bizim şərabçılıq sahəsinə öz diqqətinizi
yönəldəsiniz.
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Pyer Kastel: Bəli, cənab prezident. Ancaq bununla bağlı mənimlə danışığınız yadımdadır. Mən bu
layihəni nəzərimdə saxlayıram, heç də unutmamışam.
Cənab prezident, mən Sizə elə onu bildirməliyəm ki, bayaq Sizə dediyimiz ilkin layihəni axıra çatdıran
kimi, həmin o layihə də nəzərimizdə olacaqdır. Məhz bundan sonra biz şərab sənayesi haqqında öz planlarımızı
həyata keçirməyə çalışacağıq.
Heydər Əliyev: Bəli, bu, bizim üçün çox vacibdir. Çünki bizim yaxşı, yüksək keyfiyyətli şərablar istehsal
etmək üçün imkanlarımız vardır. Ölkəmizin torpağı, iqlimi, üzüm plantasiyaları, bunların hamısı buna əsas
verir.
Pyer Kastel: Cənab prezident, mən Sizin dediklərinizi yaxşı başa düşürəm. Çünki mənim əsas peşəm,
məşğul olduğum sahə şərabçılıqdır. Mən deməliyəm ki, biz Fransada, böyük bir regionda artıq bu işlə –
şərabçılıqla məşğul oluruq.
Bundan əlavə, Afrikanın şimalında, Mərakeşdə bizim 1200 hektar sahədə üzümçülüklə məşğul olan
müəssisələrimiz vardır. Deməliyəm ki, mən bu işi yaxşı bilirəm və Mərakeşlə Azərbaycan məhz müəyyən
xüsusiyyətlərinə görə bir-birinə uyğundur
Heydər Əliyev: Vaxtilə Azərbaycanda 280 min hektar üzüm plantasiyaları var idi. Biz ildə 2 milyon ton
üzüm istehsal edirdik. Bütün SSRİ-də 6 milyon ton üzüm istehsal olunurdu. Onun 2 milyon tonu Azərbaycanda
istehsal edilirdi.
Pyer Kastel: Bəli, belədir.
Heydər Əliyev: Çünki o vaxt SSRİ-nin alimləri, şərabçılıq sahəsindəki mütəxəssislər tədqiqatlar
aparmışdılar və Azərbaycanın həm torpağına, həm də iqliminə, o cümlədən günəşin hərarətinə və başqa
əlamətlərə görə çox yüksək keyfiyyətli şərab üçün üzüm yetişdirməkdən ötrü əlverişli olduğunu sübut
etmişdilər.
Pyer Kastel: Bəli, doğrudan da, Siz düz deyirsiniz, günəş şüaları üzüm üçün ən mühüm şərtlərdən biridir.
Cənubi Qafqaz isə belə bir regiondur. Ona görə də bura elə üzüm üçün ən əlverişli və məqsədəuyğun yerlərdən
biridir.
Cənab prezident, Siz çox düz buyurursunuz. Zənnimcə, bu sahənin gələcək inkişafı üçün indidən
düşünmək lazımdır. Azərbaycanda doğrudan da, gözəl üzüm sortları vardır. Amma bəzi yerlər də vardır ki,
mənim bildiyimə görə, orada həmin o plantasiyalar yaş baxımından müəyyən mənada öz əhəmiyyətini itiribdir.
Bəzi yerlərdə üzüm plantasiyalarına lazımi diqqət yetirilmədiyindən yaxşı vəziyyətdə deyildir. Ola bilsin ki elə
bununla bağlı fikirləşmək lazımdır ki, həmin yerlərdə üzümçülük ənənəsini davam etdirmək üçün yeni
plantasiyalar salmaq gərəkdir. Bu, üzümçülük texnologiyasının tələblərinə uyğun olar.
Heydər Əliyev: Olar. Belə imkanlar var.
Pyer Kastel: Gələcəkdə belə bir şeyə də fikir vermək lazımdır. Biz araşdırmalar aparırıq. Bunların
nəticələrindən görünür ki, qırmızı şərab ağ şəraba nisbətən daha çox tələb olunur. Ona görə bunu da nəzərə alıb,
qırmızı şərab istehsal etmək üçün müəyyən üzüm plantasiyaları salmaq lazımdır.
Heydər Əliyev: Burada elə çoxu belə sortlardır.
Pyer Kastel: Mən bunu bir də ona görə dedim ki, indi həkimlər tərəfindən həmişə qırmızı şərab məsləhət
görülür. O, qan dövranına kömək edir. Ona görə də adamlar qırmızı şərab içməyə üstünlük verirlər.
Heydər Əliyev: Mən də bunu bilirəm. Hər halda, mən sizi dəvət edirəm. Gəlin, uzunmüddətli iş proqramı
tərtib edək və bərabər işləyək.
Pyer Kastel: Tamamilə doğrudur. Mən Sizin verdiyiniz məsləhəti qəbul edirəm.
Heydər Əliyev: Mən yaxın günlərdə, martın 4-5-də Parisdə olacağam, prezident Şirakla görüşəcəyəm.
Sizinlə görüşümü və sizin işləriniz haqqında ona məlumat verəcəyəm.
Pyer Kastel: Çox yaxşı.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI BABƏK RAYONUNUN
NEHRƏM KƏNDİNİN BİR QRUP SAKİNİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(28 fevral 2001)
Prezident sarayı
28 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y ev: Necəsiniz? Nehrəmlilərlə çoxdandır görüşməmişdim. Naxçıvana çox gəlməyə
imkanım olmur.
Ə q i l M e h d i y e v (Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə naziri): Cənab Prezident, çox sağ olun,
yaxşıyıq. Nehrəmlilər Sizin üçün çox darıxıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də belə düşünürəm ki, darıxırlar. Çünki nehrəmlilərlə mənim xüsusi əlaqəm var,
xüsusi dostluğum var. Ona görə mən də darıxmışam, siz də darıxmısınız.
Naxçıvan necədir? Əqil müəllim, danışmaq istəyirsən, buyur.
Ə q i l M e h d i y e v: Cənab Prezident, Naxçıvanda bütün camaatın hamısı Sizi dəstəkləyir, buna söz ola
bilməz. Xüsusilə, bir həftə bundan əvvəl biləndə ki, biz buraya gələcəyik, hamı yanıma gəlib xahiş etdi ki, onların
salamını Sizə yetirim. İcazə verin, mən bəzi məsələlər haqqında bir-iki kəlmə danışım.
Hörmətli Prezident, Nehrəm camaatı, xüsusilə ağsaqqalları Sizə salam göndərirlər. İşinizin gərgin vaxtında,
çətin dövrdə Nehrəmin sosial məsələləri ilə məşğul olduğunuz üçün camaat adından Sizə minnətdarlığımı
bildirirəm.
Muxtar respublikanın ehtiyacını nəzərə alaraq, 675 milyon manat vəsait ayırıb Koreyadan rentgen aparatı
gətirilib quraşdırılmışdır. Beləliklə də, müayinə üçün İrana getməyə ehtiyac qalmamışdır. Buna görə Muxtar
respublikanın əhalisi adından Sizə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu, yəni rentgen aparatının işləmədiyini bilmirdim. Vasif Talıbov mənə
məlumat verən kimi, Səhiyyə nazirinə töhmət etdim. Necə ola bilər, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müasir
rentgen aparatı yoxdur. İnsanlar gedib Təbrizdə özünü rentgendən keçirir, sonra onun plyonkasını alıb buradakı
həkimə göstərir. Bu biabırçılıqdır.
Ə q i l M e h d i y e v: Cənab Prezident, camaatın minnətdarlığının həddi-hüdudu yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bu rentgen aparatı Naxçıvanın əhalisini təmin edirmi?
Ə q i l M e h d i y e v: Bəli, təmin edir, özü də necə lazımdır, təmin edir. Müasir rentgen aparatıdır.
Hörmətli Prezident, səhiyyə işçilərinin əməyini qiymətləndirərək, Naxçıvanın səhiyyə işçilərinin, o cümlədən
mənim də adımı təltif olunanların siyahısına daxil etdiyiniz üçün Sizə bütün səhiyyə işçiləri adından
minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən bunu çox demə, sonra deyərlər ki, Heydər Əliyev naxçıvanlılara tərəfkeşlik edir.
Sən elə bir şəxssən ki, gərək mükafatlandırılaydın.
Ə q i l M e h d i y e v: Çox sağ olun, dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Prezident, Siz bilirsiniz, yadınıza salmaq üçün deyirəm, Nehrəmin 12 min əhalisi var. 6 min 500 nəfər
əmək qabiliyyətli işçi qüvvəsi, 3 min təsərrüfatı, 4 min hektar torpaq sahəsi vardır. Bunun ancaq 3 min hektarını
əkmək olur.
Nehrəmdə iki xəstəxana var. İki doğum evinin biri Nehrəmdə yerləşir. Bu, 35 çarpayılıq doğum evidir. O,
vaxtilə Sizin sayənizdə tikilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yadımdadır.
Ə q i l M e h d i y e v: Xəstəxanada 200-ə yaxın adam işləyir. Nehrəmdəki 5 məktəbdə təxminən 2 min 500
şagird oxuyur, 300-ə yaxın müəllim çalışır. Nehrəmin 400-ə yaxın ziyalısı, 3 kitabxanası vardır. Demək
istəyirəm ki, Nehrəmdə lazım olan sosial obyektlərin hamısı vardır. Bunların işləməsi üçün imkan dairəsində
şərait yaradılmışdır. Dörd ayın içərisində 600 yerlik gözəl bir məktəb tikilib istifadəyə verilmişdir. 1000
nömrəlik avtomat telefon stansiyası işə salınmışdır. İnşa edilmiş yeni nasos stansiyasının hesabına kəndin bir
hissəsi su ilə təmin olunmuşdur.
Heydər müəllim, mən Sizə demişdim, yəqin yadınızdadır. Kəndin yuxarı hissəsində su çatışmır. Siz tapşırıq
verdiniz və mənə də dediniz ki, Əqil, siz özünüz bu işə nəzarət edin. Oraya su çəkiləndən sonra 400 hektarlıq
sahə su ilə təmin olundu. Hazırda kəndin içərisində təsərrüfat üçün suya ehtiyac yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: İçəridə?
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Ə q i l M e h d i y e v: Bəli, kəndin daxilində 400 hektar torpaq sahəsi vardır. Vasif müəllim sağ olsun,
həmin vaxtdan güclü nasos qoydu və indi həmin torpaqların suya ehtiyacı yoxdur. Qısa müddət ərzində
xəstəxana və məktəblər təmir olunmuşdur.
Bir neçə kəlmə də ümumi işlərdən demək istəyirəm. Əgər müəyyən təşkilatlardan soruşsanız, deyəcəklər ki, bu
gün Naxçıvanda mədəniyyət, maarif, səhiyyə, təsərrüfat və s. sahələrdə çox işlər görülmüşdür. Son vaxtlar 23 yeni
məktəb tikilmiş, 20-si isə təmir edilmişdir. 4 xəstəxana və tibb məntəqəsi tikilmiş, 8-i əsaslı təmir olunmuşdur.
Məktəbləri, xəstəxanaları tikəndə bir şey nəzərə alınır. Muxtar respublikanın Ermənistanla sərhəd rayonlarında,
kəndlərində tikilir. Ona görə ki, camaat o kəndlərdən dağılmasın, uşaqlar oxumaq üçün başqa yerə getməsinlər.
Beləliklə, onlar üçün lazımi şərait yaradılıbdır.
Cənab Prezident, yadınıza salmaq istəyirəm ki, Siz 6 il bundan əvvəl Naxçıvana gələndə müəyyən tədbirləri
keçirmək üçün vaxtilə nanəcib adamlar tərəfindən körpü və yollar dağıdılmışdı. Uşaqlar məktəbə gedə
bilmirdilər. İndi 23 körpü salınmış, yüz kilometrlərlə yol çəkilmişdir. Elə dağ kəndi var ki, oraya getməyə yol
yox idi, tamamilə dağıtmışdılar. Onların hamısı bərpa olunubdur. Doğrudan da indi o kəndlərə gedən adamlar
özləri deyirlər ki, 5-6 il bundan əvvəl oralara getmək çox çətin idi.
Cənab Prezident, əsas odur ki, işləyən, təqaüd alan adamlar vaxtında əmək haqlarını və təqaüdlərini alırlar.
Bunların hamısı Sizin sayənizdə, Sizin nəzarətiniz altında həyata keçirilir.
Mən bir neçə kəlmə də problemlərdən danışmaq istəyirəm. Əsas su təchizatıdır, bu olsa, hər şey yaxşı
olacaqdır. Bundan istifadə edib aranı qatanlar var. Camaatı bir-birinə vuran, çətinliklərdən sui-istifadə edənlərə
deyirik ki, buyurun, sözünüzü deyin, problemlər barədə təklifinizi verin. İndi Siz də mənə deyə bilərsiniz ki,
problemlər barədə təklifini ver. İki əsas təklifimiz var.
Birincisi, su məsələsidir. Burada İsmayıl müəllimə söz verəcəyik. O, tarix müəllimidir və vaxtilə seçkilər
zamanı Sizi birinci müdafiə edibdir. Bayaq dedim ki, Nehrəmdə su çatışmazlığı vardır. Camaatın vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması üçün mütləq Qızılvəng buraxılış məntəqəsi açılmalıdır. Bu problemlər həll olunmalıdır. Çünki
camaatımızın yaşaması üçün bunlar əsas şərtdir. İmkan daxilində bu işlər həyata keçsə, Nehrəmin elə bir ciddi
problemi qalmır. Qalan məsələləri həll etmək olar. Məsələn, Nehrəmdə 5 məktəb var. Mən Sədərəyi də buraya
əlavə edirəm. Heç olmasa, bu məktəblərin birinin kompüterləşdirilməsi lazımdır. Çünki uşaqların kompüter
savadı olması yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəlkə ikisi lazımdır?
Ə q i l M e h d i y e v: O da çox yaxşı olar. Sədərəkdə də etmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə deyirəm, ikisi lazımdır.
Ə q i l M e h d i y e v: Bəli, biri Nehrəmdə, biri də Sədərəkdə.
Cənab Prezident, Nehrəmdə xəstəxana üçün UZİ aparatı lazımdır. Cərrahiyyə əməliyyatı üçün uzun yol
getmək lazım olur. Ona görə Nehrəm xəstəxanasında cərrahiyyə əməliyyatı üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bir
ildə 300 adamın cərrahiyyə əməliyyatına ehtiyacı olur. Sədərəkdə də bu sahədə çətinlik vardır. İmkan daxilində
bunlar edilsə, yaxşı olardı. Bu yaşayış məntəqələrinin hər ikisi böyük yerdir, Sizin dayağınızdır, Sizi
dəstəkləyirlər.
Görülən işlərin şahidi olanda müxalifətdəkilər dərslərini alırlar. Vasif müəllimlə görüşəndə deyirəm, onların
cavabı gördüyümüz işlərdir. Onların özləri də bilirlər ki, bundan artıq nəsə etmək olmaz. Amma nə edəsən,
qanlarında var, bunları etməsələr, bəs nə işlə məşğul olmalıdılar? İşlərinin adı qarayaxmaqdır.
Heydər müəllim, nəinki Nehrəm, Naxçıvan, hesab edirəm, bütün Azərbaycan Sizi dəstəkləyir. Vasif
müəllimin köməyi ilə nə imkanımız var, hər şeyi edirik. Sizdə olan humanistlik, səbir, güzəşt etmək və s. kimi
keyfiyyətlərdən gərək müxalifətdə olanlar xəcalət çəkələr ki, bu cür işlərin qabağında belə hərəkətlər edirlər.
Vasif müəllim mənə dedi ki, Əqil müəllim, Babək rayonunda bir az narahatlıq var, xahiş edirəm, oraya
gedin. Mən Babək rayonuna getdim. Orada dörd-beş adam var idi. Onlarla söhbət etdim, dedim ki, Sizin
qarşınıza mən yox, kim gəlir gəlsin, ona heç bir hörmətsizlik etməyin. Qulaq asın, sözünü desin, sonra da
təklifinizi verin, çıxıb getsin. İkinci tərəfdən, iqtidardan mümkün olmayan şeyi tələb etməyin. Əgər tələb
edirsinizsə, o, mümkün olmayacaqdır. Siz deyirsiniz ki, işığımız yoxdur. Mən də, Vasif müəllim də bilirik,
yoxdur. İşıq saatla verilir. Burada əhali çox olanda nə olar, fasilələrlə qonşu kəndlərə də verilir. Onun işığını
kəsib sənə verəndə, bəs, orada yaşayanlar yazıq deyil? O da sənin dostundur, yoldaşındır. Nəyə görə onun
işığını kəsib sənə versinlər? Bu məsələlər həll olunana qədər dözmək lazımdır. Dedilər ki, Əqil müəllim, bizim
günahımız yoxdur. Çünki neft yox, qaz yox, odun yox, çətindir. Mən gəlib Vasif müəllimə məlumat verdim.
Sonra bu məsələ həll olundu. Həmin adamlar tutduqları işdən peşman oldular.
Heydər müəllim, Muxtar respublikanın əhalisi, xüsusilə Nehrəm camaatı Sizə bir daha minnətdarlığını
bildirir. Gördüyünüz işlərə görə çox sağ olun. Sizin köməyinizlə, nəzarətinizlə Vasif müəllim orada çox yaxşı
işlər görür. Sizə bir daha təşəkkür edirik.
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Cənab Prezident, bağışlayın, buraya gəlmiş şəxsləri təqdim etmədim. İcazə verin, onları Sizinlə tanış edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İstəyirsən, tanış et.
Ə q i l M e h d i y e v: İsmayıl Ələkbərov Nehrəm kənd orta məktəbinin tarix müəllimidir. Nəriman
Mehdiyev kitabxana müdiridir. Həsən Mehdiyev Nehrəm kənd orta məktəbinin direktorudur. Heydər İsmayılov
Babək rayonu İcra Hakimiyyəti başçısının müavinidir. Tofiq Abutalıbov kənd bələdiyyəsi sədrinin müavinidir,
aqronomdur. Hüseyn Niftəliyev Nehrəm xəstəxanasının Baş həkimidir. Qadir Cəfərov baytar həkimdir. İsa
Məmmədov mühəndisdir. Vilayət Mehdiyev isə rabitəçi mühəndisdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. İsmayıl müəllim, buyurun.
İ s m a y ı l Ə l ə k b ə r o v (Nehrəm kənd orta məktəbinin tarix müəllimi): Hörmətli Prezidentimiz!
Sizə minnətdarlığımızı bildiririk ki, işinizin gərgin, çətin vaxtında Nehrəm kəndindən gəlmiş nümayəndələri
qəbul etmisiniz.
Mən özümü xoşbəxt hesab edirəm ki, vaxtilə vəkili olduğum deputat indi Azərbaycanı xaosdan çıxarıbdır.
İndi Azərbaycan dünyada öz layiqli yerini tutub və bundan sonra da tutacaqdır.
Müdrik dövlət başçımızın siyasəti nəticəsində həm iqtisadiyyatda, həm də siyasətdə böyük irəliləyişlər əldə
edilmişdir. Neft strategiyası uğurla həyata keçirilir.
Ümumiyyətlə, mənim dilim hər yerdə uzundur. Cənab Prezident, bütün bunlara görə Sizə bir daha dərin
minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Prezident, Əqil müəllim dedi, kəndimizdə çox işlər görülübdür, inkişaf vardır. Şəxsən biz Sizin bütün
daxili və xarici siyasətinizi bəyənirik və həmişə Sizə dəstək olacağıq.
Birincisi, kəndimizin əsas problemi su problemidir. Təkcə bizim kəndimizdə yox, Naxçıvanın əksər
kəndlərində su problemi vardır. Amma kəndimiz Naxçıvan Muxtar Respublikasında ən böyük kənddir, 4 min
hektara qədər suvarılan torpağı vardır. Vaxtilə bundan səmərəli istifadə olunurdu. Lakin son dövrdə, xüsusən
1990–93-cü illərdə baxımsızlıq üzündən suvarma sistemlərinin bir hissəsi dağıdılmış, kəndə su vermək qeyrimümkün olmuşdur. Mən əvvəllər olan bütün suvarma sistemlərini, sahələri yaxşı tanıyıram. Bizim kəndə əsasən
Naxçıvan çayından, bir də Araz çayından su gəlir. İndi oralardan su gətirmək qeyri-mümkündür. Biz hələ 70-ci
illərdə oradan su gətirəndə çox çətinliklər çəkirdik.
İkincisi, bizim əsas suvarma sistemimiz «tumbul nasosu» idi və onun vasitəsilə Araz çayından Nehrəm
kanalına su vurulurdu. Əfsuslar olsun ki, indi torpaqlar camaata bölündüyünə görə kanal dağıdılıbdır və oradan
su gətirmək heç cür mümkün deyildir. Bəs bizim çıxış yolumuz nədir? Araz SES-in bəndi yanında su nasosları
qoymaq lazımdır. Hazırda orada bir suvarma sistemi hazırdır. Düzdür, 1990-cı ildə müəyyən qüvvələr onun bir
hissəsini söküb dağıtdılar. Oradakı yardımçı stansiyanı da söküb dağıtdılar. Amma buna baxmayaraq, cüzi
xərclə həmin xətti bərpa etmək olar. Bunun vasitəsilə suyu Nehrəmin şərq tərəfinə vermək lazımdır. Çünki
oradan həm kənddəki torpaqları suvarmaq mümkündür, həm də kəndin şərqindəki 500 hektar sahəni suvarmaq
olar. Sonra həmin bəndin aşağısında nasos stansiyası tikilsin. Su oradan iki boru vasitəsilə Nehrəm kanalına
töküləcəkdir. Körpülər hazırdır. Cəmi 11 kilometrlik məsafə vardır. Həmin kanalda 70-ci illərdə qoyulmuş
nasoslar durur. Beləliklə, bütün sahələr, kəndin şimal hissəsində olan torpaqlar suvarılacaqdır. Əgər dediyim bu
iki variant düzəlsə, onda Nehrəmin 4 min hektar məhsuldar torpaq sahəsi suvarılacaqdır. Bilirsiniz ki, vaxtilə
pambığın, üzümün, tütünün ən çox hissəsini Nehrəm veribdir. Beləliklə, biz 4 min hektar sahəyə su çıxara
bilərik və bununla da demək olar ki, kənddə əhalinin məşğuliyyəti təmin ediləcəkdir. Hərə gedib öz torpağında
işləyəcək və kənddə heç bir dedi-qodu olmayacaqdır.
Bilirsiniz ki, indi kənddə məşğuliyyət, iş yoxdur. Ona görə də camaatın müəyyən hissəsi bəzi adamların
təsiri altına düşür. Amma iş yeri olsa, onlar gedib öz torpaqları, təsərrüfatları ilə məşğul olacaqlar. Su
probleminin aradan qaldırılması barədə təklifim bundan ibarətdir.
Əqil müəllim dedi, mən də təkrar edirəm, İranla Naxçıvan arasında Qızılvəng buraxılış məntəqəsi açılsa,
nəinki Nehrəm camaatının, Naxçıvan əhalisinin də güzəranının yaxşılaşmasına müəyyən qədər köməyi olar.
Xahişim odur ki, imkan daxilində o məntəqə açılsın.
O ki qaldı xırda işlərə, Vasif müəllim söz verib ki, bunları imkanlı şəxslərin, yaxud Muxtar respublikanın öz
imkanları hesabına yoluna qoyacaqdır.
Mənim bir xahişim də var. Vasif müəllimin yanında bu barədə söhbət etdik. Nehrəm indi çox böyüyübdür.
Qızılvənglə Nehrəmin arası 7 kilometrdir. İnsanlar hətta uşağına iynə vurdurmaq üçün Nehrəmə gəlməlidirlər.
Ona görə kəndin aşağı hissəsində bir tibb məntəqəsi açılsa yaxşı olar. Bundan əlavə, Qızılvəngdə yaşayan
uşaqlar məktəbə gedirlər. Nehrəmdəki məktəbə gəlmək üçün gərək birinci sinif şagirdi neçə kilometr yol gəlsin.
Orada kiçik bir ibtidai məktəb tikilsə, uşaqlar orada oxusa, daha yaxşı olar. Mənim kənd haqqında dediklərim bu
qədərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mal-heyvan nə təhərdir?
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İ s m a y ı l Ə l ə k b ə r o v: Cənab Prezident, indi camaatda istər davar, istərsə də qaramal çoxdur. Adam
var ki, onun 500–1000 başa yaxın heyvanı vardır. Amma yem cəhətdən korluq çəkirlər. Çünki torpaqlar
əkilmədiyinə görə yem məsələsi çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, əyləş.
Güman edirəm, siz nə lazımdır dediniz. Mənim sizinlə bu görüşümün əsas məqsədi odur ki, birinci növbədə,
mənim nehrəmlilərə olan münasibətimi, dostluğumu bilirsiniz. Mən hələ ki, Naxçıvana gəlmək üçün vaxt tapa
bilmirəm. Ona görə dedim, gələsiniz, burada görüşək. Bir də eşitdim ki, sizin orada bəzi probleminiz vardır.
İstədim, sizi dinləyim və görüm, nə etmək olar. Bu problemlər indi təkcə Nehrəmdə deyil, Azərbaycanın hər yerində
vardır. Keçid dövründə yaşayırıq. İndi İsmayıl müəllim dedi, vaxtilə Nehrəmdə pambıq əkilirdi, sonra üzümə keçdik,
nə qədər üzüm plantasiyaları yaratdıq. Həmin nasos stansiyalarından su verməyin hamısı mənim 70-ci illərdə
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim vaxt olubdur. Onda Nehrəmin hər tərəfi gül-çiçək idi, üzüm bağları idi. Siz ondan nə
qədər gəlir götürürdünüz. İndi deyirsiniz ki, Nehrəm böyüyüb Qızılvəngə çatıbdır. Bu böyümə havadan gəlmir ki?
Demək, insanlar ev tikir, özlərinə şərait yaradır, bununla da kənd böyüyür. Kənd rezin deyil ki, onu dartıb böyüdəsən.
Hansı yaşayış məntəqəsi böyüyürsə, demək, orada yeni tikintilər gedir, evlər tikilir. Nehrəmin göstəriciləri budur.
Ancaq eyni zamanda 1990-cı ildən sonra – Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi qızışandan sonra, Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın əsas ərazisi arasında yollar kəsiləndən sonra naxçıvanlılar çox əzabəziyyət çəkdilər. Mən sizinlə üç il bir yerdə yaşadım. Siz necə şəraitdə yaşayırdınız, mən də elə şəraitdə
yaşayırdım. Bunu yaxşı bilirsiniz. Ona görə də mən Naxçıvanın şəraitini çox yaxşı bilirəm. Özüm üç il o
şəraitdə yaşamışam. Mənim yaşayış şəraitimlə sizin yaşayış şəraitinizin o qədər fərqi olmayıbdır. Bəlkə Əqil
müəllimin evi mən yaşadığım evdən daha da yaxşı olubdur. Çünki mən onun evində qonaq olmuşam. Allah
uşaqlarına qismət eləsin, ikimərtəbəli yaxşı evi vardır. Amma mən bir balaca otaqda yaşayırdım. Yadındadır,
balaca otaqda yaşayırdım.
Naxçıvanın böyük imkanları vardır. Ancaq vaxtilə Azərbaycana qəsd edilibdir və Azərbaycan torpağı olan
Mehri rayonu, Zəngəzur Ermənistana verilibdir. Bu da Naxçıvanı ərazi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycandan
ayırıbdır. Sovet vaxtında bunu o qədər hiss etmirdik. Çünki hamısı bir idi. İndi, xüsusən Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi başlayandan sonra bu, vəziyyəti get-gedə gərginləşdirdi.
İndi deyirsiniz ki, kimsə orada elektrik enerjisindən şikayət edir. Bəs yadınızda deyil, mən orada yaşayanda
lampa işığında oturub axşamlar işləyirdim? Sizin yadınızdadır. Bilmirdik ki, televiziyada nə var. Çünki işıq yox
idi. Bəli, mən o vaxtlar İrana getdim. Oraya əvvəlcə İrandan elektrik xətti çəkdik. Ondan sonra Türkiyədən
elektrik xətti çəkdik. Biz bununla Naxçıvana elektrik enerjisi verdik. Əgər biz o vaxt bunları edə bilməsəydik,
onda Nehrəm yox, bütün Naxçıvan qaranlıq içində yaşayacaqdı. Son vaxtlar elektrik enerjisində bir az fasilə
oldu. Onun da səbəbini bilirsiniz. İran bizə verdiyi elektrik enerjisini kəsdi. Ona görə də orada vəziyyət
gərginləşdi. Biz İranla çox danışıqlar apardıq və onlara çox vəsait verdik, bunu bərpa etdik. İndi İrandan,
Türkiyədən elektrik enerjisi gəlir. Araz SES-dən 20 meqavat elektrik enerjisi götürülür. Bir də orada kiçik
stansiyalarınız var. Onları işlədirsiniz, yoxsa yox?
V a s i f T a l ı b o v (Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri): Cənab Prezident, vaxtaşırı
işlədirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İşlədirsiniz. Yadınızdadır, onları da o vaxtlar Türkiyədən gətirdik.
V a s i f T a l ı b o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz indi İrana elektrik enerjisinə görə nə qədər pul veririk?
A r t u r R a s i z a d ə (Azərbaycanın Baş naziri): Cənab Prezident, 3 milyon dollar. Ondan əlavə, Batabat
xətti də dayandırılmışdı. Biz bu işlərlə daim məşğul oluruq. İndi Batabat xətti ilə 50 meqavat elektrik enerjisi
gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi 50 meqavat...
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Amma Sizin sərəncamınızla 43 milyon dollar borc dörd il ərzində
ödənilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 43 milyon dollar ödənməlidir. Amma biz sonra da onun haqqını verməliyik. Yəni
gələcəkdə də elektrik enerjisinin haqqını verməliyik.
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: Mənə de görüm, Naxçıvana hava yolundan başqa bir yol yoxdur. Bu hava yolu ilə,
təyyarələrlə gediş-gəlişə güzəşt edirik?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. İldə 44 milyard manat güzəşt edilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İldə 44 milyard manat. Siz bunu bilməlisiniz. Bütün naxçıvanlılar bilməlidir.
Naxçıvana təyyarə biletləri ümumi qiymətdən xeyli ucuzdur və bu fərqi dövlət bizim büdcəmizdən ödəyir. Başa
düşürsünüz?
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Məsələn, biz bəzən baxırıq. Təkcə Naxçıvanın yox, başqa ölkələrin vətəndaşları da bu reysdən istifadə
edirlər. Həmin reyslərə başqa ölkənin vətəndaşları nə qədər verirsə, bunu da edə bilərdik. Elədirmi?
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: 44 milyard manat. Bilirsiniz, bu da Naxçıvana olan güzəştdir. Azərbaycanın hava
yollarında Naxçıvana biletin qiyməti xeyli ucuzdur. «AZAL» Dövlət Konserninin borcunu ödəmək üçün biz
büdcədən ildə 44 milyard manat veririk. Bu, Naxçıvana olan güzəştdir.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, bundan əlavə, son 4-5 il ərzində Naxçıvana 90 milyard manatlıq
yanacaq verilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 90 milyard manatlıq yanacaq verilibdir?
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: Bunlar hamısı ona görədir ki, Naxçıvan blokada vəziyyətindədir. Ona görə biz bunu
başa düşürük və imkan dairəsində bunları edirik. Bəzən bu bizim imkanlarımız xaricində olur. Bilirsiniz, biz
bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik. Naxçıvan Azərbaycanın əziz bir torpağıdır. İndi Naxçıvanda 400 minə
qədər insan yaşayır. Ona görə də biz indi nə mümkündür edirik və edəcəyik.
Qaldı ki, su məsələsi, mən Vasif Talıbovdan soruşdum. İndi hamısını birdən etmək mümkün deyildir. Birinci
növbədə nə etmək olar?
V a s i f T a l ı b o v: Cənab Prezident, birinci növbədə, keçmiş «Barat» kanalını, nasos stansiyalarını bərpa
etsək Nehrəmin 4 min hektar sahəsi suvarılacaqdır. İndi müəyyən sahələr suvarılır, suvarılmayan hissələr də
suvarılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dediyiniz 4 min hektar...
V a s i f T a l ı b o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Başqa sözün yoxdur ki?
V a s i f T a l ı b o v: Xeyr.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Baş nazirə göstəriş verirəm, hesablamalıdır, nə qədər lazımdır. Biz ölkənin
ehtiyat fondundan götürəcəyik. Hesablayıb bu gün, ya sabah mənə deyəcəkdir və o vəsait ayrılacaqdır. Biz
ayırandan sonra nə qədər vaxt lazım olacaqdır onu...
V a s i f T a l ı b o v: Cənab Prezident, bir ay.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir ay müddətində. Bunu öz təşkilatlarınız edəcək, yoxsa buradan...
V a s i f T a l ı b o v: Öz təşkilatlarımız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Öz təşkilatlarınız edəcəkdir. Demək, biz vəsaiti ayıracağıq, öz təşkilatlarınız iş
görəcəkdir. Onlar da, müəyyən adamlar da əlavə iş görüb qazanc götürəcəklər və 4 min hektar sahə də
suvarılacaqdır. Necədir?
Ə q i l M e h d i y e v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Yaxşıdır. Vasif müəllim, nasos stansiyaları harada
qurulacaqdır?
V a s i f T a l ı b o v: «Barat» kanalını və nasos stansiyalarını bərpa edəcəyik. Nasosun biri suyu yolun
aşağı hissəsinə, ikinci nasos da yuxarı hissəsinə vuracaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlkin kömək üçün bəsdir, yoxsa yox?
Ə q i l M e h d i y e v: Cənab Prezident, kifayətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəsdir. Onda Baş nazir Rasizadə iki gün müddətində bu vəsaitin ayrılmasını təmin
edəcəkdir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının başçısı Vasif Talıbov bəyan etdi ki, Muxtar respublikanın öz
təşkilatları vasitəsilə bu nasoslar tikiləcəkdir və bir ay müddətində istifadəyə veriləcəkdir. İndi hələ qışdır, yazın
əvvəlidir. Sizə də su əsasən yazda, yayda lazımdır. O vaxta qədər suyu alacaqsınız. Ancaq lazımdır ki, sudan
səmərəli istifadə edəsiniz, 4 min hektar sahədə yaxşı əkin aparasınız. Nə əkmək lazımdır, özünüz bilirsiniz.
Gərək həm camaat işləsin, həm məhsul götürə biləsiniz, həm də insanların rifah halını yaxşılaşdıraq.
Bilirsiniz, Nehrəm böyük kənddir. Tarixən nehrəmlilər heç vaxt Nehrəmə sığmayıblar. Azərbaycanın böyükböyük ziyalıları Nehrəm kəndindən çıxmış adamlardılar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm ziyalıları, həm
dövlət işində işləyən adamlar Nehrəmdən olan adamlardır. Mən Nehrəm haqqında, Nehrəmin xüsusiyyəti
haqqında, Nehrəmin ənənələri haqqında dəfələrlə demişəm və son dəfə Naxçıvana gələndə, xatirinizdədir, Cəlil
Məmmədquluzadənin muzeyini açarkən orada bu barədə öz fikirlərimi, qəlbimdə olan hissiyyatları bildirdim.
Amma siz, Nehrəmin ağsaqqalları da gərək çalışasınız ki, Nehrəmin gözəl ənənələrini, yüksək əxlaqi ənənələrini
qoruyub saxlayasınız. İnsanların əxlaqının pozulmasına yol verməyəsiniz.
Nehrəmi keçmişdə də, bu gün də dindar kənd hesab edirdilər. Mənim yadımdadır, gənc vaxtlarımda
Naxçıvanda yaşayanda eşidirdim ki, nehrəmlilər xüsusi bir millətdir, nehrəmlilər dindardır, nə bilim, qadının
çarşabını atmağa qoymazlar. Naxçıvanın hər yerində qadınlar, demək olar ki, çarşabsız gəzirdilər. Amma
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Nehrəmdə elə şey yox idi. Üzləri örtülüdür, filandır, filandır. Mən indi demirəm ki, siz qadınların başına çarşab
salın. Amma əxlaqı qoruyun. Əxlaqı qoruyun, necə ki, o vaxtlar qoruyurdunuz.
Bilirsiniz, din bir tərəfdən də mənəviyyatdır. Mən böyük dindarlığın tərəfdarı deyiləm. Çünki biz dünyəvi
dəyərlərlə yaşamalıyıq. Amma eyni zamanda biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi itirməməliyik, onları yaddan
çıxarmamalıyıq. Onları bizim millətimizə yad olan hansısa dəyərlərlə əvəz etməməliyik.
Mən dəfələrlə demişəm, bizim gələcəyimiz milli-mənəvi dəyərlərimizin bəşəri dəyərlərlə, Avropa dəyərləri
ilə sintezi vasitəsilə inkişaf edə bilər. Yəni biz nə qatı dindar olmalıyıq, nə bilim, qadını çarşab altında saxla,
üzünü ört... Amma nə də bəzi yerlərdə olan – mən bunu açıqlamaq istəmirəm, bilirsiniz də – bəzi ölkələrdə olan
insanların əxlaq normalarını qəbul edə bilmərik. Təəssüflər olsun ki, indi Azərbaycanda bu istiqamətdə vəziyyət
bir az xoşagəlməz haldadır. Bizim gənclərimiz – oğlanlar, qızlar, təəssüflər olsun ki, bəzən əxlaqsızlıq yoluna
düşürlər.
Nehrəm bu barədə nümunə olmalıdır. Ancaq mən eşidəndə ki, – burada gecə barları var, orada səhərə qədər,
nə bilim, yeyirlər, içirlər, başqa-başqa işlər görürlər – nehrəmlilərdən kimsə gəlib burada gecə barı düzəldibdir,
bu məni narahat edir. Başa düşürsünüz?
Bakıda Nehrəmdən iş adamı çoxdur. İndi biznes hər yerdə biznesdir. Amma gərək elə biznes aparsın ki,
əxlaqımız pozulmasın. Mən göstəriş verəcəyəm, araşdırsınlar. Vaxtilə kazinolar yaratmışdılar. Mən onları
bağlatdırdım. Bizim nə qədər insanların əxlaqını pozurdu. İndi də bəli, gecə barları yaranıbdır. Səhər 5-6-ya
qədər insanlar orada içki içirlər, nə bi-lim, nə edirlər, nə edirlər və əksəriyyəti də gənclərdir. Bunlardan birinin
də sahibi nehrəmlidir. İndi təsəvvür edin, o nehrəmli, bu nehrəmli. Görürsünüz, bax, bizə belə inkişaf lazım
deyildir. Mən bilirəm, ad çəkmək istəmirəm. Siz mərd adamlarsınız, qoçaq adamlarsınız, saf adamlarsınız. Bunları
saxlayın.
Əqil müəllim, İsmayıl müəllim dedilər ki, bəzi adamlar aranı qarışdırırlar. Bilirsiniz, indi demokratiyadır.
Hər adam öz fikrini deyə bilər. Hər adam öz dünya baxışlarını bildirə bilər. Bunların heç birisi qadağan deyil və
bizi də narahat etmir. Biz özümüz demokratiyanı inkişaf etdiririk. Amma demokratiyanı təhrif edən,
demokratiyanı istismar edib Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti pozmağa çalışan, bundan sui-istifadə edən
adamlara biz yol verməyəcəyik.
Mən eşidəndə ki, orada nehrəmlilər gəlib rayon icra hakimiyyətinin qarşısında nəsə ediblər, düzü, çox
pərişan oldum. Belə hadisə mənim üçün elə bir narahatedici hadisə deyil, çünki belə şey ola bilər. Amma bunu
nehrəmlilər edəndə... Nehrəmlilər indiyə qədər bu cür dilə-dişə düşməmişdilər.
Bizim özəl bir televiziyamız vardır, ANS televiziyası. Orada bir kadr çəkibdir. Onu 15 dəfə göstərir. Hər
dəfə eyni şeyi göstərir. Bir dəfə çəkilən kadrı 15 dəfə göstərir. Bu, nehrəmlilərə şöhrət gətirmir. Nə sözünüz
var, gedin, Naxçıvanda müvafiq təşkilatlara müraciət edin. Əgər orada sizə baxmırlarsa, buraya gəlin. Mən bunu
sizə demirəm, siz ağsaqqallarsınız. Sadəcə deyirəm ki, siz insanları tərbiyə edin.
Nehrəm böyük kənddir. Orada hər bir partiya, təşkilat ola bilər. Ancaq hər partiya gərək Azərbaycanın,
Naxçıvanın, o cümlədən də Nehrəmin daxili ictimai-siyasi sabitliyinə xidmət etsin. Əgər onu pozmağa xidmət
edirsə, o, qanun qarşısında cavab verəcəkdir. Necə ki, son hadisələrdə bəziləri cavab verdilər və cavab
verəcəklər. Ona görə mən arzu edərdim ki, siz hər yerdə məşhur olan Nehrəm əxlaqı, Nehrəm mənəviyyatı,
Nehrəm qeyrəti, Nehrəm mərdliyi, Nehrəm dözümlülüyünü saxlayasınız, yeni nəsillərə verəsiniz və həmişə
Azərbaycanda nümunə olasınız.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında gedən proseslər bizi sevindirir. Əqil müəllim, sən burada dedin, neçə
məktəb tikilibdir, neçə xəstəxana tikilibdir, filan edilibdir. Bu, blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda gedir.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanın başqa bölgələrində bizim belə göstəricilərimiz yoxdur. Bilirəm ki, Naxçıvana
daş gəlmir. Naxçıvanın özünün tikinti üçün daşı yoxdur. Mən 1990–93-cü illərdə orada işləyəndə bunların
hamısını gördüm. Naxçıvana sement gətirmək çətindir. Naxçıvanda taxta yoxdur. Başa düşürsünüz, bunların heç
biri yoxdur. Bunlar olmaya-olmaya, müxtəlif yollarla – bilirəm, bir qismi İran ərazisindən gəlir – çətinliklə
gətirib orada xəstəxana tikmək, məktəb tikmək, mədəniyyət ocağı tikmək, bunları etmək onu göstərir ki, ağır
şəraitdə Naxçıvan camaatı, əhalisi və Naxçıvanın rəhbərləri necə yaxşı işləyirlər. Mən buna çox sevinirəm.
Çünki mən 1993-cü ildə Naxçıvandan çıxmışdım. Sonra oraya 1996-cı ildə və 1999-cu ildə gəldim. Naxçıvanın
siması tamamilə dəyişibdir. Biz o vaxtlar Naxçıvanda nə qədər ağır vəziyyətdə yaşayırdıq. Amma indi
Naxçıvanın siması dəyişibdir.
Siz də bilməlisiniz, hamı da bilməlidir, dünya da bilməlidir: Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim və ən mötəbər
torpağıdır. Vaxtilə Naxçıvan Azərbaycanın Atabəylər dövlətinin paytaxtı olubdur. Onun VIII, XI, XII əsrlərdən
indiyə qədər yaşayan abidələri vardır. Ona görə də sizin də, bizim də borcumuz Naxçıvanı inkişaf etdirməkdir,
Naxçıvanı yaşatmaqdır. Bu işlərlə Naxçıvanda əhalini daha da məskunlaşdırmaq lazımdır.
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Əgər kənd əhalisi kəndi sevirsə, kənddə yaşasın. Onsuz da gənclərin çoxu şəhərə gəlir, təhsil alır, müxtəlif
işlərdə işləyir, kəndə qayıtmır. Ancaq gərək kənd əhalisi də inkişaf etsin. Gərək Naxçıvanın əhalisi də artsın.
Məsələn, dünən Talıbov mənə deyir ki, son iki-üç ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitləşdiyinə görə,
Naxçıvanda da ictimai-siyasi sabitlik, həm də maddi vəziyyət yaxşılaşdığına görə neçə ailə qayıtmışdır.
V a s i f T a l ı b o v: 300-ə yaxın ailə.
H e y d ə r Ə l i y e v: 300-ə yaxın ailə. Hansı ki, o ağır illərdə Naxçıvanı tərk etmişdilər, gedib təkcə
Azərbaycanda yox, Azərbaycandan kənarda yaşamışdılar, artıq onlar qayıdırlar, öz torpağına qayıdırlar. Torpaq
insanı çəkir. İnsan görəndə ki, torpaqda bir balaca yaşayış imkanı var, oradan ayrılmır. O imkanları siz
yaradırsınız, biz yaradırıq, hamımız yaradacağıq. Ona görə də gərək naxçıvanlılar öz torpağının üstündə
olsunlar, öz torpağını qorusunlar və biz də bunun üçün heç bir şey əsirgəməyəcəyik.
H ə s ə n M e h d i y e v (Nehrəm kənd orta məktəbinin direktoru): Möhtərəm cənab Prezident, mən 35 ildir
məktəbdə direktor işləyirəm. Məktəbimizdə 200-dən çox müəllim var, buraya gələndə onlar məndən xahiş
etdilər ki, səmimi salamımızı hörmətli Prezidentimizə çatdır. Mən indi onların salamını Sizə çatdırıram.
Biz sizi 1990-cı ildən sevmişik. Sizi parlamentə deputat seçmişik. İndi də sevirik, nehrəmlilər Sizi gələcəkdə
də sevib müdafiə edəcək, dəstəkləyəcəklər. Əgər bəzi üzdəniraq qüvvələr buna qarşı çıxsalar, biz ziyalılar yol
verməyəcəyik.
Nehrəm günbəgün gözəlləşir. Bu, Vasif müəllimin şəxsi təşəbbüsü nəticəsindədir. Tikilən məktəblərdən biri,
3 nömrəli məktəb Nehrəmin payına düşübdür. Deyə bilərəm ki, o təkcə Naxçıvan Muxtar Respublikasında yox,
Azərbaycan Respublikasında ən nümunəvi məktəblər sırasındadır.
Mənim bir xahişim vardır. Bəlkə də yerinə düşən xahiş deyildir. Amma deyəcəyəm. Bizim məktəbimizin adı
yoxdur. Vaxtilə Sizə də məktub yazmışdım. Mən buraya gələndə bütün müəllim kollektivi, nehrəmlilər xahiş
etdilər ki, icazənizlə, məktəbimizə Sizin adınızı verərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsən, çox təşəkkür edirəm. Amma mən dəfələrlə demişəm, hələ ki, mən dünyada
yaşayıram, mənim adıma heç bir şey olmamalıdır. Amma dünyadan gedəndən sonra nehrəmlilər yaddan
çıxarmazlar.
H ə s ə n M e h d i y e v: Cənab Prezident, məktəb direktoru kimi, bütün ziyalılar adından söz veririk:
ömrümüz boyu Sizi dəstəkləmişik, bundan sonra da dəstəkləyəcəyik.
Möhtərəm cənab Prezident, icazənizlə, bir bənd şeir demək istəyirəm.
Yağı düşmən partlayacaq, öləcək,
Üzümüzə yerin, göyün güləcək,
Bütün dünya Sizi zirvə biləcək.
Sizsiz bizim gülüstanımız, cənnətimiz,
Dinlə məni, Heydər baba qüdrətimiz.
Bəli, bizim gülüstanımız da, cənnətimiz də sizsiniz. Biz həmişə Sizi dinləmişik, bundan sonra da
dinləyəcəyik. Bütün nehrəmlilər Sizin ardınızca gedəcək və Sizi dəstəkləyəcəklər. Bizi qəbul etdiyinizə görə
də çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən də danışmaq istəyirsən. Ancaq xahiş edirəm, bir kəlmə. Çünki bu gün mənim
çox işlərim var.
N ə r i m a n M e h d i y e v (Nehrəm kənd kitabxanasının müdiri): Hörmətli Heydər Əliyev, 35 ildir ki,
kitabxana müdiri işləyirəm. Kitabxanamızın 1500 oxucusu vardır. Onların adından Sizə salam gətirmişəm.
Çünki mənə demişdilər ki, Bakıya getsən, bizim adımızdan möhtərəm Prezidentimizə salamımızı yetir.
Ümumiyyətlə, Siz 1969-cu ildən Nehrəm camaatının ürəyində yer eləmisiniz. O vaxtdan etibarən nehrəmlilər
Sizi sevib, sevir və sevəcəklər.
1987-ci ildə Əbülfəz Əliyev, Xəlil Rza və Mikayıl Mirzə Nehrəm kəndinə gəlmişdilər. Onda kəndin 5-6
nəfər ağsaqqalı dedilər ki, Əbülfəz Əliyev, bunlar Heydər Əliyevdən nə istəyirlər, onun haqqında şantaj
xarakterli məqalələr yazırlar. O dedi ki, Azərbaycan xalqı Heydər Əliyev kimi şəxsiyyəti yüz ildən bir yetirər.
Siz çalışın, onu müdafiə edin. Ağsaqqallar dedilər ki, biz Heydər Əliyevi həmişə müdafiə etmişik, edəcəyik də.
Həqiqətən də Əbülfəz Əliyevin dediyi sözlər indi yerinə düşür. Baxıb görürük ki, Siz həmişə – gecə, gündüz
xalqın qayğısı ilə yaşayırsınız, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması barədə çalışırsınız. Ona görə də biz nehrəmlilər
Sizə uzun ömür, cansağlığı arzu edirik ki, xalqı bu çətinliklərdən qurtarasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Nehrəmlilərə salam söyləyin. Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün
əhalisinə, insanların hamısına salam söyləyin və mənim dostluq, məhəbbət hisslərimi hamıya çatdırın. Sağ olun.
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«ŞEVRON» KORPORASİYASININ VİTSE-PREZİDENTİ RİÇARD MATSKENİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(28 fevral 2001)
Prezident sarayı
28 fevral 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Çoxdandır ki, sizi görmürəm, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
R i ç a r d M a t s k e: Biz burada olmağımızdan çox şadıq. Buraya tez-tez gələ bilmədiyimizə görə mən
üzr istəməliyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İşləriniz necə gedir?
R i ç a r d M a t s k e: «Abşeron» blokunda qazma işləri davam edir. Ümidvaram ki, hər şey yaxşı
olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onda mənə söz verdiniz ki, çox böyük neft və qaz aşkar edəcəksiniz. Hətta
«Şahdəniz»dən də çox.
R i ç a r d M a t s k e: Mən ümid edirəm ki, vədimə əməl edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, mən də bunu istəyirəm. Azərbaycanda bir məsəl var: «Kor nə istər, iki
göz, biri əyri, biri düz».
R i ç a r d M a t s k e: Biz ümid edirik ki, «Abşeron» blokunda «gözlərin hər ikisi düz olacaqdır».
H e y d ə r Ə l i y e v: İkisi də düz olacaqdır, çox yaxşı. Başqa sahələrdə işləriniz necədir?
R i ç a r d M a t s k e: Dünyada neftin qiyməti yüksək olduqda, demək olar ki, işlərimiz yaxşı gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neftin qiyməti də gah qalxır, gah düşür. O sizə də təsir edir, bizə də.
R i ç a r d M a t s k e: Bir halda ki, nisbətən yüksək səviyyədə dəyişir, biz onunla yaşaya bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən başa düşürəm ki, gərək mətbuatı azad edək.
R i ç a r d M a t s k e: Mənə elə gəlir ki, yaxşı olardı. Ona görə ki, biz təkcə «Abşeron» bloku haqqında
yox, həm də «Şevron»un Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinə qoşulması haqqında danışmaq istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu artıq bütün dünya bilir.
R i ç a r d M a t s k e: Yəqin ki, Siz demisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı.



Görüşdə Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev
və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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ATƏT-in SƏDRİ, RUMINİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ MİRÇA COANE İLƏ
SÖHBƏTİNDƏN
(1 mart 2001)
1 mart 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
İndi ATƏT təşkilatı Avropada, təkcə Avropada yox, dünyada çox mühüm rol oynayır. Onun fəaliyyəti
çoxşaxəlidir. Biz ATƏT-in üzvü olaraq, təbiidir ki, onunla bütün sahələrdə əməkdaşlıq edirik və bundan sonra
da edəcəyik. Ona görə də ATƏT-in hazırkı sədrinin və nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsini çox
əhəmiyyətli hesab edirəm.
Dost ölkəni – Rumıniyanı ATƏT-in sədri vəzifəsinə seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm və ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Rumıniya və şəxsən siz, cənab nazir, bu sədrlik müddətinizdə ATƏT-in
fəaliyyətinin artırılması üçün öz səylərinizi göstərəcəksiniz. Onu da xüsusi qeyd edirəm ki, Rumıniya bu il
ATƏT-in sədri səlahiyyətlərini böyük məmnuniyyətlə öz üzərinə götürən kimi siz, cənab nazir, ATƏT-in indi
fəaliyyətdə olan sədri bizim bölgəyə gəlmisiniz, Azərbaycana gəlmisiniz.
Demək, ATƏT-in bizim bölgədə olan proseslərə diqqətinizi, münasibətinizi bildirirsiniz. Cənab nazir,
buyurun.
Mirça Coane: Cənab prezident, çox sağ olun. Bizi Azərbaycanın paytaxtında səmimi salamladığınıza görə
Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz buraya gəlməkdən məmnunuq. Nümayəndə heyətində Avropa Birliyinin,
Avstriyanın, Portuqaliyanın nümayəndələri də vardır.
Bu nümayəndə heyətinin tərkibində ATƏT-in müxtəlif təsisatlarını təmsil edən şəxslər də vardır.
Məsələn, bizimlə bərabər ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu direktorunun müavini,
habelə ən mühüm təsisatlardan birinin – münaqişələrin qarşısının alınması mərkəzinin təmsilçiləri də vardır.
Yəqin Siz mənim sağımda və solumda oturan bu iki şəxsi yaxşı tanıyırsınız. Onlar da çox gərgin iş görürlər. Biz
onların fəaliyyətini qiymətləndiririk. Nümayəndə heyətinin tərkibində BMT-nin Qaçqınların İşləri üzrə Ali
Komissarlığının Avropa Departamenti direktorunun müavini də təmsil olunubdur. O da çox mühüm təşkilatdır
və burada böyük fəaliyyətləri vardır. Şübhəsiz, bizim səfirimiz də nümayəndə heyətinin tərkibinə daxil
edilmişdir.
Rumıniya ATƏT-də sədrliyə başladığı andan biz fəaliyyətimizin ilkin dövründə bu regiona səfər etmək
qərarına gəldik. Ona görə ki, bu region coğrafi-strateji baxımdan olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edən bir
regiondur. Bu region ölkəmiz Rumıniya üçün də qonşu regiondur və bizim burada maraqlarımız vardır.
Mən ondan da məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Avropa Birliyinin də buraya marağı artıbdır.
Onlar bizim bu marağımızı bölüşürlər. Əslində biz Avropa Birliyindən olan yüksək səviyyəli nümayəndə
heyətindən sonra regiona gəlmişik. Bu onu göstərir ki, həm ATƏT, həm də Avropa Birliyi buraya diqqəti
artırmaq və buradakı problemlərin həllinə nail olmağa çalışırlar.
Fürsətdən istifadə edərək, Sizi və Azərbaycan xalqını Avropa Şurasına üzv qəbul olunmağınız
münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Bu, bir daha onu göstərir və əlavə sübutdur ki, Azərbaycan Avropanın
demokratik dövlətlər ailəsinə getdikcə daha çox inteqrasiya olunmaqdadır. Bu, ATƏT-ə, həmçinin ATƏT-in
Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosuna imkan verir ki, gələcəkdə daha çox əməkdaşlıq edək və
müxtəlif sahələrdə mövcud olan əlaqələrimizi genişləndirək. Güclü demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti, eyni
zamanda yaxşı idarə olunan iqtisadiyyat bu gün Avropanın inkişaf reseptidir və çox şadıq ki, o, bu regiona da
sirayət etməkdədir.
Cənab prezident, Rumıniyanın ATƏT-ə sədrlik etdiyi bir dövrdə qarşısına qoyduğu iki mühüm məqsəd
vardır. Birincisi, ATƏT-in regionlarda olan missiyalarını, nümayəndəliklərini region dövlətləri arasında ümumi
maraq kəsb edən məsələlər ətrafında əməkdaşlığa və onları ümumi mövqedən çıxış etməyə sövq etməkdir.
Çünki regionlarda mövcud olan problemlər adətən bir-birinə çox oxşardır. Problemlərdən doğan çətinliklər birbiri ilə üzvi surətdə bağlıdır. Ona görə də bunların ümumi yanaşma əsasında həllinə nail olmaq lazımdır. Mən
bu sözləri Cənubi Qafqaz regionu haqqında söyləməklə bərabər, eynilə Balkan regionu barədə də deyə bilərəm.
İkincisi, ATƏT-i elə bir təşkilata çevirməkdir ki, burada ATƏT digər beynəlxalq təşkilatları – BMT-ni, Avropa
Şurasını, Avropa Birliyini, NATO-nu əvəzləmək istiqamətində deyil, onlarla sıx əməkdaşlıq şəraitində, bir-
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birinin missiyalarını tamamlamaq, əlaqələndirmə şəraitində fəaliyyət göstərsin.
Biz bu regionu ATƏT üçün olduqca mühüm bir region hesab edirik. ATƏT burada çox mühüm rol
oynamalıdır, rol oynayır və biz bu rolu gələcəkdə də oynamasını istəyirik. Hesab edirik, yaxın gələcəkdə ciddi
irəliləyişlərə nail olmaq mümkündür və bunun sayəsində bu regionda ATƏT-in mövcudluğu daha da genişlənə
bilər.
Cənab prezident, icazə verin Sizinlə Ermənistan prezidenti arasında aparılan birbaşa danışıqları
alqışladığımızı da bəyan edim. Biz bu danışıqları bəyənir və hesab edirik ki, bu danışıqlar və ATƏT
çərçivəsində, xüsusilə Minsk qrupunun həmsədrləri çərçivəsində aparılan danışıqlar bir-birini əvəz etmir. Biz bu
danışıqlardan uğurlar gözləyirik.
Bilirik ki, son dövrlər ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədri olan ölkələr və bunların təmsilçiləri barədə
burada çox danışıqlar olub, müzakirələr aparılıbdır. Amma cənab prezident, Sizi əmin etmək istəyirik ki, ATƏT,
onun Minsk qrupu, Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin rəhbərləri əllərindən gələni etməyə çalışırlar ki, bu
münaqişənin həllində faydalı və müsbət rol oynasınlar. Biz bu fəaliyyətimizi bundan sonra da davam
etdirəcəyik. Eyni zamanda, hesab edirik ki, ATƏT münaqişənin həll olunduğu halda, – ümidvarıq ki, bu
münaqişə sülh yolu ilə tezliklə həll ediləcək, – prosesi həm siyasi, həm də maliyyə baxımından dəstəkləmək
üçün beynəlxalq ictimaiyyətin və beynəlxalq ehtiyatların səfərbər olunmasında da katalizator rolunu
oynayacaqdır.
Heydər Əliyev: Cənab nazir, təşəkkür edirəm. Bizim ölkəmiz haqqında ATƏT-in baxışlarını və fikirlərini
bəyan etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını ölkəmiz üçün tarixi
hadisə hesab edirəm. Beləliklə, Azərbaycan Avropa qitəsində olmaqla yanaşı, eyni zamanda, tamhüquqlu üzv
kimi Avropa ailəsinə daxil olubdur. Təbiidir ki, Avropa Şurasının, ATƏT-in bütün prinsiplərini Azərbaycanda
həyata keçirmək qarşımızda duran vəzifədir.
ATƏT-in, siz dediyiniz kimi, eyni zamanda Avropa Birliyinin bizim regiona, bölgəmizə son vaxtlar
diqqətinin artırılması bizdə çox böyük razılıq hissi doğurur. Bizim ölkəmizin, Azərbaycanın ATƏT-lə
əməkdaşlığı bir neçə istiqamətdə həyata keçirilir. Ancaq həm ATƏT-in prinsiplərini Azərbaycanda həyata
keçirmək üçün, həm Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirmək, ərazi bütövlüyünü, Azərbaycanın
sərhədlərinin toxunulmazlığını təmin etmək üçün biz ATƏT-lə əməkdaşlığımıza, xüsusən 1992-ci ildə ATƏT
tərəfindən yaranmış Minsk qrupu ilə əməkdaşlığımıza, Minsk qrupunun həmsədrləri ilə əməkdaşlığımıza çox
böyük əhəmiyyət veririk və bu əməkdaşlığa böyük ümidlər bəsləyirik.
ATƏT-in Minsk qrupu ilə, onun həmsədrləri ilə 7 ildir sıx əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlığın məqsədi,
səbəbi Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası nəticəsində, Azərbaycana etdiyi hərbi təcavüz nəticəsində
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızı sülh yolu ilə azad etməkdir.
Dağlıq Qarabağ problemi kimi meydana atılan məsələ sonra Ermənistan-Azərbaycan arasında müharibəyə
çevrilib və bu müharibə böyük itkilərə səbəb olubdur, Azərbaycana böyük zərbələr vurulubdur. Azərbaycanın
əvvəlcə Dağlıq Qarabağ vilayəti, ondan sonra isə Dağlıq Qarabağın ətrafında olan 7 rayonu – ümumiyyətlə
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunubdur.
Bu işğal nəticəsində həmin torpaqlardan bir milyona qədər azərbaycanlı zorla yerindən-yurdundan
çıxarılıbdır. Onlar Azərbaycanın müxtəlif regionlarında ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Əksəriyyəti isə çadırlarda
yaşayır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında döyüşlərin dayandırılması haqqında saziş
imzalanıbdır. Ondan sonra sülh danışıqları başlayıbdır. Biz indiyə qədər atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq.
ATƏT-in sizin yanınızda oturan nümayəndəsi neçə illərdir ki, bunu müşahidə edir və atəşkəsin qorunub
saxlanması üçün bizə yardımlar edir. Biz bunu müsbət qiymətləndiririk. Amma eyni zamanda sülh əldə
olunmayıbdır. İşğal edilmiş torpaqlar azad olunmayıbdır və yerindən-yurdundan çıxarılmış insanlar ağır
vəziyyətdə yaşayırlar.
Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa dünyanın ən böyük
dövlətləridir. Ancaq təəssüflər olsun ki, dünyada böyük imkanlarına baxmayaraq, böyük təsir gücü olmasına
baxmayaraq, həm bu ölkələrin dövlət başçıları, həm də onların nümayəndələri indiyə qədər apardıqları işlərlə
istənilən nəticəni əldə edə bilməyiblər.
Biz bir neçə gün bundan öncə bu məsələləri Azərbaycanın parlamentində, Milli Məclisində müzakirə
edirdik. 1997-ci ildən indiyə qədər ATƏT-in həmsədrləri tərəfindən verilmiş üç təklif ilk dəfə mətbuatda dərc
olundu və Azərbaycanın ictimaiyyətinə çatdırıldı. Baxmayaraq ki, biz 1997-ci ildə verilmiş iki təklifi – birini
iyul ayında vermişdilər, birini də sentyabr ayında – şərti olaraq qəbul etmişdik. Amma Ermənistan bunları rədd
etmişdi. Hətta bu təkliflər Azərbaycanın parlament üzvləri tərəfindən, artıq indi deyə bilərəm ki, ictimaiyyət
tərəfindən çox ciddi tənqid olunur.
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1998-ci ildə yeni bir təklif verilibdir – "ümumi dövlət" formulunu əks etdirən bir təklif. Biz bu təklifi
alarkən Minsk qrupunun həmsədrlərinə dedik ki, Azərbaycana bundan da artıq ədalətsizlik ola bilməzdi. Biz
onu rədd etdik. Amma Ermənistan bunu qəbul etdi. Nə üçün? Çünki bu, Ermənistanı tamamilə təmin edirdi. Bu
sənəd Ermənistanın Dağlıq Qarabağ haqqında 1988-ci ildən həyata keçirdiyi fəaliyyəti tamamilə
qanuniləşdirirdi. Mən parlamentdə bəyan etdim. Baxmayaraq ki, biz 1998-ci ildə bu təklifi rədd etmişik, mən
sizə açıq deyə bilərəm, indiyə qədər insanlar sakit ola bilmirlər ki, nə cür ola bilər, Minsk qrupu Azərbaycana
qarşı bu qədər ədalətsizlik etsin və bu cür təklifi Azərbaycana təqdim etsin? Biz ATƏT-ə təşəkkür edirik ki, o,
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün Minsk qrupu yaradıbdır və Minsk qrupunun həmsədrləri
dünyanın böyük dövlətləridir. Amma eyni zamanda Minsk qrupunun, onun həmsədrlərinin indiyə qədər bu
məsələni həll edə bilməmələrinə görə təbiidir ki, narazıyıq və bizim ictimaiyyət, Azərbaycanın dövləti onların
fəaliyyətinə çox ciddi tənqidlə yanaşır.
1999-cu ilin əvvəlində Minsk qrupunun təşəbbüsü və tövsiyəsi ilə Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri arasında bilavasitə görüşlərin keçirilməsi başlanmışdır. Biz bu müddətdə çox görüş keçirmişik.
Hətta bəzən hesablayırlar ki, 15, ya 16 görüş keçirmişik. Əvvəldən də bəyan etmişik ki, məsələni həll etmək
üçün qarşılıqlı kompromislərə getmək lazımdır. Ancaq bir nəticə əldə edə bilməmişik. Çünki Ermənistan
Azərbaycandan çox böyük güzəşt tələb edir. Buna isə biz razı ola bilmərik. Ermənistan bir tərəfdən
Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir, bir milyon insanı qaçqın vəziyyətinə salıbdır, təcavüzkardır. İndi də zor
gücünə əldə etdiklərini qanuniləşdirmək istəyir. Ona görə də biz bununla heç razı ola bilmərik. Mart ayının 4-5də Parisdə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin yenidən görüşü keçiriləcəkdir. Bundan sonra Fransa,
Ermənistan, Azərbaycan prezidentləri arasında üçtərəfli görüş olacaqdır. Mən çox arzu edərdim ki, Ermənistan
prezidenti qarşıdakı görüşdə konstruktiv mövqe tutsun.
Biz dəfələrlə bəyan etmişik, bunu mən sizə də – ATƏT-in yüksək səviyyəli nümayəndəsinə bir də bəyan
edirəm ki, Azərbaycan məsələnin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır və sülh yolu ilə həll olunmasına çalışır.
Baxmayaraq ki, bizim Milli Məclisdəki müzakirədən sonra Azərbaycan ictimaiyyətində məsələnin hərb yolu ilə,
müharibə yolu ilə həll edilməsinə daha da çox üstünlük verilir. Bunu da anlamaq olar. Tarixən gücə qarşı
həmişə güc işlədilibdir, təcavüzə qarşı böyük xilaskarlıq hərəkəti işlədilibdir. Ancaq Azərbaycanın dövlət
başçısı kimi mən bəyan edirəm ki, sülh yolu ilə məsələnin həll olunması üçün hələ böyük imkanlar vardır. Bu
imkanlar da birinci növbədə Minsk qrupundadır, onun həmsədrlərindədir. Təbiidir ki, bu imkanlar Ermənistan
və Azərbaycan rəhbərliyindədir. Azərbaycan konstruktiv mövqe tutur. Ancaq biz Ermənistanın bütün tələblərini
də yerinə yetirə bilmərik. Ona görə də, cənab nazir, mən rica edərdim ki, siz ATƏT-in Minsk qrupunda bu
məsələni bir daha qaldırasınız.
Mən Minsk qrupu həmsədrləri olan ölkələrin dövlət başçılarının hamısı ilə dəfələrlə görüşüb bu məsələni
müzakirə etmişəm. Amma Azərbaycanın parlamenti bunları yetərli hesab etmir və parlament adından da həm
Minsk qrupunun həmsədrlərinə, yəni dövlət başçılarına, həm ATƏT-in sədrinə, həm də Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının rəhbərliyinə, o cümlədən, Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktublar göndərib ciddi tədbirlər
görülməsini xahiş edən qərar qəbul olunubdur.
Mən hesab edirəm ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri davam etməlidir. Amma bu,
Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətinin passivləşməsinə gətirməməlidir. Hər iki istiqamətdə biz çox sürətlə
işlər görməliyik.
Mən sizə açıq demək istəyirəm, 8 ildir ki, çadırlarda yaşayan insanların səbri tükənibdir. Məsələnin sülh
yolu ilə həll edilməsi üçün gördüyümüz tədbirlər nəticə vermədiyinə görə Azərbaycan xalqının səbri tükənibdir.
Ona görə mən rica edərdim ki, siz – ATƏT-in rəhbərliyi bu barədə yeni və çox təsirli tədbirlər həyata
keçirəsiniz.
Mirça Coane: Cənab prezident, çox sağ olun. İcazə verin, Sizi əmin edim ki, ATƏT və onun Minsk
qrupu Sizinlə Ermənistan prezidenti arasında bu çətin danışıqlarda tərəfdaşınız, möhkəm tərəfdaşınız olmaqda
davam edəcəkdir. Həmsədrlər tərəflərlə danışıqlar aparmaqda, işlərini görməkdə davam edirlər, bundan sonra da
bu fəaliyyətlərini davam etdirəcəklər. Mən də ATƏT-in hazırkı sədri kimi bu fəaliyyətin gücləndirilməsi üçün
əlimdən gələni etməyə hazıram.
Fransa, Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ən yüksək səviyyədə açıq surətdə bəyan edirlər ki, onlar bu
münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmağa sadiqdirlər və bunun üçün hər cür səylər göstərməyə hazırdırlar.
Ancaq münaqişənin uzunmüddətli və davamlı həllinə nail olmaq üçün gərək bütün tərəflər də ciddi
kompromislər etməyə hazır olsunlar və bunu həyata keçirmək niyyətini nümayiş etdirsinlər. Amma mən həm
şəxsən, həm də beynəlxalq təşkilatın təmsilçisi kimi narahat oldum ki, hələ də cəmiyyətin elə təbəqələri var ki,
onlar müharibə dövrünün mentaliteti ilə yaşayır, sülh dövrünün fəlsəfəsi yolunu tutmurlar.
Cənab prezident, gəlin bu cür adamlara sübut edək ki, onlar yanılırlar. Gəlin onlara nümayiş etdirək ki,
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sülh tərəqqi və milli qürur danışıqları yolu ilə də mümkündür. Ölkənizin lideri kimi Siz çox haqlı olaraq
vətəndaşlarınızın bu münaqişə nəticəsində hələ də öz torpaqlarından didərgin düşməsi və ağır şəraitdə yaşaması
məsələsinə toxundunuz.
Sizinlə bu görüşdən əvvəl keçirdiyimiz təkbətək görüşümüzdə söylədiyim fikirləri təkrar edərək bir daha
bildirmək istəyirəm: ATƏT-in hazırkı sədri kimi mən mövcud imkanların müəyyənləşdirilməsi və səfərbər
olunması üçün əlimdən gələni edəcəyəm ki, bunlar münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına yardım
edilməsi işinə yönəldilsin. O cümlədən münaqişə regionunda ərazilərin minalardan təmizlənməsi, qaçqın və
köçkünlərin öz yurdlarına dönməsi, işğaldan azad ediləcək ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin aparılması,
infrastrukturların bərpa olunması və bir də sülhün monitorinqinin həyata keçirilməsi üçün tədbirlər görülməsinə
yardım etməyə hazırıq.
Nəhayət, icazə verin Sizi əmin edim ki, Minsk qrupu fəaliyyətini passivləşdirməyəcək, zəiflətməyəcəkdir.
Əksinə, bizdə hər cür enerji, imkan və siyasi iradə də vardır ki, Minsk qrupunun fəaliyyətini gücləndirək və o,
siz iki prezidentin apardığı danışıqlara yardımçı olsun, öz töhfəsini versin.
Nəhayət, cənab prezident, xahiş edirəm, ATƏT-in bu missiyasından, burada fəaliyyət göstərən ofisindən
və ümumiyyətlə, ATƏT-də mövcud olan təsisatların fəaliyyətindən istifadə edin. Bizi özünüzə tərəfdaş kimi
qəbul edəsiniz ki, ATƏT-in təsisatları ilə birlikdə mövcud olan hər hansı çətinlik və problemlərin, o cümlədən,
insan haqları sahəsində olan işlərin yaxşılaşdırılması üçün bizimlə və Avropa Şurası ilə müştərək fəaliyyət
göstərəsiniz. Bizdə olan imkanlardan istifadə edəsiniz və beləliklə də ölkənizin güclənməsi, demokratikləşməsi
üçün səylərimizi daha da artıraq.
Paris səfərinizdə Sizə uğurlar arzulayıram. Sizin xarici işlər nazirinizə də uğur diləyirik.
Cənab prezident, icazə verin, nəhayət, ölkəmizin prezidenti cənab İliyeskunun məktubunu Sizə yetirim.
Prezident İliyesku Sizə və Azərbaycan xalqına səmimi salamlarını yetirir, ölkənizə sülh, tərəqqi arzu edir. O, bu
məktubu ilə Sizi bir daha Rumıniyaya münasib vaxtda rəsmi səfərə dəvət edir.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Belə bir məktub almaqdan mən çox məmnunam. Xahiş edirəm, mənim
salamlarımı, ən xoş arzularımı prezident cənab İliyeskuya çatdırasınız. Mən dəvəti də məmnunluqla qəbul
edirəm.
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UKRAYNA ALİ RADA-sının SƏDRİ İVAN PLYUŞŞ BAŞDA OLMAQLA BU ÖLKƏNİN
PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(2 mart 2001)
Prezident sarayı
2 mart 2001-ci il
H e y d ə r
Ə l i y e v: İvan Stepanoviç, mən sizi və bütün nümayəndə heyətinizi, Ukrayna
parlamentinin nümayəndə heyətini Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Çox şadam ki, Ukrayna parlamentinin
nümayəndə heyəti ilk dəfə olaraq Azərbaycana səfərə gəlmişdir. Bu sözləri Azərbaycan parlamenti haqqında da
demək olar. Odur ki, burada biz öz nöqsanlarımızdan da, sizin nöqsanlarınızdan da danışa bilərik, hərçənd bir
çox hakimiyyət orqanları, ilk öncə Ukrayna və Azərbaycan prezidentləri qarşılıqlı rəsmi səfərlər etmişlər, burada, Kiyevdə, Yaltada görüşlər olmuşdur. Bir sözlə, mənim Ukrayna ilə, ilk növbədə, prezident Leonid
Daniloviç Kuçma ilə əlaqələrim çox genişdir. Ancaq parlament bir qədər geri qalmışdır, ən çox da sizin
təqsiriniz üzündən. Gəlin bunun səbəbini açıqlamayaq. Salamlaşdıqdan dərhal sonra belə ittiham irəli sürdüyümə
görə, əlbəttə, məni bağışlayın, lakin biz parlamentlər xətti ilə də bir-birimizə nümayəndə heyətləri göndərməyə
həmişə hazır olmuşuq.
Mənə dedilər ki, burada çoxlu görüşləriniz, söhbətləriniz olubdur. Şadam ki, siz xalqımızla, respublikamızla,
Bakı şəhəri ilə bir az tanış olmusunuz. Düşünürəm ki, bu, yaxşı bir işin – Ukrayna ilə Azərbaycan arasında
parlamentlərarası münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinin başlanğıcıdır.
Biz hesab edirik ki, Ukrayna ilə Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Biz bunu
Ukrayna və Azərbaycan prezidentlərinin imzaladıqları sənədlərdə təsbit etmişik. Amma məsələ heç də formada
deyil, məsələ məhz məzmundadır. Ölkələrimiz arasında, iki dövlətin başçıları arasında çox yaxşı dostluq münasibətləri təşəkkül tapmışdır. Zənnimcə, bu həm Azərbaycanın, həm də Ukraynanın xeyrinədir. Ümidvarm ki, sizin
Azərbaycana səfəriniz bu münasibətlərin daha da genişlənməsinə kömək edəcəkdir.
İ v a n P l y u ş ş: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Xahiş edirəm, nümayəndə heyətimizin belə geniş tərkibdə
olduğuna görə bizi bağışlayasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, çox da geniş deyildir. Əgər parlamentinizlə müqayisə etsək, siz kiçik
nümayəndə heyəti gətirmisiniz.
İ v a n P l y u ş ş: Bu hamısı deyildir. Bizim ikinci heyətimiz də var – onlar işgüzar dairələrin
nümayəndələridir.
Doğrudan da, parlamentlərarası münasibətlərimiz dövlətlərarası münasibətlərin səviyyəsindən bir qədər geri
qalır. Amma şadıq ki, son 6–7 ildə istər ikitərəfli, istərsə də çoxtərəfli səviyyələrdə həqiqətən daim dialoqumuz
olmuşdur. Sözün düzü, mən Nyu-Yorkda zirvə toplantısında həmkarımın təklifini məmnuniyyətlə qəbul etdim.
Biz ilk dəfə olaraq orada danışdıq, bundan əvvəl Avropa Şurasında söhbətimiz olmuşdu.
Bilirsinizmi, buraya gəlməyimizə şadıq, səfərimiz yerinə düşdü. Siz artıq ötən ilin noyabrında seçki
kampaniyasını keçirmisiniz, biz isə onu gələn ilin martında keçirməliyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə elə gəlmirmi ki, seçkiləri tez-tez keçirirsiniz?
İ v a n P l y u ş ş: Dörd ildən bir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə elə gəlir ki, siz seçkiləri hər il keçirirsiniz.
İ v a n P l y u ş ş: Bizdə keçən il yox, inişil noyabrda prezident seçkiləri oldu. İnişil noyabrda Leonid
Kuçma ikinci dəfə prezident seçildi.
İndi Ukraynada bizim üçün ən kəskin bir diskussiya gedir – seçkiləri hansı sistem üzrə və necə keçirməli ki,
parlamentdə çoxluq olsun. Buna görə məsələlər də, şərhlər də olduqca çoxdur. Bu gün mən Bakıda Ukrayna
icması ilə görüşdə dedim: təsəvvürünüzə gətirin, mən özümü rəhbərliyə daha da yaxınlaşmaq istəyənlərə aid
etmirəm. Amma şadam ki, bizim hamımızın nəyə can atmalı və nəyi həyata keçirməli olduğumuzu
Azərbaycanda gördüm – bu, cəmiyyəti siyasi cəhətdən strukturlaşdırmaqdan, cəmiyyəti, xalqı siyasətə cəlb
etməkdən ibarətdir. Sizə deyəcəyəm, bəlkə də ifrata varıram, amma mənə elə gəlir ki, bu, postsovet məkanında
ən yaxşı sizdə, Azərbaycanda həyata keçirilmişdir. Çünki ötən ilin noyabrındakı seçkilərin nəticələri sübut edir
ki, kağız üstündə deyil, cəmiyyətin özündə siyasi qüvvə mövcuddur – bu, Yeni Azərbaycan Partiyasıdır. Ali
qanunvericilik orqanı, nümayəndəli orqan olan parlamentin 70 faizi bu partiyanın üzvlərindən ibarətdir. Bu,
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artıq siyasi qüvvədir, artıq komanda yaradılması üçün bazadır, həm də aparılan siyasət üçün öz xalqı qarşısında
məsuliyyət deməkdir.
Ona görə də şübhə etmirəm ki, nəticə də olacaqdır. Çünki bu, artıq sahmanlanmış cəmiyyətdir və bu
cəmiyyətdə səmərəli sistem olacaqdır. Şəxsən mən də, həmkarlarım da özümüz üçün belə bir nəticə çıxarmışıq.
Biz isə bunu hələ seçkilərədək qalan bir il ərzində həyata keçirməli, Azərbaycanın təcrübəsindən geniş
bəhrələnməli və bu cür siyasi qüvvə yaratmalıyıq. İstəmirəm ki, bu, başqalarının səhvləri əsasında edilsin.
Başqa bir nümunə də var – bu, Moldovada keçirilmiş seçkilərdir. Lakin orada belə qüvvə olmadığı üçün
seçkilərin nəticələri də tamam başqa cür oldu.
Biz həmişə yadda saxlamalıyıq ki, Ukraynada enerji ehtiyatları ilə təchizat sarıdan çətinliklər olduqda –
xüsusən inişil – Azərbaycan haqqının ödənilməsi imkanından asılı olmayaraq yardım göstərirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndiyədək ödənilməmişdir.
İ v a n P l y u ş ş: Biz səfər zamanı Baş nazirlə görüşdə bu məsələyə toxunduq və ona minnətdarıq ki,
məsələnin aydınlaşdırılması üçün elə bizim yanımızda tapşırıq verdi.
Biz xalqlarımız səviyyəsində humanitar tədbirlərin – Ukraynada Azərbaycan mədəniyyəti günləri və
Azərbaycanda Ukrayna mədəniyyəti günlərinin keçirilməsini gözləyirik. Nazirlərimiz hazırdırlar. Bütün bu
tədbirlərə siyasi məna və sanbal vermək üçün biz belə bir təklif irəli sürürük ki, Ukraynada Azərbaycan
mədəniyyəti günləri Azərbaycanın parlament nümayəndə heyətinin ölkəmizə səfəri ilə bir vaxta düşsün.
Lakin başlıcası budur ki, – mən Sizə düzünü deyirəm – Siz belə şəraitdə bu cür siyasi qüvvə yaratmısınız.
Bu, böyük qələbədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İvan Stepanoviç, sağ olun. Bilirsiniz ki, Ukrayna da, Azərbaycan da dövlət
müstəqilliyi qazandıqdan sonra demokratik inkişaf yolu, Dünya Birliyinə inteqrasiya yolu, həm siyasi, həm
sosial, həm də iqtisadi islahatlar aparılması yolu, bazar iqtisadiyyatı yolu seçmişlər. Bu, düzgün yoldur. Biz bu
yoldan heç zaman dönməyəcəyik. Amma eyni zamanda bunu necə həyata keçirməli? Əlbəttə, hər respublikanın
öz xüsusiyyəti var. Hesab etmək olmaz ki, bütün insanlar eyni cürdür. Bax, mənimlə yanaşı Murtuz Ələsgərov
əyləşmişdir, axı biz eyni deyilik. Eləcə də siz. Ona görə də dünyada iki eyni cür xalq yoxdur, adət-ənənələri,
tarixi oxşar olan iki eyni cür xalq yoxdur.
Mən Ukraynanı bir qədər tanıyıram. O, böyük ölkədir. Onun müxtəlif regionları ölkənin keçmişinə və bu
gününə müxtəlif cür yanaşırlar. Ukrayna ilə müqayisədə Azərbaycan kiçik ölkədir. Bununla belə, onun da öz
xüsusiyyətləri var. Hər regionun öz tarixi var, amma xalqın mentaliteti ümumidir. Ona görə də demokratiya, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu yolu ilə gedərkən vacib şablon üzrə hərəkət etmək olmaz.
Biz şablonun nə demək olduğunu sovet dövründə çox görmüşük, Moskvada nə edirdilərsə, deyirdilər, gəlin bunu
Ukraynada, Azərbaycanda, Özbəkistanda da tətbiq edək. Biz bunları artıq görmüşük. Lakin onda bu, şablon nəticələr
verirdi, çünki bir ideologiya vardı, çox ciddi sistem vardı. Hətta kimsə başqa istiqamətdə getmək istəsəydi, heç kəs
buna icazə verməzdi. İndi isə azadlıqdır – söz, mətbuat azadlığı var, siyasi plüralizm mövcuddur. Bunsuz
demokratiya ola bilməz. Uzun illər ərzində sərbəstliyi, müstəqilliyi, dövlətçiliyi olmayan xalq da, əlbəttə, bütün
bunlara malik olmaq istəyir. Arzu-istək bir şeydir, buna necə, hansı müddətdə nail olmaq isə başqa şeydir.
Əlbəttə, populizm ilə məşğul olan adamlar var və onlar hesab edirlər ki, guya bir ilə, beş ilə Fransa, İngiltərə,
İsveç kimi ölkə olmaq mümkündür və sair. Bu cəfəngiyatdır. Ona görə də əgər siz ölkəmizdə, həqiqətən, müsbət
vəziyyət görmüsünüzsə, bu onun nəticəsidir ki, biz demokratiya yolu ilə getməklə yanaşı, hesab edirik ki,
demokratiyanın olması üçün ölkənin sabitliyini, müstəqilliyini təmin etmək lazımdır. Daxili siyasi sabitliyi təmin
etmək lazımdır, islahatları ardıcıl sürətdə aparmaq gərəkdir ki, insanlar bunları anlaya bilsinlər. Onlara, sadəcə olaraq,
yuxarıdan «edin» deyilməməlidir. Çünki hər bir insanın öz qavrayış qabiliyyəti var. Məsələn, kimsə bir işarədən başa
düşür, başqasına isə bunun üçün üç gün, bəzilərinə isə hətta üç il vaxt lazımdır. İnsanlar müxtəlif olurlar. Ona görə də
biz bunların hamısını nəzərə almışıq və alırıq. Eyni zamanda biz mövcud çətinlikləri də nəzərə almalıyıq.
Ən böyük çətinliyimiz bundan ibarətdir ki, bizi hələ 1988-ci ildə, Sovet İttifaqının mövcud olduğu dövrdə
Ermənistanla münaqişəyə cəlb etmişlər.
Müxtəlif səbəblərə görə, o cümlədən də daxili səbəbə görə, qüvvələri Ermənistanın Azərbaycan xalqına qarşı
təcavüzü ilə mübarizəyə səfərbərliyə almaq, ermənilərin torpaqlarımıza iddia edə bilməsinə yol verməmək əvəzinə,
burada insanlar, necə deyərlər, azadlıqdan istifadə edərək, daha çox kimin hakimiyyətə gəlməsi, kimin özü üçün
fayda götürməsi, kimin bu fürsətdən varlanmaq üçün bəhrələnməsi barədə düşünürdülər. Bax, bu, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin ərazimizi işğal etməyə müvəffəq olmasının başlıca səbəblərindən biridir.
Deməliyəm ki, Azərbaycandan fərqli olaraq, Ermənistanın da öz daxili ziddiyyətləri var, orada da müxtəlif
qruplaşmalar mövcuddur. Lakin onlar bir ideya, Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək ideyası – onlar buna
ermənicə «miatsum» deyirlər – ətrafında toplaşdılar, heç nəyə baxmayaraq, şəxsi münasibətləri, ədavəti bir yana
qoyaraq, bununla məşğul oldular. Xatirimdədir, daha işləmədiyim, Moskvada pensiyada olduğum vaxtlarda
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Qorbaçov Spitak zəlzələsindən sonra – daha təhlükə yox idi – Ermənistana getmişdi. O, Moskvaya qayıtdı, mən
onun televiziya ilə çıxışını dinlədim. Deyirdi ki, uçuqların altından çıxan cavan bir adam zəlzələdən, valideynlərini itirməsindən, özünün xəsarət almasından danışmaqdansa, «miatsum» deyir.
Bizim çətinliklərimiz sizdəkindən çoxdur, işğal olunmuş ərazilərimizi indiyədək azad edə bilmirik.
Ərazimizin 20 faizi işğal edilib, oradan bir milyon insan didərgin salınıb, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Bir təsəvvürünüzə gətirin, 7-8 il çadırlarda yaşamaq nə deməkdir. Təbii ki, belə bir şəraitdə biz müstəqilliyin
həqiqətən real olması üçün onu möhkəmlətmək prinsiplərimizi, bu hərc-mərcliyi aradan qaldırmaq prinsiplərimizi müəyyənləşdirməli idik. Yeri gəlmişkən, bu hərc-mərclik 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsinin başlanmasına gətirib çıxardı.
Təsəvvür edirsinizmi, müharibə gedir, Ermənistan silahlı qüvvələri hücuma keçib torpaqlarımızı zəbt edir,
burada isə adamlar hakimiyyət uğrunda öz aralarında vuruşurdular. Daha çox silahlı dəstələri olan bir qüvvə
mövcud hakimiyyəti devirmək və onun yerini tutmaq üçün Gəncə şəhərindən Bakıya hücum etmişdi.
Hakimiyyət isə aciz qalmışdı. O, artıq bir ildə nüfuzunu itirmişdi, xalqı təhlükəyə qarşı çıxmaq üçün birləşdirə
bilməmişdi. Maksimum onu edə bildilər ki, öz vəzifələrini qoyub qaçdılar və Əliyevdən xahiş etdilər ki, gəl,
bizi xilas et. 1993-cü ildə pərən-pərən düşmüş adamlar – o vaxt mən Naxçıvanda yaşayırdım – 5-6 gün ərzində
hərəsi gündə 5–6 dəfə mənə zəng edir, deyirdilər ki, xahiş edirik, gəlin. Halbuki bundan əvvəl hətta Naxçıvanda
da yaşamağımı istəmirdilər, məni oradan sıxışdırıb çıxarmağa çalışırdılar. Xahiş edib deyirdilər, gəlin. Mən
gəldim ki, onlarla əməkdaşlıq edim. Mən buraya gələndən iki gün sonra prezident gizlincə qaçıb aradan çıxdı. Bir
görün, bizim vəziyyətimiz necə idi və hərc-mərclik vəziyyətindən çıxmaq, daxili siyasi şəraiti, sabitliyi
mökəmlətmək, adamlara rahat yaşamağa imkan vermək üçün, islahatları həyata keçirmək, Konstitusiyanı qəbul etmək, başqa tədbirləri görmək üçün bizə neçə illərlə vaxt lazım idi.
Müharibəni dayandırmaq lazım idi, çünki o, Ermənistan üçün də, Azərbaycan üçün də hər cəhətdən təhlükəli
idi. Müharibəni dayandırmaq lazım idi – dayandırdıq, sülh danışıqları apardıq. Mən tarixin bir neçə faktını
xatırlatdım, deyəm ki, hər bir respublika, hər bir xalq bu yol ilə necə getdiyini özü müəyyənləşdirməlidir.
Moldovada kommunistlər qələbə qazandı, hakimiyyətə gəldilər. Onlar xalqa nə verəcəklər, nə verməyəcəklər
– mən bunu bilmirəm. Çətin ki, bir şey versinlər. Amma xalq onları seçdi, heç nə edə bilməzsən. Mən bilirəm
ki, digər qüvvələr, xüsusən prezident Luçinski nə qədər müqavimət göstərdi, lakin bir şey çıxmadı, xalq onları
seçdi. Onların öz xüsusiyyətləri, sizin öz xüsusiyyətləriniz, bizim öz xüsusiyyətlərimiz var. Bizim parlamentdə
Yeni Azərbaycan Partiyasının çoxluğa malik olması cəmiyyətimizin reallığıdır. Hərçənd müxalifətdə olanlar
hesab edirlər ki, yox, belə deyildir. Axı müxalifət ona görə müxalifətdir ki, «yox» desin, «hə» deməyəcək ki.
Müxalifət bütün xalq tərəfindən dəstəklənmir, ancaq hansısa bir ovuc adam tərəfindən dəstəklənir. Burada isə
söhbət xalqın seçimindən gedir. Ona görə də əgər siz parlamentimizdəki vəziyyəti müsbət qiymətləndirirsinizsə,
demək istəyirəm ki, bu, xalqımızın seçimidir. Xalqımızın seçimi isə kortəbii deyildir, məhz bizim bu illər
ərzində apardığımız düzgün daxili və xarici siyasətlə şərtlənmişdir.
Düşünürəm ki, sizdə də qarşıdakı seçkilərdə müsbət nəticə olacaqdır. Mən Ukraynanın son illərki tarixinə
bələdəm. Ukrayna gah oraya, gah da buraya silkələnirdi, xalq artıq kimin kim olduğunu görmüşdür. Bilirəm,
sizdən əvvəl RADA-nın başqa sədrləri olmuşdur. Sonra isə sizi seçdilər. Sizi nə üçün seçdiklərini bilirəm. Ona
görə ki, bu, sabitliyə doğru aparan yoldur və əminəm ki, siz qalib gələcəksiniz.
Leonid Daniloviç Kuçmaya mənim böyük hörmətim var. Hesab edirəm ki, onun ikinci müddətə prezident
seçilməsi Ukrayna xalqı üçün böyük nailiyyətdir. Sözün düzü, mən onun tərəfini saxlayırdım, bu gün Kuçmanın
Ukrayna xalqı üçün kimliyi barədə öz fikrimi hər vasitə ilə, sizin televiziyanız vasitəsi ilə də bildirdim.
İndi sizdə bəzi hadisələr baş verir. Düşünürəm ki, siz onları aradan qaldıracaqsınız. Əgər siz Leonid
Daniloviç Kuçmanın ətrafında sıx birləşsəniz, sağlam qüvvələri birləşdirsəniz, zənnimcə, qarşıdakı seçkilərdə
sabit parlamenti təmin edəcəksiniz və o, gələcəkdə işləyəcəkdir. Bilirəm, Leonid Daniloviç mənə deyibdir.
İslahat aparmaq lazımdır, o, təklifi parlamentə təqdim edir, parlament rədd edir. Ona görə rədd edir ki, bu islahat
yaramır, ona görə rədd edir ki, şəxsi münaqişə gedir. İndi bizim parlamentimiz rədd etmir, amma müxalifətimiz
deyir ki, parlament Əliyev tərəfindən idarə olunur. Bu cəfəngiyatdır. Parlamenti Əliyev idarə etmir.
Parlamentdə deputatların çoxu başa düşür ki, torpaq islahatı aparmaq lazımdır. Biz onu hələ 1995-ci ildə
aparmağa başlamışıq. Torpağı tamamilə özəlləşdirmişik. Mən bunu ona görə deyirəm ki, Ukraynada kənd
təsərrüfatının çox mühüm yer tutduğunu bilirəm. Amma mənə o da məlumdur ki, siz bu məsələni indiyədək
parlamentdən keçirə bilmirsiniz.
İ v a n P l y u ş ş: Artıq birinci oxunuşda keçirmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nəhayət ki. Biz isə onu 1995-ci ildə keçirmişik və artıq konkret nəticələr var.
Bilirsiniz ki, keçmişdə biz özümüzü heyvandarlıq məhsulları ilə təmin edirdik. Onları Ukraynadan, Belarusdan,
Rusiyadan alırdıq. İndi isə bizdə ət, süd boldur, bütün heyvandarlıq məhsulları boldur. Çünki onları bizim
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kəndlinin özü istehsal edir. Mən bu yaxınlarda bir kənd sakini ilə söhbət etdim. O mənə dedi ki, onların
kəndində min baş qoyunu olan adamlar var. Təsəvvür edirsinizmi?! Yəqin ki, onun, bir kəndli ailəsinin 50–60
baş qaramalı var. Məsələn, mən mal-qaranın sayının, heyvandarlıq məhsullarının artım sürətini bilirəm. Siz daha
yaxşı bilirsiniz, axı kənd təsərrüfatı mütəxəssisisiniz. İşlədiyim illərdə bu məsələləri mən də yaxşı öyrənmişəm.
Sovet sistemi şəraitində qaramalı orta çəki dərəcəsinə çatdırmağın necə ağır olduğunu bilirəm. Yaxud,
məsələn, əgər sağıcı 5000 litr süd sağırdısa, o, artıq qəhrəman idi. Xatirimdədir, o vaxtlar, rəhbərliyə başladığım
1969-cu ildə bizdə qaramalın orta çəkisi təxminən 200 kiloqram idi. Brejnev bir dəfə plenumda çıxış edərkən
dedi ki, bu nədir, siz keçi saxlayırsınız, yoxsa inək? Yaxud, məsələn, hər toyuqdan neçə yumurta almaq olar.
İndi bizdə belə bir problem yoxdur. Qətiyyən yoxdur. Artıq özümüz bundan qat-qat çox əldə edirik. Ona görə də
bu keçid dövründə icra hakimiyyəti ilə qanunvericilik hakimiyyətinin ahəngdar işi xüsusilə böyük əhəmiyyətə
malikdir. Hakimiyyətin hər iki qolunun nümayəndələri dövlətin mənafelərini, bazar iqtisadiyyatına,
özəlləşdirməyə keçidlə bağlı bu və ya digər proqramların həyata keçirilməsinin nə dərəcədə önəmli olduğunu
başa düşməlidirlər.
İnanıram ki, sizdə hər şey olacaqdır, çünki mən yaxşı meyl olduğunu görmüşəm. Ən başlıcası, Leonid
Daniloviçin ətrafında sıx birləşin.
İ v a n P l y u ş ş: Mənə elə gəlir ki, bu aksiomadır. Ötən ilin timsalında belə deməyə, həqiqətən, əsasımız
var ki, biz geriləmənin qarşısını hər halda almışıq. Ən çətini artıq arxada qalmışdır.
Leonid Daniloviç ikinci müddətə prezident seçildikdən sonra onun ilk fərmanı aqrar islahat haqqında
olmuşdur. Əgər o, noyabrın 14-də seçilmişdirsə, artıq dekabrda torpaq islahatı haqqında fərman çıxmışdır.
Bizdə dekabr, yanvarda haray-həşir salırdılar ki, aclıqdır, bu, ərzaq müstəqilliyinin itirilməsidir. Aradan bir il
keçdi və biz son 10 ildə ilk dəfə olaraq kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını 7 faizdən çox, sənaye məhsulunu
13 faiz, ümumi daxili məhsulu 6 faiz artırdıq. Biz birinci ili Beynəlxalq Valyuta Fondundan yardım almadan
yaşadıq, çünki bu fond əməkdaşlıq proqramını 1999-cu ilin oktyabrından dayandırmışdı.
Fevralda biz ilk dəfə olaraq kəsirsiz sabitləşdirmə büdcəsi qəbul etdik. Xarici borcumuzu 2,5 milyard dollar
azaltdıq, valyuta ehtiyatlarını 41 faiz artırdıq. Halbuki 15 ay ərzində heç bir sərmayə olmamışdı. İndi məsələ
belə durur ki, həmin təsisatlar qarşısında özümüzü təmizə çıxarmaq və izahat vermək bizi, sadəcə, bezikdiribdir.
Əgər bu Çernobıl fəlakəti, bu faciə olmasaydı… Yoxsa bizi o həddə gətiriblər ki, az qalır deyək, aman verin
işləyək, sizsiz də ötüşərik. Axı biz 1995-ci ilin memorandumu üzrə öhdəliklərimizi yerinə yetirmişik. 1995-ci il
memorandumunda üzvi yanacaq alınması, enerji güclərinin bərpa edilməsi üçün kompensasiya nəzərdə tutulmuşdu. İndi də hər şeyi öz üzərimizə götürmək çətin olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çernobıl bağlandı, kompensasiyanı isə almadınız.
İ v a n P l y u ş ş: Biz Çernobılı bağladıq, 4000 işçi isə hələ də Çernobıla gedir. Onlar elektrik enerjisi
istehsal edirlər. Odur ki, bu sənaye meydançasında bir milyard dollaradək vəsaitdən istifadə olunmalıdır. Axı bu
meydança ilə bağlı nə varsa, onların dəyəri 780 milyon dollardır və yeni örtük gərəkdir. Orada min tonlarla nüvə
yanacağı var. Çernobılı bağlamaqla bu məntəqənin təhlükəsizliyi azalmayıb, əksinə, artıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məncə, stansiyanın tamamilə örtülməsinə dair layihə var. Bundan ötrü pul lazımdır.
İ v a n P l y u ş ş: Özü də böyük məbləğdə. Ona görə də biz inandırmağa məcburuq. Sizin nə kimi iş
gördüyünüzü bir daha demək istəyirəm. Gəlin Belarusun timsalında nəzərdən keçirək. Orada siyasi qüvvələr
arasında pərakəndəlik dəhşətli dərəcədədir. Leonid Kuçma da deyir ki, 100-dən çox partiya və xalqın ümumi
etimadı 1,5 faiz olan ölkədə necə qanun yaratmaq olar. Başlıcası budur ki, biz görürük. 1996-cı ildə Ukraynanın
vahid demokratik qüvvələrinin birinci qurultayını keçirdik. Əgər Yeni Azərbaycan Partiyası kimi partiya yaratsaydıq, onda 1998-ci ildə bizə lazım olan parlamentə seçkilər keçirərdik. Amma 1997-ci ildən 1999-cu ilədək
boş-boşuna işlədik. Kuçma ikinci müddətə seçildi. O görür ki, islahatın alternativi yoxdur, fərman verir,
parlament isə hər gün qışqırır ki, o, xalqın düşmənidir. Necə bir şəraitdə işləməli olduğumuzu təsəvvür edirsinizmi?
Bugünkü vəziyyətə gəldikdə, çoxları deyir ki, Ukraynada siyasi böhran var. Heç bir böhran yoxdur. Çünki
legitim, fəaliyyət qabiliyyətli prezident var. Hökumət, Baş nazir var. Onun namizədliyini prezident təklif etmiş,
parlament onu, eləcə də bu hökumətin proqramını bəyənmişdir. Əlbəttə, bu gün hökumətdən, prezidentin xəttindən narazı olan ayrı-ayrı siyasi qüvvələr mövcuddur. Onlar demokratiyanın üstünlüyü metodlarından istifadə
etməyə çalışırlar.
Mən üç həftə bundan əvvəl ABŞ konqresmenlərini qəbul etdim. Onlar deyirdilər ki, bizi daha çox Ukraynada
söz azadlığı, demokratiya maraqlandırır.
Deyirəm ki, bax, bu çadır şəhərciyinin olması və bu küçə nümayişi sübut edir ki, bizdə demokratiya və söz
azadlığı var. İslahatlar isə pis gedir. Ona görə ki, biz islahatları mahnı oxuya-oxuya həyata keçirmirik. Əgər
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islahatları kollektivləşdirmə, sənayeləşdirmə illərindəki kimi mahnı oxuya-oxuya aparsaydıq, onları çoxdan
başa çatdırardıq.
Siz dediniz ki, islahatlar xalqın əksəriyyətinin şüurundan keçməlidir. Bax, bu siyasi qüvvə – Yeni
Azərbaycan Partiyası məhz xalqın arzu-istəklərinin həyata keçirilməsini təmin edir. Ona görə də biz təkcə
təcrübəni öyrənməyəcək, həm də mart ayınadək bu cür koalisiya yaradılması üçün hər şeyi edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bir daha deyirəm ki, biz – Ukrayna ilə Azərbaycan dostuq. Mən bu dostluğa,
əməkdaşlığımıza böyük əhəmiyyət verirəm. İnanıram ki, Ukrayna getdiyi yolla – demokratiya, islahatlar
aparılması yolu ilə gedəcəkdir. İnanıram ki, siz mövcud olan bəzi çətinlikləri aradan qaldıracaqsınız və bizim
köməyimizə, rəğbətimizə həmişə bel bağlaya bilərsiniz. Həqiqətən, o vaxt, inişil Leonid Daniloviç mənə zəng
edib dedi ki, bol məhsul tələf olub gedir. Mən dərhal göstəriş verdim ki, heç nəyə baxmadan, hər şey səfərbərliyə alınsın və göndərilsin. Biz bunu etdik və bu öz rolunu oynadı. Dost dar gündə tanınar.
İ v a n P l y u ş ş: Heydər Əliyeviç, maraqlıdır ki, biz nə bu il, nə də ötən il məhsul yığımı işlərinin
yanacaqla təmin olunması haqqında bir dənə də qərar qəbul etmədik. Fevralın 1-ə kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalçılarında yanacaq ehtiyatları əvvəlki ildəkinə nisbətən 1,7 dəfə çox idi. Hazırkı kənd təsərrüfatı ili
əvvəlki illərlə müqayisədə hələlik əlverişlidir. Biz ötən ildəkinə nisbətən təxminən 2 milyon hektardan çox
payızlıq əkin sahəsinə malikik. Bu, yazda xərcləri azaldır, yazlıq bitkilər üçün əkin sahələri boşalır. İndi meyl
belədir ki, bizdə ötən il özəl sektorda 12-13 faiz artım, ictimai sektorda isə 4–6 faiz azalma olmuşdur.
Əlbəttə, sənaye də işləyir. Keçən il pensiyalar üzrə, büdcə təşkilatlarına əmək haqqının ödənilməsi üzrə
borcları ləğv etdik. Bu ilin iki ayında büdcəyə mədaxil ötən illə müqayisədə təxminən 130 faiz səviyyəsindədir.
Aprelin 1-dən büdcə təşkilatlarında əmək haqqını təxminən 25 faiz artıracağıq. Əgər bütün bunları etsək,
zənnimcə, seçkilərdə adamlar bunu da xatırlayacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Və nəticə də olacaqdır.
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FRANSAYA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BAKININ BİNƏ
BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(3 mart 2001)
3 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Parisə yola düşməyim artıq respublikada məlumdur. Mən bunu Milli
Məclisin iclasında da demişəm, mətbuat da yazıb, hamı bilir. Ona görə də bu barədə hansısa bir bəyanat
verməyə ehtiyac yoxdur. Sizin nə sualınız varsa, mənə verin.
S u a l: Cənab Prezident, Robert Köçəryan bildirib ki, prezident Jak Şirakın iştirakı ilə üçtərəfli
görüşdən əlavə, Sizinlə iki dəfə görüşəcəkdir. Orada hər hansı yeni bir təklif müzakirə olunacaqmı, yoxsa
əvvəlki üç təklifdən doğan dördüncü bir təklif olacaq?
C a v a b: Sən özün bir şey quraşdırırsan, istəyirsən ki, mən buna cavab verim. Mən bilmirəm ki, o deyib iki
görüş olacaqdır. Gedəcəyəm ora, görüşəcəyik, əgər lazım olsa, iki dəfə görüşəcəyik, lazım olsa üç dəfə, dörd
dəfə görüşəcəyik. Hər halda, biz bu görüşləri aparırıq ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasında müəyyən bir razılığa gələk. Bu razılığa gəlmək üçün on dəfə
görüşmək lazım olsa, mən on dəfə də görüşəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan bu görüşə yeni təklif aparırmı?
C a v a b: Mən təklif aparmıram, təklifi ondan gözləyirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan ictimaiyyətinin əksər hissəsi müharibəyə hazır olduğunu
bildirib. Buna Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Mən münasibətimi Milli Məclisdə demişəm. Birincisi, sən hardan bilirsən ki, Azərbaycan
ictimaiyyətinin əksəriyyəti bunu bildiribdir? Sən hardan bilirsən? Belə məsuliyyətsiz sözləri niyə deyirsən? İndi
sən, o birisi, bu birisi ömründə döyüşlərdə olmayanları, müharibədən xəbəri olmayanları küçədən tutub
gətirirsiniz, biri nə bilim «göy polkovnikdir», biri nədir… Bəli, müharibə istəyənlər var. Amma onlar həqiqi
müharibə istəyənlər deyillər. Onlar torpağı azad etmək istəyənlər deyillər. Amma bu birilər isə həmin o müharibə vaxtı qarmaqarışıqlıqdan istifadə edib öz şəxsi məqsədlərinə nail olublar, indi də həmin o dövrü təkrarlamaq
istəyirlər. Müharibə etmək çətin deyil. Ancaq müharibəni aparmaq və istədiyimiz məqsədlərə nail olmaq – əsas
bunlardır. Küçədə oturan, məsuliyyət daşımayan adam hər şey deyə bilər. Mən məsləhət görürəm ki,
televiziyaya respublikanın tanınmış adamlarını, Azərbaycana ürəyi yanan adamları çıxarın. O adamlar ki,
televiziyaya çıxırlar – xüsusən də ANS-də – onların hamısının kimliyi məlumdur. Onların heç biri heç bir
döyüşdə iştirak etməyibdir. Gəlib deyir ki, mən döyüşməliyəm, qan tökməliyəm. Get qan tök. Bəs o vaxt niyə
qan tökmədin? Niyə sənin bir dırnağın da cızılmadı?
S u a l: Cənab Prezident, təcrübəli dövlət xadimi və siyasi xadim kimi, Siz münaqişənin həllinin hansı
variantına üstünlük verirsiniz?
C a v a b: Ay qızım, bunu mən Milli Məclisdə demişəm və bizim Milli Məclisdəki müzakirəmiz – əgər siz
doğrudan da dünyadan məlumat alırsınızsa – indi bütün dünyada böyük əks-səda doğurubdur. Ermənistan iki
gün, necə deyərlər, çaxnaşmaya düşübdür. Narazı olubdur ki, niyə mən bu sənədi dərc etdirmişəm. Bundan
sonra onlar axırıncı sənədləri dərc etdiriblər. Sonra isə əvvəlki iki sənədi də dərc etdiriblər. Ona görə də mənim
həyata keçirdiyim tədbir, birincisi, ondan ibarət idi ki, Milli Məclis indiyə qədər məsələni müzakirə etmək
istəyirdi, verdik müzakirəyə. Müzakirədə konkret bir şey deyən olmadı, indi gözləyirəm ki, bir şey desinlər.
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri buraya gəlmişdi. Mən onunla iki saat təkbətək danışmışam. Sonra
nümayəndə heyəti ilə birlikdə onunla iki saat danışmışam. Axşam üç saat yemək vaxtı danışmışam, gecə saat
12-də ondan ayrılmışam. Mən vaxtımı buna sərf edirəm. Amma o mənə dedi, mən də proqramdan bilirdim ki,
müxalifət nümayəndələri ilə görüşəcəkdir. Gəldi görüşdü. Həmin o hay-küy salan adamlar niyə gəlib orada
sözlərini demədilər? Özlərini ən böyük lider hesab edən partiya rəhbərləri niyə gəlib öz sözlərini demədilər?
Mən Milli Məclisdə dedim ki, kimin sözü varsa, desin. Milli Məclisdə desin, Milli Məclisdə demir,
mətbuatda desin. Mətbuatda demir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, ATƏT-ə desin. Bundan artıq fürsət ola
bilərdimi? ATƏT-in yeni fəaliyyətə başlamış sədri böyük bir nümayəndə heyəti ilə – onun tərkibində həm ATƏTin keçmiş sədrinin, Avstriyanın nümayəndəsi, həm də ATƏT-in gələcək sədri olacaq Portuqaliyanın
nümayəndəsi və başqa adamlar iştirak edirdilər – Azərbaycana gəlmişdi. Gedəydilər, öz sözlərini deyəydilər.
Amma qaçıb gizləndilər.
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S u a l: Cənab Prezident, «Nezavisimaya qazeta»da erməni mənbələrinin yazıları dərc olunubdur.
Orada bildirirlər ki, Qarabağla bağlı məsələnin Milli Məclisdə müzakirəsi Heydər Əliyevin qələbəsidir.
Erməni mənbələri Köçəryanı artıq geri çəkilən tərəf kimi göstərir, hətta məsələni dondurmağı tövsiyə
edirlər.
C a v a b: Bilirsinizmi, mən özümü hələ qalib hesab etmirəm. İndi kim nə cür hesab edir, qoy etsin. O vaxt
biz, təkcə mən yox, Azərbaycan özünü qalib hesab edə bilər ki, məsələnin ədalətli həllinə nail olaq. Onda
deyərik ki, bəli. Biz heç onda da «qalib» sözünü işlətməyəcəyik. Çünki biz böyük məğlubiyyətlərə uğramışıq.
Əgər biz öz torpaqlarımızı azad edə bilsək, insanları oraya qaytarsaq, azı 10–15 il lazımdır ki, onların eveşikləri, binaları tikilsin. Buna ömür lazımdır, iradə lazımdır. Lazımdır ki, Azərbaycana rəhbərlik edən şəxs xalqa can yandırsın.
Mən orada, Milli Məclisdə dedim ki, oturmusunuz burada, gedin o çadırlarda yaşayın. On gün o çadırda
yaşayın. Əgər evini vermək istəmirsənsə, o çadırdakına de ki, mənə burada bir yer ver, mən də səninlə 10 gün
yaşayacağam. Hansı gedib yaşayıbdır, onların hansı çadırda yaşayan adamlar haqqında düşünür?
Mən bu dərddən gecə-gündüz yata bilmirəm. Mənim gördüyüm tədbirlərin bəlkə də yüzdə birini heç kəs
bilmir. Mən xalqın dərdini, millətin dərdini çəkirəm və məsuliyyətimi dərk edirəm ki, Azərbaycanın
prezidentiyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Milli Məclisdəki müzakirələrdən sonra münaqişənin həlli ilə bağlı az
təkliflərin verilməsini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Heç bir şey verilməyib, necə qiymətləndirəcəyəm? Elə mən bilirdim ki, verməyəcəklər də.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə, danışıqlar prosesində irəliləyiş mümkündürmü?
C a v a b: Bilirsənmi, irəliləyişə nail olmağa biz neçə ildir ki, çalışırıq. Əlbəttə, biz çalışırıq ki, irəliləyişə
nail olaq. İrəliləyiş nə vaxt olacaq? Bunu deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Fransada danışıqlara hansı ümidlərlə gedirsiniz?
C a v a b: O ümidlərlə gedirəm ki, danışıqlarda bir irəliləyiş olsun.
S u a l: Dağlıq Qarabağa ən yüksək muxtariyyətin verilməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Birinci, ikinci təkliflərdə bu vardı. Mən onunla razıyam. Amma Ermənistan onu qəbul etmədi.
İndi də Milli Məclisdə oturanlar, təkcə onlar yox, kənarda olanlar, xüsusilə müxalifət deyir ki, bunların heç
birini qəbul etmək olmaz. Yaxşı, mən razıyam, heç birisini qəbul etmək olmaz. De görüm, sən nə təklif edirsən?
Sən gözləyirsən, bir balaca imkan olsun ki, hay-küy salasan, yığışasan. Ola bilər Milli Məclisin müxalifətə bir
xeyri o oldu ki, bir-birindən zəhləsi gedən adamların hamısı yığışdı bir yerə. Mən onlara kömək etdim. Amma
bu da müvəqqətidir. Bir azdan sonra dağılacaqlar. Çünki onların hərəsi öz iddiası ilə yaşayır.
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryan bildirir ki, budəfəki danışıqlarda irəliləyiş olacaqdır. Sizcə o nəyi
nəzərdə tutur?
C a v a b: Axı bu sual verildi, nə üçün təkrar edirsən?
S u a l: Cənab Prezident, beynəlxalq ictimaiyyətin təsiri altında Köçəryanın geri çəkilməsindən
danışılır. Bu geriçəkilmə Ermənistanın Dağlıq Qarabağın yüksək muxtariyyəti ilə razılaşması ola
bilərmi?
C a v a b: Bu barədə heç nə deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Qarabağ əlilləri ilə bağlı onların cəmiyyətində yoxlamalar oldu, bir neçə
Qarabağ əlili həbs edildi. Onların müəyyən sosial tələbləri var idi. Qəbulla bağlı Sizə müraciət etmişdilər.
Onları qəbul edəcəksinizmi?
C a v a b: Birincisi, mən onların müraciətini almamışam. İkincisi, onlarla məşğul olan bizim müvafiq orqanlar
vardır. Onlar məşğul olacaqlar, ölçü götürəcəklər. Bunu şişirtmək lazım deyildir. Qızım, sənə yenə də məsləhət
görürəm ki, belə şeyləri şişirtmə. Bilirsənmi, Qarabağ əlilləri təkcə oraya yığışanlardan ibarət deyildir. 7-8 min
Qarabağ əlili vardır. Bunlar onları təmsil etmirlər. Amma mən bu işlərlə məşğul olmuram.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə, işğal edilmiş rayonlardan hansının azad olunması ehtimalı daha
yüksəkdir?
C a v a b: Bunların hamısı özümüzün suallarıdır.
S u a l: Cənab Prezident, NTV-də «Qarabağ sülh ordusu» adlı veriliş hazırlanıb, onun efirə getməsinin
qarşısı alındı. ANS teleşirkəti bu məsələni qaldırdı. Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri də bunun qarşısını
aldı, yəni veriliş efirə getmədi. Respublikamızın əhalisini narahat edən belə məlumatlar yayan həmin
kanalların verilişlərinin Azərbaycanda məhdudiyyətsiz yayımlanmasına necə baxırsınız?
C a v a b: Biz heç kəsə məhdudiyyət qoymuruq. İndi mətbuat və söz azadlığıdır. Sağ olun.
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FRANSADA TƏHSİL ALAN SOYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(3 mart 2001)
3 mart 2001-ci il
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Yaxşı işlər görürsünüz. Mən bir neçə il bundan öncə belə şeyləri görə
bilmirdim.
- Cənab prezident, biz keçən il Avropada ilk dəfə olaraq Azərbaycan tələbələrinin assosiasiyasını
yaratmışıq. Bu assosiasiya ötən il Strasburqda fəaliyyətə başlayıbdır. Biz bu il Parisdə assosiasiyanın filialını
açmışıq. Keçən ay tələbələr adından Strasburqda Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirmişik. İstəyirik ki, bu
yaxınlarda Fransada Azərbaycanı təmsil edən jurnal buraxaq. Eyni zamanda iki ay ərzində internet saytı
yaratmaq nəzərdə tutmuşuq. Bu, Azərbaycan haqqında fransız dilində ilk sayt olacaqdır.
Heydər Əliyev: Siz fransız dilini mükəmməl bilirsiniz?
Eleonora Hüseynova (Azərbaycanın Fransadakı səfiri): Cənab prezident, gözəl bilirlər.
- Cənab prezident, sizin fevralın 2-də gənclərlə Bakıdakı görüşünüz zamanı dediyiniz sözlər bizim üçün
örnəkdir. Yəni Azərbaycan gəncləri ölkəmizin gələcəyi üçün əllərindən gələni etməyə hazırdır və hər şeyi
edəcəklər. Söz veririk ki, üzərimizə düşən vəzifələri şərəflə yerinə yetirəcək, bizə bəslənilən ümidləri
doğruldacağıq. Biz hər zaman sizi özümüzə nümunə bilirik.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Strasburqda mətbuat konfransında bir gənc oğlan fransız dilində sual verdi.
Sonra mən Azərbaycanda, Bakıda danışmışdım. Mənim üçün nə qədər sevinc gətirdi ki, o, belə gözəl sual verdi.
Ermənistan prezidentinə çox məzmunlu sual verdi, özü də fransız dilində. Mən bunlarla fəxr edirəm.
- Cənab prezident, bizim təhsil sahələrimiz müxtəlifdir. Əsas təhsil sahələri hüquq, beynəlxalq
münasibətlər sahələridir. Ona görə də ümid edirəm ki, bizim Fransada əldə etdiyimiz bilikləri sonra Azərbaycan
üçün tətbiq etməyə nail olacağıq.
Heydər Əliyev: Yaxşı oxuyun. Bizim gənclərə, gənc kadrlara ehtiyacımız vardır. Mən həmişə deyirəm,
gənclərin toplantısında da demişdim, bilirsiniz, indi gənclər irəli getməlidirlər. Çünki biz yeni dövlət qururuq,
yeni quruluşdayıq, yeni iqtisadiyyat qururuq. İndiyə qədər zəhmət çəkmiş, xidmət göstərmiş adamlar, təbiidir ki,
bu gün də qiymətlidirlər. Amma nəsillər nəsilləri əvəz etməlidir. Gərək gənclər indi sürətlə inkişaf etsinlər ki,
Azərbaycanda özlərinə məxsus yer tutsunlar və hansı ölkədə olursa-olsun, Azərbaycanı yaxşı təmsil etsinlər.
Təkcə gedib səfirlikdə işləmək üçün yox.
İndi biz müstəqil dövlətik. Müxtəlif ölkələrə çoxlu nümayəndə heyətləri göndərmək lazım olur. Məsələn,
çox vaxt çətinlik çəkirik ki, bizim nümayəndə heyətinin üzvləri xarici dilləri bilmirlər. Onlarla tərcüməçi
göndərmək lazımdır. Amma məsələ təkcə dil bilmək deyildir. Məsələn, Fransada siz təkcə dil öyrənmirsiniz,
Avropanı öyrənirsiniz, burada olan təhsil sistemini öyrənirsiniz. Bunlar hamısı bizim üçün lazımdır. Mən çox
sevinirəm.
- Cənab prezident, mən Sorbonna Universiteti Beynəlxalq münasibətlər fakültəsinin diplomatiya və
siyasət şöbəsinin beşinci kurs tələbəsiyəm. Şəxsən bir tələbə kimi Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı kimi
söz verirəm ki, diplomatiya sahəsində gələcəkdə Azərbaycan üçün əlimdən gələni edəcəyəm.
Heydər Əliyev: Yaxşı oxuyun, təhsilinizi tez qurtarın.
- Cənab prezident, Azərbaycan dili artıq ikinci ildir ki, Parisdə Şərq Dilləri və Ölkəşünaslıq İnstitutunda
tədris olunur. Azərbaycan dilini mən tədris edirəm. Burada Azərbaycan dilinin öyrənilməsinə maraq böyükdür.
Təkcə dilə yox, mədəniyyətimizə də maraq böyükdür.
Eleonora Hüseynova: Cənab prezident, buradakı gənclərimiz həm fəal, həm savadlı, həm də
vətənpərvərdirlər. Əsas odur ki, ürəkləri Azərbaycan üçün yanır. Mən həmişə onlarla görüşəndə bunu hiss
edirəm, görürəm.
- Cənab prezident, hörmətli səfirimiz bilir. Bizim əsas məqsədimiz Fransadakı tələbələrimizi
birləşdirməkdir və bunu qismən həll etmişik. Səfirimizə təşəkkür edirik və ona demişik ki, istəyirik,
birləşməyimiz birbaşa Azərbaycan dövlətinin himayəsi altında olsun. Digər tərəfdən isə, istəyirik ki, Fransada
tələbələrimizin sayı çox olsun. Çünki biz burada ölkəmizin ikinci dərəcəli səfirləriyik, diplomatlarıyıq. Ona görə
də ümid edir və inanırıq ki, Azərbaycan dövləti, cənab prezident, şəxsən siz özünüz burada tələbələrin
vəziyyətinin yaxşılaşmasına, sayının çoxalmasına diqqət göstərirsiniz.
Heydər Əliyev: Çox gözəl, şadam.
- Cənab prezident, Azərbaycandan uzaqda olsaq da, ölkəmiz üçün hər şey etməyə söz veririk və bunu
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edəcəyik. Biz bu sözü Azərbaycan xalqının böyük etimad göstərdiyi bir şəxsiyyətin qarşısında deyirik.
Heydər Əliyev: Çox məmnunam. Xalqımızın əsas problemini bilirsiniz. Bu, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsidir. Görürsünüz, bir ay keçməyibdir, mən yenidən danışıqlar aparmaq üçün buraya gəlmişəm. Yəqin
siz eşitmisiniz ki, burada danışıqlar aparandan sonra Milli Məclisdə bu məsələni müzakirə etdik. Təəssüflər
olsun ki, çoxları bu məsələnin nə qədər mürəkkəb, nə qədər çətin olduğunu indiyədək bilmirlər, hisslərə
qapılırlar, hay-küylə məşğuldurlar.
Amma bu, nə qədər ağır, nə qədər çətin işdir. Çünki əgər bir ölkə o biri ölkənin torpaqlarının 20 faizini
işğal edibsə, indi onları oradan ya hərb vasitəsilə çıxarmaq lazımdır, - hər halda hərb yolu indi o qədər də qəbul
olunan yol deyil, - ya da sülh yolu ilə. Əlbəttə ki, sülh yolu ilə çox çətindir və nə qədər danışıqlar aparırıq.
Təkcə burada deyil, hər yerdə. Mən bir ay müddətində ikinci dəfədir buraya gəlirəm. Danışıqları aparacağam ki,
siz gənclər bundan sonra müstəqil Azərbaycanda rahat yaşayasınız.
- Cənab prezident, sözünüzə qüvvət vermək üçün deyirəm ki, sizə təqdim etdiyim elmi işi müdafiə etmək
olduqca çətin idi. Çünki burada fransız professorlarına sübut etmək çətin idi ki, bu münaqişədə Azərbaycan
haqlıdır.
Çətinliklərə baxmayaraq, bunu çox yüksək səviyyədə müdafiə etdim və elmi işimin iki nüsxəsi
saxlanılmaq üçün Fransanın mərkəzi kitabxanalarına göndərilmişdir. Hazırda Sorbonna Universitetinin siyasi
elmlər departamentində doktorantura təhsili alıram. Mən ilk azərbaycanlıyam ki, doktoranturaya qəbul
olmuşam.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
Bilirsiniz, bizə qarşı, ölkəmizə, xalqımıza qarşı ədalətsizlik olubdur. Amma, təəssüflər olsun ki, dünya
ictimaiyyətində, bir çox ölkələrdə, o cümlədən Fransada bu ədalətsizliyi bilmirlər, ya da bilmək istəmirlər. Nə
üçün? Çünki Ermənistan tərəfinin dünyada diasporu çox böyükdür. Onların təbliğatı böyükdür. Amma
Azərbaycanın keçmişdə bu barədə imkanları heç olmayıbdır. Heç olmasa indi siz, nə təhər deyərlər, yavaş-yavaş
meydana gəlirsiniz. Bu, bizə çox lazımdır. Çünki biz Azərbaycana qarşı edilən ədalətsizliyi, təcavüzü sübut
etməliyik. Əgər bunu sübut etməsək, biz məsələni həll edə bilmərik. Burada da gərək hərə öz səyini qoysun.
- Cənab prezident, biz Qrenobldan gəlmişik. Mən özüm Qrenobl şəhərindəki Avropa İnstitutunun
Beynəlxalq Təhlükəsizlik və Müdafiə Bölməsində doktorluq dissertasiyası yazıram. Allah qoysa, bu yaxınlarda
institutumuzda ilk dəfə olaraq Azərbaycan haqqında elmi jurnal buraxılacaqdır. Həmin jurnal haqqında indi
institutun rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmışıq və onlar tam razılığını veriblər. Bu jurnal "Azərbaycan və
beynəlxalq təhlükəsizlik" adı altında çıxacaqdır. Bu nöqteyi-nəzərdən biz imkan dairəsində öz köməyimizi
göstərəcəyik. Bu jurnal fransız və ingilis dillərində çıxacaqdır. Əgər belə olarsa, dünyada Azərbaycanın xeyrinə
ictimai rəyin yaradılmasına mühüm kömək olacaqdır. Ümid edirəm, yaxın günlərdə bu jurnal işıq üzü
görəcəkdir.
Heydər Əliyev: Bunlar çox lazımdır, çox lazımdır.
- Cənab prezident, sonda demək istərdim ki, Fransanın keçmiş prezidenti Şarl de Qollun Parisdə 1958-ci
ilin oktyabr ayında dediyi sözlər yadımıza düşür. O demişdi ki, Fransa böyük ölkədir, fransız xalqı böyük
xalqdır və gələcəkdə Fransanın lazımi mövqe tutması üçün bütün xalq əlindən gələni edəcəkdir. Biz də hesab
edirik, bu gün Azərbaycan gəncləri və Azərbaycan xalqı deyə bilər ki, Azərbaycan böyük ölkədir, Azərbaycan
xalqı böyük xalqdır və Azərbaycan gələcəkdə böyük mövqe tutacaqdır. Biz bunun üçün əlimizdən gələni
edəcəyik.
Heydər Əliyev: Bəli, siz gənclərin səyi ilə.
- Cənab prezident, sizə bütün işlərinizdə böyük müvəffəqiyyətlər arzulayırıq.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
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FRANSA PREZİDENTİ JAK ŞİRAKIN, AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN, ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ
ROBERT KÖÇƏRYANIN ÜÇTƏRƏFLİ GÖRÜŞÜNDƏN
SONRA KEÇİRİLMİŞ BİRGƏ BRİFİNQİ
(5 mart 2001)
Paris,
Yelisey sarayı
5 mart 2001-ci il
J a k Ş i r a k: Xanımlar və cənablar! Mən Azərbaycan, Ermənistan və əlbəttə, Fransa jurnalistlərini
salamlamaq istərdim. Çox qısa çıxış edəcəyəm.
Sizin hamınıza məlumdur ki, bu regionda Dağlıq Qarabağ məsələsinə görə iki ölkə – Ermənistan və Azərbaycan
arasında mübahisə mövcuddur. Təbii ki, əlaqədar iki tərəf bu mübahisəni müzakirə edir və bildiyiniz kimi, üç
həmsədrdən – Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Rusiyadan, Fransadan ibarət Minsk qrupu münaqişənin ağıllı-başlı və
tezliklə həllinə nail olmaq üçün tərəflərlə birlikdə hər cür səy göstərir.
Bu gün səhər mən hər iki prezidentin – Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin hər biri ilə əvvəlcə
ayrılıqda, sonra isə birlikdə böyük məmnuniyyətlə görüşdüm. Deməliyəm ki, bu görüşlər çox səmimilik
şəraitində keçdi. Biz münaqişənin həllində mövcud olan problemləri, çətinlikləri müzakirə etdik və ümidvarıq
ki, Minsk qrupu hər iki tərəf üçün məqbul olacaq qərarlar işləyib hazırlaya biləcəkdir. Mən bununla
kifayətlənirəm, çünki hamınızın gözəl başa düşdüyünüz kimi, biz indiki mərhələdə müzakirələrin təfsilatına
vara bilmərik. Sözümü tamamlayaraq yalnız bunu deyəcəyəm ki, görüşlərimizin, söhbətlərimizin ab-havası
mehriban və səmimi olmuşdur.
S u a l: Mənim sualım prezident Şirakadır. Cənab Prezident, Siz necə izah edə bilərsiniz ki, Sovet
İttifaqının süqutundan sonra ərazisinin 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın
suverenliyi və təcavüzkar dövlətin – Ermənistanın suverenliyi eyni cür tanınmışdır və onlara eyni cür
münasibət göstərilir? Necə olur ki, hətta Fransa – insan hüquqlarının, beynəlxalq hüququn ədalətliliyinin
əzəli müdafiəçisi olan dövlət hər iki ölkəyə eyni cür yanaşır və bu, ikili standartlar siyasətinin təzahürü
deyilmi?
J a k Ş i r a k: Demək istərdim ki, indi biz polemikaya yox, sülhə doğru yol axtarırıq. Ona görə də bəlkə
icazə verəsiniz, mən polemikaya girişməyim, özümün hər hansı mülahizələrimi söyləməyim, təkcə onu deyim
ki, hər iki tərəf onların mənafelərinə uyğun olan ədalətli qərarın axtarılıb tapılmasına eyni cür maraq göstərir.
Mən çox şadam ki, belə əhval-ruhiyyə var və hər iki tərəflə bizim səmimi, yaxın və açıq münasibətlərimiz
yaranmışdır.
S u a l: Mənim sualım cənab Əliyevə və cənab Şirakadır. Cənab Əliyev, Siz çeçen xalqının və mən
bilən, Kosovo xalqının, Bosniya xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnu dəstəkləyirsiniz. Bəs
Dağlıq Qarabağın erməni əhalisinin öz müqəddəratını təyin etməsi hüququnu necə, burada ikili standartlar təzahürü yoxdurmu?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə kim deyib ki, mən bunları dəstəkləyirəm, siz bunu haradan götürmüsünüz? Mən
dəfələrlə demişəm və heç kimdə yanlış rəy olmasın deyə, sizə də təkrar edirəm.
Mən beynəlxalq hüquq prinsiplərinin, hər bir dövlətin sərhədlərinin, ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı
prinsiplərinin qəti tərəfdarıyam, separatçılığın yolverilməzliyi prinsipini qətiyyətlə müdafiə edirəm. Odur ki,
Rusiyanın ərazi bütövlüyünü pozmaq istəyən çeçenləri heç cür dəstəkləyə bilmərəm. Ona görə də bu məsələ
barəsində mənim baxışlarımı siz, görünür, sadəcə olaraq, bilmirsiniz və belə suallar verirsiniz.
R o b e r t K ö ç ə r y a n: Mən həqiqətən bu cür diskussiya aparmamağa çağırmaq istərdim, lakin qarşılıqlı
suallar səsləndiyinə, bəzi qarşılıqlı ittihamlar səsləndiyinə, cənab Əliyevin cavabına görə deməliyəm ki, misal
üçün, Kəşmir məsələsi, Kipr qətnaməsi və bir sıra digər məsələlər barəsində BMT çərçivəsində keçirilən səsvermələrdə Azərbaycanın mövqeyini ikili standartlar baxımından qiymətləndirərdim. Bunun təhlili kifayət qədər
yaxşı cavab ola bilər.
J a k Ş i r a k: İndi növbə Fransa jurnalistlərinindir.
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S u a l: Cənab Prezident, mən Sizə belə bir sual vermək istərdim. Dağlıq Qarabağ məsələsinin nizama
salınmasının perspektivi baxımından bugünkü görüşün mahiyyətini və rolunu izah edin və Siz bu
problemin artıq cari il ərzində həllini nə dərəcədə real görürsünüz?
J a k Ş i r a k: Siz bilirsiniz, yaşadığımız dünyada xalqların iqtisadi inkişafı, xoşbəxtliyi münaqişələr
yaranan zaman dövlət rəhbərlərinin problemləri həll etməyə qadir olmasından çox asılıdır. Tamamilə aydındır
ki, dünyanın ən qədim regionlarından, ən qədim sivilizasiya məkanlarından biri olan bütün bu regionda iqtisadi
və sosial tərəqqini təmin etməyə imkan verəcək sabitliyin bərpa olunması münaqişəyə qoşulmuş hər iki ölkənin
xeyrinədir, regionun özünün xeyrinədir.
Bildiyiniz kimi, Fransa Azərbaycan və Ermənistan ilə olduqca səmimi münasibətlər saxlayır, ona görə də
münaqişənin ədalətli və qarşılıqlı surətdə məqbul həlli yollarının axtarışına qoşulmaq imkanını əldən
verməmişdir. Əlbəttə, Fransa öz addımlarını Minsk qrupunun digər iki həmsədri ilə, yəni ABŞ və Rusiya ilə çox
sıx əlaqəli şəkildə atır. Təbii ki, nəyisə bəri başdan söyləmək, formalaşdırmaq lazım deyildir, çünki bu,
siyasətdə çox vaxt yersiz, səhv olur. Lakin həqiqətən ümidvar olduğumu bildirmək istərdim ki, bu münaqişə
hələ cari ilin sonunadək həll ediləcək və onun qarşılıqlı surətdə məqbul – bir də deyirəm, bu çox önəmlidir –
ədalətli həlli tapılacaqdır. Sağ olun.
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FRANSAYA İŞGÜZAR SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(6 mart 2001)
6 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, mətbuatdan sizə hər şey məlumdur. Ona görə də belə bir bəyanat
verməyə, hesab edirəm ki, ehtiyac yoxdur. Ancaq, sadəcə, onu deyə bilərəm ki, əvvəlcədən planlaşdırıldığı kimi,
mart ayının 4-də Parisdə «Marini» sarayında Köçəryanla mənim iki saatdan artıq görüşüm keçdi. Məsələni təkbətək,
nə o tərəfdən, nə də bu tərəfdən heç kəsin iştirakı olmadan müzakirə etdik. Təbiidir, görüşlər asan keçmir, gərgin
keçir. Bunun da səbəbi məlumdur. Ona görə yox ki, hansısa tərəf yaxşı danışıqlar apara bilir, yaxud da hansının daha
çox dəlili vardır. Burada ən böyük dəlil ondan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir. O
istəyir ki, Dağlıq Qarabağa status verilsin. Biz isə status vermək istəmirik. Status vermirik və deyirik ki, bütün torpaqlarımızı azad edin. Ola bilər, üstünlük onların əlində olubdur, buna görə də onlar deyirlər ki, vermirsinizsə, onda belə
vəziyyətdə qalaq.
Səfərimin ikinci günü, mart ayının 5-də səhər saat 9.30-da Yelisey sarayında prezident Şirakla görüşdüm. 35
dəqiqə təkbətək söhbət etdik. Jak Şirak bir o qədər də Köçəryanla görüşdü. Onların görüşü qurtarandan sonra
məni Yelisey sarayına dəvət etdilər. Orada bizim üçtərəfli görüşümüz keçdi – prezident Jak Şirak, prezident Köçəryan, bir də mən. Yenə də başqa heç bir kəs iştirak etmirdi. Yalnız prezident Şirak xahiş etdi ki, onun şəxsi
katibinə görüşdə iştirak etməyə icazə verilsin ki, o, müəyyən qeydlər edə bilsin. Buna da mən razı oldum, yəni
hər ikimiz razı olduq. Orada bizim danışığımız təxminən üç saat çəkdi. Bu da çox mürəkkəb və gərgin keçdi.
Əlbəttə, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Fransanın prezidenti Jak Şirak çalışır ki, məsələnin həll
olunması üçün yollar tapılsın. Müxtəlif variantlar müzakirə olundu. Ancaq o hər dəfə deyirdi, bu dəfə də dedi ki,
mən heç bir tərəfə təsir etmək istəmirəm, sadəcə, öz fikirlərimi deyirəm. Hər iki tərəf bu barədə tamamilə
sərbəstdir, mənim fikrimi qəbul edə bilər, ya da qəbul edə bilməz. Bununla da belə çıxır ki, heç bir konkret
nəticəyə gələ bilmədik.
Əvvəllər də demişəm, danışıqlarda kompromislər mühüm yer tutur. Burada da bir irəliləyiş yoxdur.
Ermənistan tərəfi narazılıq bildirdi ki, biz birtərəfli olaraq gizli sənədləri dərc etdirmişik. Dedim, bağışlayın,
burda elə bir şey yoxdur. Çünki onlar artıq məxfiliyini itiriblər. O dedi ki, gərək bizə deyəydiniz, biz də dərc
edərdik, çünki bizim ictimaiyyət də bu barədə çox narahat oldu. Mən dedim ki, burada bizim heç bir
öhdəliyimiz yoxdur. Ona görə də bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Eyni zamanda Köçəryanın danışıqlarından görünür ki, onlar bizim respublikamızda gedən prosesləri və
vəziyyəti də öyrənir və bilirlər. Milli Məclisin iclasını başdan-ayağa – yəqin onlarda televiziya lent yazısı var –
təhlil ediblər, hətta öyrəniblər. ATƏT-in sədri burada olarkən – o, Yerevandan buraya gəlmişdi – mənə dedi ki,
Köçəryan sizin nitqinizin hər cümləsini yox, hər bir sözünü özü üçün təhlil edibdir. Bunları da onlar mənə
dedilər.
Eyni zamanda onlar Azərbaycanda müharibə əhval-ruhiyyəsini də bilirlər. Yəni məsələnin hərb yolu ilə həll
olunması haqqında fikirləri. Eyni sözləri mənə Şirak təkbətək görüşdə də dedi, sonra üçümüz bir yerdə olanda
da dedi. O, təkbətək görüşümüzdə dedi ki, son günlər Azərbaycanda olan proseslərin hamısını bilirəm. Sənin –
yəni mənim – parlamentdə nitqini də bilirəm, parlamentdə olan əhval-ruhiyyəni də bilirəm, parlamentin
iclasından sonra respublikadakı əhval-ruhiyyəni də bilirəm, bunların hamısını bilirəm. Yəni bizi çox izləyirlər
və prezident Şirakın bizimlə apardığı söhbətlər tək onun deyil, indi həmsədrlər, yəni dövlət başçıları – Fransa,
Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları bu barədə çox intensiv əlaqə saxlayırlar.
Məsələnin həll olunması üçün səylər göstərirlər. Əvvəlki vaxtlara nisbətən çox səylər göstərirlər.
Həmsədrlərin nümayəndələri Parisdə idilər. Düzdür, onlar danışıqlarda iştirak etmirdilər, ancaq hər halda,
kənardan vəziyyəti izləyirdilər. Onlar üçün nə mümkündürsə, öyrənməyə çalışırdılar.
Beləliklə, bu görüşün elə bir konkret nəticəsi yoxdur. Ona görə də mən sizə bundan artıq konkret heç bir şey
deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, biz Sizin, Jak Şirakın və Robert Köçəryanın mətbuat konfransına televiziya
ilə baxdıq. Jak Şirak belə bir ifadə işlətdi ki, bu ilin sonuna qədər problemin sülh yolu ilə həlli
mümkündür. Bu sözləri deməyə hansı əsaslar vardır?
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C a v a b: Bəli, o bu sözü deyibdir. Bu təkcə onun fikri deyil, eyni zamanda Rusiya prezidentinin, Amerika
prezidentinin fikridir. Onların hamısının fikridir ki, bu il münaqişəni sülh yolu ilə həll edək. Onların əsasları
odur ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan danışıqlar nəticəsində bu barədə eyni fikrə gələ bilsələr.
S u a l: Cənab Prezident, Robert Köçəryanın mövqelərində təkbətək danışıqlar zamanı yumşalma hiss
olunurdumu? Siz demişdiniz ki, təklif aparmırsınız, təklifi Ermənistandan gözləyirsiniz. Ermənistan
prezidenti konkret olaraq hansı təkliflər üzərində dayanır?
C a v a b: Bilirsiniz, bunların heç birini mən sizə aça bilmərəm. Ancaq mən bunu bizim Milli Məclisdə də
demişəm, indi də deyirəm: Ermənistan tərəfinin, Robert Köçəryanın əlində daha çox ümidlər var, nəinki bizim.
Bizim əlimizdə beynəlxalq hüquq normaları var, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qətnamələri var. Bunları indiyə
qədər Ermənistan saymayıbdır və saymır. Onların əlində isə gedən müharibə nəticəsində Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqları – Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı yeddi rayon var.
Bizim bir milyon qaçqınımız var – düzdür, onlar 800 min deyirlər, çünki 200 mini də Ermənistandan
gələnlər hesab olunur – bunlar çadırlarda yaşayırlar. Onların isə dediklərinə görə guya Azərbaycandan,
ümumiyyətlə, 350 min erməni gedibdir, amma tam əksəriyyəti Ermənistanda deyil, Rusiyada, başqa ölkələrdə
yerləşir. Son illərdə çoxları Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Avropa ölkələrinə gediblər. Ona görə də biz eyni
vəziyyətdə deyilik. Onlar da bunu görürlər. Onlar görürlər ki, bizim işğal olunmuş torpaqlardan qaçqınlar çadırlarda yaşayırlar və biz istəyirik ki, onlar öz yerlərinə qayıtsınlar. Onlar bunu görürlər. Onlar tutduqları
mövqelərdə güclü müdafiə sistemi yaradıblar. Düzdür, biz də yaratmışıq. Onlar ancaq müdafiə qüvvələri
yaradıblar. Biz də. Amma əgər müharibə əhval-ruhiyyəsi olsa, bizim üçün təkcə müdafiə yox, gərək hücum
qüvvələri də olsun. Bu barədə də ölkəmizdə işlər gedibdir. Təbiidir ki, bütün bunlara görə danışıq çətindir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediyiniz kompromislər əsasən nəyi əhatə edir? Sülhün əldə edilməsi
üçün onların hansını məqbul hesab edirsiniz.
C a v a b: Dedim ki, məndən bu sözləri soruşmayın.
S u a l: Cənab Prezident, növbəti, daha bir görüş haqqında razılığa gəldinizmi?
C a v a b: İndi elə bir qərar qəbul etmədik. Ancaq, ümumiyyətlə, ümumi fikir belə idi, gərək ki, Jak Şirak da
elan etdi ki, bu görüşlər davam etməlidir.
S u a l: Cənab Prezident, erməni tərəfi iddia edir ki, danışıqların növbəti mərhələsində guya Dağlıq
Qarabağın erməni icması da iştirak edəcəkdir. Bu nə dərəcədə həqiqətə uyğundur?
C a v a b: Yox, doğru deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, vaxtilə ölkəmizdə xarici siyasətlə məşğul olmuş bir sıra şəxslər belə fikir irəli
sürürlər ki, respublikamızın indiki reallığında ATƏT-in Minsk qrupunun mərhələli həll təklifi ilə münaqişənin aradan qaldırılmasına müəyyən dərəcədə nail olmaq olar. Siz bununla razılaşırsınızmı?
C a v a b: Axı siz sual verirsiniz, o adamlar da deyirlər. Biz bu mərhələli həllə 1997-ci ildə razılıq
vermişdik. İndi bəzən, elə mənim ətrafımda olanlar deyirlər ki, gəlin, mərhələli həll haqqında təklifi qəbul edək.
Bu, 1997-ci ilin sentyabr ayında – sizə dəqiq deyirəm – bizə təqdim olunmuşdu. Təqdim olunan kimi, biz bunu
qəbul etmişdik ki, onun əsasında danışıqlar apara bilərik. Amma Ermənistan bunu rədd edibdir. Bir də yadınıza
salıram ki, hər şeyi biləsiniz və onun əsasında da suallarınızı formalaşdırasınız. Mən istəyirəm ki, bizim mətbuat
işçilərimiz yaxşı, məzmunlu suallar versinlər, yaxşı cavablar alsınlar. Belə boş sual veriləndə, düzü, ona cavab
verməyə mənim həvəsim olmur. Məzmunlu sual olanda mən ona cavab vermək istəyirəm ki, bu vasitə ilə
ictimaiyyətə nə isə çatdırım.
Həmin o mərhələli təklifi biz qəbul etdik, Ermənistan rədd etdi. Sonra Ermənistanın keçmiş prezidenti Levon
Ter-Petrosyan ilin təxminən axırına yaxın bu təklifin qəbul olunmasını məqbul hesab etdi. Bunu öz mətbuatında
verdi, çıxış etdi. Moskvada «Nezavisimaya qazeta»da böyük bir məqalə dərc etdi. Bu proses orada başladı. Mən
bunu demişəm. 1998-ci ilin yanvar ayının əvvəlində Jak Şirakla telefonla danışırdım, mənə telefon etmişdi.
Dedi ki, Ter-Petrosyan buraya gəlmişdi – orada onların hansısa sərgisi vardı – mən onunla danışırdım, o,
mərhələli həlli qəbul edir. Gedir Yerevana, orada Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirəcək və bunu qəbul
edəcəkdir. Sonra mənə xəbər verəcək, mən sizə telefon edəcəyəm, ondan sonra danışığa başlayacaqsınız.
Həqiqətən, bu adam getdi, Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasında özünün bu fikrini irəli sürdü və axıra qədər
bu fikrin üzərində durdu. Ancaq indiki prezident və başqaları onun əleyhinə çıxdılar. Elə oldu ki, o, istefa
verməyə məcbur oldu. İndi yenidən kimsə, bəzi adamlar deyirlər ki, biz ona gedə bilərik – guya ki, bizə, necə
deyərlər, böyük bir yardım edirlər.
S u a l: Cənab Prezident, keçən dəfə Siz dediniz ki, bir vaxt vilayət muxtariyyətinə razılaşmayan
Dağlıq qarabağlıları indi buna razı salmaq real görünmür. Robert Köçəryan son təklif kimi Dağlıq Qarabağa hansı muxtariyyəti istəyir?
C a v a b: Onlar heç bir muxtariyyət istəmirlər, yalnız müstəqillik istəyirlər.
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S u a l: Cənab Prezident, Sizin qənaətinizə görə Azərbaycan bundan sonra hansı siyasət xəttini davam
etdirəcəkdir?
C a v a b: Hansı siyasət xəttini davam etdirəcəyimizi mən bilirəm, onu mən sizə deyə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistanın kompromisə getməsi üçün hansı addımlar atıla bilər?
C a v a b: Onları da mən bilirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Vladimir Putin Bakıda olarkən demişdir ki, Rusiya bu münaqişənin həllində
maraqlıdır. Həmsədr kimi, onların işini passiv adlandırmaq olar, yoxsa fəal?
C a v a b: İndi fəaldırlar, passiv deyildirlər. Ancaq bir şeyi bilməlisiniz: bu həmsədrlərdən heç biri – bunu
mən bizim Milli Məclisin iclasında da demişəm, bu dəfə bir daha gördüm – Ermənistanı məcbur etmir ki,
məsələnin həll olunması üçün onlar hansısa tələblərindən geri çəkilsinlər.
S u a l: Cənab Prezident, əgər Minsk qrupu özünün vasitəçilik missiyasının öhdəsindən gələ bilmirsə,
bu formatda danışıqların davam etdirilməsi nə dərəcədə məqsədəuyğundur?
C a v a b: Bəs nə etməli? Axı nə etməli? Başqa heç nə yoxdur. Hər şeyi dayandırıb, status-kvonu saxlamaq,
vəssalam?
S u a l: Cənab Prezident, bu görüşdən sonra ATƏT-in Minsk qrupundan yeni təklif gözləmək olarmı?
C a v a b: İnanmıram, görək.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Dünya Bankının regional rəhbərliyi ilə görüşəndə demişdiniz ki, mart
ayında ciddi struktur islahatları edəcəksiniz. Həmin islahatları bu ayda gözləmək olarmı?
C a v a b: Bəli, edəcəyik. Sağ olun.
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SKANDİNAVİYA ÖLKƏLƏRİ VƏ RUSİYANIN BİR QRUP JURNALİSTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(11 mart 2001)
11 mart 2001-ci il
Heydər Əliyev: Mən sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Ölkəmizə, xalqımıza, torpağımıza maraq
göstərdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Şadam ki, siz yenidən Azərbaycandasınız. Bunu xalqımız da, mən də
yüksək qiymətləndiririk.
Siz bilirsiniz, təəssüf ki, mənim iş cədvəlim çox gərgindir. Sabah səhər Türkiyəyə rəsmi səfərə yola
düşürəm. Sizinlə daha ətraflı danışmağa imkanım yoxdur. Amma mənə dedilər ki, sizin bir çox görüşlər
keçirmək, söhbətlər aparmaq imkanınız olub, Azərbaycanın bugünkü həyatı haqqında kifayət qədər məlumatınız
var. Həm də, mən bilən, sizin qarşıda hələ səfərləriniz, görüşləriniz olacaqdır. Bütün bunlar bizim üçün çox
faydalıdır.
Başa düşürük ki, müasir dünyada kütləvi informasiya orqanlarının rəyi çox böyük, bəzən həlledici rol
oynayır, bəzən də real vəziyyətdən fərqli, - kimin necə istəməsindən asılı olaraq, - bu və ya digər istiqamətdə
ictimai fikri formalaşdırır. Ona görə də Rusiyada da, dünyanın başqa ölkələrində də respublikamız, ölkəmiz
haqqında tam informasiyanın olması üçün biz kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Azərbaycana
gəlməsini çox bəyənirik. Doğrudur, bəzi jurnalistlərin vicdansızlıq etməsi, vəziyyəti obyektiv işıqlandırmaması
və hansısa xırda, əhəmiyyətsiz amillərdən istifadə edərək, respublikamız barədə ümumiləşdirilmiş nəticələr
çıxarması kimi faktlarla da qarşılaşırıq. Əlbəttə, bu, sizə aid deyildir. Ancaq belə faktlar var. Buna baxmayaraq,
hətta bu halda da hesab edirik ki, qoy, ölkəmizə tez-tez gəlsinlər. Əvvəla, biz bilirik və ümid edirik ki,
respublikamıza gələnlərin əksəriyyətinin hər halda vicdanı var və onlar ağa qara, qaraya ağ deməzlər.
Əgər kimsə hansısa subyektiv hisslərə qapılıb vicdansızlıq etsə də, yalan danışsa da, eyb etməz, biz ona
dözürük, çünki bu yalanlar qəzet, jurnal, televiziya nümayəndələrinin Azərbaycana gəlib-getdikdən sonra
yaydıqları informasiyanın az hissəsini təşkil edir. Onların əksər hissəsi isə, hər halda xalqımız haqqında,
ölkəmiz haqqında, bu günümüz haqqında həqiqəti yazır.
Təkrar edirəm, mən sizə bir xeyli vaxt ərzində çox şey danışa bilərdim. Lakin bir şey deyə bilərəm ki, bu
ilin axırlarında biz Azərbaycanın müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd edəcəyik. 10 il tarix baxımından kiçik
bir dövrdür, insan ömrü üçünsə az müddət deyildir. Xüsusən, dövlət müstəqilliyini elan etdiyimiz vaxt ölkənin
ağır vəziyyətdə, hərbi münaqişə vəziyyətində, əslində, Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğu,
respublikamızın ərazisinin müəyyən hissəsinin Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edildiyi və artıq
öz doğma yerlərini tərk etmək, ev-eşiklərini, bütün əmlaklarını atmaq məcburiyyətində qalmış adamların olduğu
nəzərə alınsa.
Əgər bu dövrdə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyətin mürəkkəb olduğu, həmin mürəkkəb dövrdə
silahlı dəstələrə malik ayrı-ayrı qruplar, ayrı-ayrı qüvvələr, hətta qruplar arasında hakimiyyət uğrunda tamamilə
lüzumsuz mübarizə getdiyi də nəzərə alınsa, onda siz Azərbaycanda on illik müstəqilliyin nə demək olduğunu
təsəvvürünüzə gətirə bilərsiniz. Ermənistanla müharibənin 1994-cü ilin mayınadək davam etdiyi də, sonrakı
illərdə də respublikada vəziyyətin gərginləşdiyi buraya əlavə edilsə... 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi
başlanmışdı, Azərbaycan artıq dağılırdı, parçalanırdı. Buraya hələ onu da əlavə etmək lazımdır ki, biz vətəndaş
müharibəsinin qarşısını aldıqdan sonra, 1994-cü ildə güclü dövlət çevrilişi cəhdi ilə qarşılaşdıq. 6 aydan sonra,
1995-ci ilin martında Daxili İşlər Nazirliyinin kifayət qədər çoxlu adama malik və çox güclü silahlanmış xüsusi
təyinatlı polis dəstəsinin Azərbaycanda daha bir silahlı çevrilişə cəhd göstərdiyini də buraya əlavə etsək, onda
siz bu on ilin bizim üçün nə demək olduğunu təsəvvür edərsiniz. Mən hələ terror aktları cəhdlərini, prezidentin
təyyarəsini vurmaq cəhdini, bir çox digər faktları demirəm. Lakin şükürlər olsun ki, biz bütün bunları dəf
etməyə, çevrilişlərə yol verməməyə, vətəndaş müharibəsinə son qoymağa, ölkədə ictimai-siyasi sabitlik
yaratmağa, atəşin dayandırılmasının zəruriliyi barədə Ermənistanla sazişə gəlməyə, - bu, 1994-cü ilin mayında
baş verdi, - müvəffəq olduq. Bununla da biz dövlət quruculuğu ilə, müstəqil demokratik dövlət quruculuğu,
Azərbaycanda demokratiyanın təmin edilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməsi ilə, dünyanın dövlətimizi
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi tanıması üçün, xalqın məhz bu həyata - belə dövlət quruculuğuna
qoşulması üçün iqtisadi, sosial, hüquqi islahatlar aparılması ilə məşğul olmaq imkanı qazandıq.
1995-ci ildə biz müstəqillik şəraitində ilk parlamenti seçməyə, prezident seçkiləri keçirməyə müvəffəq
olduq. Bu yaxınlarda isə, ilk parlamentin səlahiyyət müddəti bitdikdən sonra yeni parlament seçdik. Bu ilin
yanvarında Avropa Şurasına qəbul olunduq. Təxminən 1996-cı ildən, vəziyyəti sabitləşdirməyə başladığımız
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vaxtdan bəri iqtisadiyyatımız dönmədən inkişaf edir. Bütün bunlar Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında və həmin torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyondan artıq adamın
qaçqın-köçkün vəziyyətində olduğu və əksəriyyətinin də artıq 7-8 ildir çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşadığı, əgər buna yaşamaq demək olarsa, - bir şəraitdə baş vermişdir.
Bax, belə bir şəraitdə biz bütün sahələrdə islahatları ardıcıl surətdə apara bilmişik, iqtisadiyyatda
tənəzzülün qarşısını almağa və tədricən artıma nail olmuşuq. Biz ümumi daxili məhsulu da, sənaye istehsalını
da, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalını da ilbəil artırırıq, insanların gəliri çoxalır. Biz ilk növbədə
Azərbaycanın neft sektoruna, sonra da iqtisadiyyatımızın başqa sahələrinə xarici sərmayə axınını təmin edə
bilmişik.
Biz ötən ili də yaxşı göstəricilərlə başa vurduq. 1990-cı illərin əvvəllərindəki göstəricilərlə müqayisədə
yaxşı deyirik. Əgər nəyə nail olmaq istədiyimizi bilmək istəyirsinizsə, biz iqtisadiyyatımızın tamamilə ayağa
qalxmasını, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının bütün sahələrdə bərqərar olmasını, həyata keçirdiyimiz
islahatlardan lazımi fayda götürmək və adamların rifahını yaxşılaşdırmaq istəyirik.
Biz Azərbaycanda hələ bir çox insanların kasıb yaşaması, maddi cəhətdən lazımınca təmin edilməməsi,
mənzillərinin olmaması faktını və xüsusən keçmişdə Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş ölkələrdə keçid
dövrü üçün səciyyəvi olan bir çox digər halları danmırıq. Zənnimizcə, bütün bunlar bizim üçün mürəkkəb
proseslər deyildir, biz onları, şübhəsiz, həll edəcək və müsbət nəticələrə nail olacağıq.
Bizim üçün ən mürəkkəbi, ən çətini, ən önəmlisi Ermənistanla sülh yaradılmasına, Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinin azad edilməsinə, ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpasına və yerindən-yurdundan didərgin
salınmış insanların doğma ocaqlarına qayıtmasına nail olmaqdır. Doğrudur, orada onların doğma ocaqları artıq
yoxdur, işğal edilmiş ərazilərdə nə vardısa, hamısı dağıdılmış, talanmışdır, heç nə qalmamışdır. Bu, bizə
məlumdur. Digər ölkələrin bu bölgələrə gedib-gələn bir çox jurnalistləri və nümayəndələri də bunları görür və
bu barədə bizə məlumat verirlər. Ona görə də sülh bərqərar edildikdən sonra, azərbaycanlılar öz doğma
yerlərinə qayıtmağa imkan qazandıqdan sonra onların öz evlərini və ümumiyyətlə, hərbi əməliyyatlar
başlanmazdan əvvəl əla vəziyyətdə olmuş bütün bu şəhərləri, yaşayış məntəqələrini yenidən tikib
abadlaşdırması, heç olmasa, əvvəlki görkəmə salınması üçün hələ çox-çox illər gərəkdir. Bundan ötrü illərlə
vaxt lazım olacaqdır.
Nə etməli? Tale belədir. Lakin başlıcası bu deyildir. Başlıcası münaqişəyə son qoymaq, sülhü bərqərar
etmək və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, adamları öz yerlərinə qaytarmaqdır. Bax, biz belə çətin
problemlər içərisində yaşayırıq, belə çətin şəraitdə nə kimi uğurlar qazanmışıq. Yəqin ki, bütün bunları
adamlarla ünsiyyətdə olarkən, görüşərkən, söhbət edərkən siz özünüz eşitmisiniz. Lakin görüşümüzün, sadəcə
olaraq, "salam, xoş gəlmisiniz" ruhunda keçməməsi üçün mən bəzi şeyləri sizə çox qısaca danışmağı qərara
aldım.
Respublikamıza, xalqımıza göstərdiyiniz diqqətə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz
ki, siz Azərbaycanda həmişə arzu edilən qonaqlarsınız, tez-tez gəlin.
Rusiya Jurnalistlər İttifaqının sədri Vsevolod Boqdanov: Heydər Əliyeviç, belə bir çətin məqamda
bizimlə görüşməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ olun. Norveçlilər də, isveçlilər də, finlər də, "Röyter"
agentliyinin də, Moskvanın əslində bütün aparıcı televiziya şirkətlərinin də nümayəndələri buradadırlar.
Bu gün Azərbaycana marağımız böyükdür, çünki ölkəniz çox sürətlə dirçəlir, ayaq üstdə möhkəm durur.
İlk təəssürat isə belədir - adamların üzündə təbəssüm artıbdır. Mən qısa bir müddət ərzində buraya artıq ikinci
dəfə gəlirəm - hava limanından başlayaraq yaxşı, mehriban, xoş simalar gördüm. Bu, çox şeyə dəlalət edir. Sizin
necə gərgin işlədiyinizi bilirik, Sizə maraq olduqca yüksəkdir, çünki həyatınızın bütün məqamları, bütün
mərhələləri qələmə alınsa, yüz romana kifayət edər. Ona görə də burada ilk dəfə olan bir çox həmkarlarım,
şübhəsiz, Sizi görmək, dinləmək, bəlkə də, nə barədəsə soruşmaq istərdilər. Axı, onlar təkcə Moskvadan deyil,
həm də Helsinkidən, İsveç və Norveçdən gəlmişlər.
Lakin, ilk növbədə, mətbuata belə diqqətlə yanaşdığınıza görə Sizə təşəkkür etmək istərdim. Bizim
"Mətbuatla ünsiyyətdə açıqlığa görə" adlı jurnalist mükafatımız var. Siz həmişə - MK-nın katibi olanda da,
Moskvada işləyəndə də belə açıq olmusunuz. Ona görə də biz Sizə maksimum qüvvə, möhkəm ruh, cansağlığı
arzulamaq istərdik, qoy öz ölkənizə, xalqınıza bəslədiyiniz məhəbbət Sizə yar olsun, azərbaycanlıların Sizə
bəslədikləri çox böyük inam və etimad Sizi ruhlandırsın. Dünən bir nəfər bizə dedi ki, hamımız növbəti
seçkilərdə Əliyevin yenidən prezident olmasını arzulayırıq. Lakin növbəti prezident seçkiləri hələ uzaqda
olduğuna görə, biz Sizi bu mükafatımızla təltif etmək və Sizə ən xoş arzularımızı bildirmək istəyirik.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Bu mükafat mənim üçün çox xoşdur. Çünki mətbuatla ünsiyyətdə açıqlıq
mənə, görünür, təbiətən xasdır.
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Mən Azərbaycanın rəhbəri işlədiyim dövrdə - 70-80-ci illərdə və Moskvada Siyasi Büronun tərkibində
işlədiyim vaxtlarda nə varsa, o vaxtlar mümkün olan çərçivə daxilində hər şeyi mətbuata açıq söyləyirdim. Hər
halda, mən müəyyən edilmiş çərçivədən çox-çox kənara çıxırdım. Açığını deyim ki, buna görə məni
qınayırdılar. 1969-cu ildə burada işləməyə başlayanda mən Azərbaycanın həyatındakı bütün qüsurlardan, bütün
xoşagəlməz hallardan açıq danışdım. Əvvəla, bu, bomba partlayışına bərabər idi. Bilirəm ki, onda bu, xaricdə
çox böyük əks-səda doğurdu. Bu, xarici mətbuat vasitəsilə Sovet İttifaqının rəhbərlərinə çatanda, onlar məni
qınayıb deyirdilər ki, siz nə üçün belə edirsiniz, bu nə deməkdir? Mən də deyirdim ki, axı, nə olub? Onlar isə
cavabında bildirirdilər ki, belə açıq danışmaq nəyə gərək idi. Deyirdim ki, əgər mən bu qüsurlarla mübarizə
aparmaq istəyirəmsə, onda necə açıq danışmayım?
Bilirsinizmi, o vaxtlar belə bir nəzəriyyə var idi, bu barədə mənə deyirdilər ki, kapitalizmlə sosializm
arasında mübarizə gedir, kapitalist ölkələrində Sovet İttifaqına onsuz da çox qara yaxırlar. Siz isə özünüzün
bəyanatlarınızla, faktlarınızla və sairə ilə onlara bunun üçün böyük əsaslar verirsiniz. Mən onlara deyirdim ki,
bəyanatlarımın onlara bu baxımdan nə dərəcədə böyük əsaslar verdiyini bilmirəm, amma onlar onsuz da öz
işlərini görürlər. Xatirimdədir, 1975-ci ildə biz bir rayon partiya komitəsinin birinci katibini işdən çıxarıb,
partiyadan xaric etdikdən, ədalət mühakiməsinə verdikdən və bütün bunlar barədə qəzetlərimizin iki səhifəsində
yazı dərc etdikdən sonra, başqa bir respublikanın birinci katibi mənimlə görüşəndə dedi: Siz nə üçün belə
edirsiniz?
Deyirdi ki, bizim bəzi rayon partiya komitələrinin birinci katibləri yanıma gəlib bildirirdilər ki, Əliyev
rayon partiya komitələrinin birinci katibləri təsisatını nüfuzdan salır. Mən isə ondan soruşdum ki, bəs siz
bununla razılaşırsınızmı? Dedi ki, razı deyiləm, amma bütün bu işləri cəmiyyətə bəyan etmək nəyimizə
gərəkdir. Dedim ki, onların özləri özlərini nüfuzdan salmışlarsa, daha mən nə ilə nüfuzdan salıram, mən onları
nüfuzdan salmıram. Mən birini, ikisini, üçünü ciddi nöqsanlarına görə, nəinki səhvlərinə, hətta cinayətlərinə
görə cəzalandırıram və bunu Azərbaycanın bütün ictimaiyyətinə çatdırıram ki, qalanlarını xilas edim, onlar belə
yolla getməsinlər.
Müxtəsəri, açıqlıq məndə həmişə olmuşdur. Daha bir faktı xatırlayıram. Məncə, partiyanın 27-ci qurultayı
idi. Bu, Siyasi Büronun üzvü kimi iştirak etdiyim axırıncı partiya qurultayı idi. Gərək ki, 1986-cı il idi.
Moskvada, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzində, - o, indi də mövcuddur, orada bəzən informasiya
verirdilər, - qurultayın işlədiyi bütün günlərdə kimlərin çıxış edəcəyi barədə plan hazırlamışdılar. Nazirin,
Nazirlər Soveti sədrinin müavininin adını yazmışdılar. Siyasi Büro üzvlərindən isə yeganə məni yazmışdılar.
Özü də o vaxtlar Nazirlər Sovetində mən başqa sahələrlə yanaşı, sosial məsələlərə də baxırdım. Odur ki, mən
sosial məsələlər barəsində məlumat və suallara cavab verməli idim. Əlbəttə, bir qədər təəccübləndim, yaxşı, nə
üçün Siyasi Büronun qalan üzvləri oraya, jurnalistlərin yanına getmirlər? Buna baxmayaraq, mən bundan imtina
etmədim.
Xatirimdədir, mən oraya gəldim, qurultay davam edirdi, salon ağzınadək dolu idi, bəziləri hətta
pilləkənlərin üstündə oturmuşdu. Mən kifayət qədər açıq çıxış etdim, sonra çox kəskin suallar oldu. Əlbəttə, bu
suallar indi kəskin görünmür. Məsələn, soruşurdular ki, Sovet İttifaqında "qara bazar" varmı? Mən deyirəm,
əlbəttə, var. O vaxt isə onun mövcudluğundan heç kəs danışmırdı. Rüşvətxorluq varmı? Mən deyirdim, əlbəttə,
var. O vaxt, 1986-cı ildə, - adama elə gəlir ki, lap bu yaxınlarda olub, - bu, çox güclü təsir bağışladı.
Həmkarlarımdan bəziləri onda mənə deyirdilər ki, siz yaxşı cavab verdiniz. Amma bununla yanaşı, onlar
ölkəmizin qüsurlarından belə açıq danışmağımdan daxilən narazı idilər.
Doğrudur, bir ildən sonra mən Siyasi Büronun tərkibindən getdim. Lakin mən həmin günü, hər halda,
xatırlayıram. Ona görə də mənim bu keyfiyyətimi - mətbuatla ünsiyyətdə açıqlığımı dəyərləndirməyinizi çox
yüksək qiymətləndirirəm. Sağ olun.
Norveç teleradio verilişləri korporasiyasının şef-müxbiri Hans Şteynfeld: Biz Sizi ilk dəfə ağır günlərdə,
1990-cı ildə, Yanvar hadisələrindən sonra çəkmişik.
Heydər Əliyev: Bəli, xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, mən sizə diqqət yetirdim, ancaq sizinlə
görüşdüyümüzü deməyə çəkindim.
Hans Şteynfeld: Cənab prezident, Sizə belə bir sualım var. Norveç ilə Azərbaycan arasında Rusiya kimi
böyük ölkə olsa da, fərqi yoxdur, Sizin ölkəniz bizim "Statoyl" Dövlət Neft Şirkəti üçün çox mühüm tərəfdaş
olmuşdur və baş nazir bu yaxınlarda Norveçə gəlmişdi.
Mən Sizə Dağlıq Qarabağ barəsində sual vermək istəyirəm. Vaxtilə "icmalar prosesi" deyilən prosesdə
İsraillə fələstinlilərin mövqelərini məhz Norveç diplomatiyası vasitəsilə yaxınlaşdırmaq mümkün olmuşdu.
Bilirəm, bu proses onunla səciyyələnir ki, diplomatlarımız qarşı-qarşıya duran tərəfləri danışıqlar masası
arxasında əyləşməyə az qala fiziki cəhətdən məcbur etmişdilər. Biz Sizi Avropa Şurasının üzvü olmağınız
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münasibətilə təbrik edirik və bununla əlaqədar bilmək istərdik, Sizcə, Qərbdəki tərəfdaşlarınız Dağlıq
Qarabağda münaqişənin nizama salınması üçün bu cür üsul tətbiq edə bilərlərmi?
Heydər Əliyev: Sağ olun. Əvvəla, şadam ki, biz sizinlə artıq on ildən sonra görüşürük. Əvvəlki görüş
1990-cı ilin yanvarında olmuşdur. O günlər Azərbaycan üçün ağır günlər idi. Yeri gəlmişkən, o vaxtlar Sov.İKP
MK-nın üçillik güclü təzyiqindən sonra mən ilk dəfə cəmiyyət arasına çıxmışdım. Biz onda görüşdük. Siz
Moskvada evimizə, yanıma gəlmişdiniz, sonra isə hətta Naxçıvana da gəldiniz. Mən bunu qiymətləndirirəm.
Norveçə rəsmi səfərim zamanı siz də orada idiniz. Gərək ki, biz sizinlə hava limanında hətta görüşmüşük.
Şadam ki, Norveçlə Azərbaycan arasında belə sıx münasibətlər mövcuddur, birinci müqavilədə - "Əsrin
müqaviləsi"ndə "Statoyl" şirkəti çox böyük paya malikdir və indi neftdən mənfəət götürür. Çünki bu
müqavilənin həyata keçirilməsi sayəsində 1997-ci ildən biz neft satırıq. Burada Norveçin bir çox digər şirkətləri
işləyir, özü də kifayət qədər uğurla işləyirlər. Mən Sizin Stavanger şəhərində olmuşam, vertolyotla platformaya
getmişik, çox maraqlı idi. Mən bunların hamısını yaxşı xatırlayıram. Əlbəttə, siz də yadımdasınız, Naxçıvana
gəlmişdiniz, Əliyevin Moskvadan sonra Naxçıvanda necə ağır şəraitdə yaşadığını, işlədiyini gördünüz.
Demək istəyirəm ki, biz Norveçlə Azərbaycan arasında münasibətləri bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik.
Baş nazirimizin bu yaxınlarda oraya səfəri bunu bir daha təsdiqlədi. Sizin baş nazir Stoltenberq neft və
energetika naziri işləyərkən burada dəfələrlə olmuşdur. Yeri gəlmişkən, o, mənim yaxın dostumdur.
O ki qaldı münaqişənin həllində Norveçin bizə kömək göstərmək imkanlarına, əlbəttə, digər ölkələr kimi,
Norveç də bu cür imkanlara malikdir. Amma sizə açığını deməliyəm, təəssüf ki, Norveç bu imkanlardan istifadə
etmir. Axı, son vaxtlaradək Norveç ATƏT-in sədri olmuşdur və cənab Vollebek xarici işlər naziri işləyərkən bir
il ərzində ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri vəzifəsini həyata keçirmişdir.
Birincisi, jurnalist kimi sizə deyim ki, o, regionumuza öz səlahiyyət müddətinin bitməsinə iki ay qalanda
gəlmişdi. İkincisi isə, biz ATƏT-ə bağlıyıq, ATƏT-in Minsk qrupu mövcuddur. Hər il ATƏT-ə bir ölkə başçılıq
edir. İndi isə sədr Rumıniyadır.
Həmin bir il ərzində heç nə edilmədi. Buna baxmayaraq, haqqında danışdığınız təcrübədən Norveç
istifadə etsə və bizə kömək göstərə bilsə, mən buna şad olaram. Ümumiyyətlə, bizə yardım göstərə biləcək
bütün ölkələrin köməyini qəbul etməyə hazırıq.
Hans Ştenfeld: Cənab Vollebekin müdafiəsi naminə xatırlatmaq istəyirəm ki, onda Kosovoda müharibə
başlandı və bu, onun sədrliyi ilə bir vaxta düşdü.
Heydər Əliyev: O məsələ bəlkə də ön sırada idi. Bu, nədir, mətbuat konfransıdır? Mənə demişdilər ki,
görüş cəmi 15 dəqiqə çəkəcəkdir.
ORT televiziya şirkətinin müxbiri Sergey Semyonov: Heydər Əliyeviç, Rusiyanın və Azərbaycanın bir
böyük problemi var - bu, qaçqınlar problemidir. İndi bizdə çoxlu çeçen qaçqını var, Sizdə də artıq neçə illərdir
böyuk qaçqın düşərgələri mövcuddur. Necə bilirsiniz, bu problem hansı yolla həll ediləcəkdir? Nə vaxt həll
ediləcəkdir? Daha bir sual - əgər mümkünsə, bugünün hadisələri barədə qısaca danışasınız. Azərbaycan
Rusiyada quldurluq etməkdə şübhəli sayılan iki yaraqlını Rusiyaya təhvil vermişdir. Cinayətkarların verilməsi
haqqında Rusiya ilə Azərbaycan arasında nə kimi müqavilə bazası var?
Heydər Əliyev: Əgər qaçqınlardan danışsaq, bəli, Rusiyada da qaçqınlar var. Lakin əgər Rusiya ilə
Azərbaycanı müqayisə etsək, Rusiya üçün bu, çox cüzidir. Ona görə ki, Rusiya kimi çox böyük ölkənin
Çeçenistandan, yaxud İnquşetiyadan qaçqınları var. Ölkə çox böyükdür, geniş maddi imkanlara malikdir, bu
qaçqınların evlərinə qayıdanadək az-çox normal şəraitdə yaşaması üçün istədiyi hər şeyi edə bilər. İkincisi,
onların sayı azdır. Bilmirəm, 200 mindir, yoxsa 300 mindir, hər halda bundan çox deyildir. Azərbaycan isə kiçik
ölkədir - 8 milyon əhalisi var. Təsəvvür edirsinizmi, bunun onda biri qaçqınlardır. Bizim Rusiyadakı qədər
vəsaitimiz və imkanlarımız yoxdur. Əgər bunlar olsaydı, mən onları artıq çoxdan yerbəyer edərdim, - daimi
yaşayış üçün yox, - biz onlara daha yaxşı şərait yaradardıq ki, doğma yerlərinə qayıdanadək çadırlarda
yaşamasınlar. Odur ki, bircə yol var. Orada da, burada da münaqişəyə son qoymaq gərəkdir ki, insanlar öz
yerlərinə qayıda bilsinlər. Dediyim kimi, artıq bundan sonra işin ikinci, eyni dərəcədə ağır mərhələsi
başlanacaqdır, lakin biz artıq bunların hamısına dözəcəyik.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında hüquqi yardıma gəldikdə, bizim bu sahədə müqaviləmiz var. Fürsətdən
istifadə edərək deməliyəm ki, Rusiya bu baxımdan bizə çox böyük kömək göstərmişdir. Bizim daxili işlər naziri
deyir ki, son beş ildə burada ağır cinayətlər törətmiş təxminən 300 cinayətkar Rusiya ərazisində yaxalanmış və
Azərbaycana verilmişdir. Ona görə də biz Rusiyanın hüquq-mühafizə orqanlarına minnətdarıq, bunu dəfələrlə
demişik. Rusiya ilə Azərbaycan arasında hüquqi yardım haqqında müqavilə ilə üzərimizə qoyulmuş öhdəlikləri
yerinə yetirmək üçün biz də mümkün olan işləri görürük.
TVS şirkətinin müxbiri Yelena Quteontova: Mətbuatda oxudum ki, Siz ərzaq təhlükəsizliyi proqramını
bəyənmisiniz. Bu proqram nə ilə əlaqədar qəbul edilmişdir və o, hələ ümumi Sovet keçmişimizdən sizli-bizli
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xatırladığımız ərzaq proqramına oxşamırmı? Belə bir məlumat da vardı ki, NTV kanalının Dağlıq Qarabağ
ordusu haqqında süjet göstərmək niyyətində olması ilə əlaqədar Siz bu yaxınlarda Rusiya kanallarının - RTR-in,
ORT-nin, NTV-nin yayımlanmasının qadağan olunmasını tələb etmisiniz. Siz belə tələblərə necə baxırsınız və
ümumiyyətlə, bu cür tədbirlər səmərəlidirmi?
Heydər Əliyev: Əvvəla, bu, ərzaq proqramı deyildir. Mən həmin ərzaq proqramına yaxşı bələdəm, çünki
onun müzakirəsində iştirak etmişəm və hər bir respublika bu cür proqram hazırlamışdı. O, ölkənin tələbatının
tam ödənilməsi üçün Sovet İttifaqında ərzaq məhsulları istehsalını təmin etməkdən ötrü nəzərdə tutulmuşdu.
Amma təəssüf ki, biz buna nə taxıl istehsalında, nə heyvandarlıq məhsullarında, nə də digər sahələrdə nail ola
bildik. Yeri gəlmişkən, 1982-ci ildə Mixail Qorbaçov öyünürdü ki, Sovet İttifaqının inkişafını təmin edəcək çox
güclü ərzaq proqramı hazırlayıb. Bu proqramı MK-nın plenumunda Brejnevin məruzəsi ilə qəbul etdilər. Bu,
1982-ci ildə olmuşdur, Qorbaçov onda MK-nın kənd təsərrüfatı üzrə katibi idi. Lakin 1985-ci ildə baş katib
olandan sonra 1991-ci ilədək heç nə etmədi. Əksinə, vəziyyət pisləşdi. Ərzaq təhlükəsizliyi haqqında bu
proqram isə Dünya Bankı və Beynəlxalq Valyuta Fondu tərəfindən tövsiyə olunmuşdur. Burada zəruri hallar
üçün məhz ehtiyatlar yaradılması nəzərdə tutulur. Bu, ərzaq proqramı deyildir. İndi bizdə torpaq tamamilə
özəlləşdirilib, hamısı kəndlilərə paylanıbdır. Yeri gəlmişkən, bu, Azərbaycan əhalisinin ərzaq məhsulları ilə
təmin edilməsində olduqca böyük rol oynamışdır.
Məsələn, Sovet dövründə ixtisaslaşma mövcud idi. Biz çoxlu pambıq istehsal edir və onu Sovet İttifaqının
müxtəlif yerlərinə göndərirdik. Bunun əvəzində bizə ət, süd, yağ vəd edirdilər, çünki bu məhsullar bizdə
çatışmırdı. Amma biz pambıq verir, əvəzində isə nə ət alırdıq, nə də yağ. İndi isə torpağı kəndlilərə paylamışıq.
Onlar nə istəyirlər, onu da əkib-becərirlər. Bizdə ət də, süd də, taxıl da, nə istəsəniz, hər şey boldur. Bir Bakıya
baxın, hər yerdə ət satılır. O vaxtlar isə MK-nın birinci katibi kimi mən əziyyət çəkirdim, biz talon verməli
olurduq, bu talonla hər ailəyə ayda, bilmirəm, 2 və ya 3 kiloqram ət satılırdı. Vəssalam. Mağazalar bom-boş idi,
indi isə bilmirsən əti nə edəsən. Xatirimdədir, biz Ukraynadan, Belorusiyadan kartof alırdıq, yenə də, şübhəsiz,
çatışmırdı. İndi kəndlilərimiz o qədər kartof istehsal edirlər ki, bu, nəinki Azərbaycana çatır, onu hətta xaricə
aparıb satırlar.
Biz onlara nəzarət etmirik. Bizim kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı sahəsində heç bir problemimiz
yoxdur.
Doğrudur, biz onlara çox güzəştli şərait yaratmışıq. Onları bütün vergilərdən azad etmişik. Kənd
təsərrüfatı məhsullarının istehsalını stimullaşdırmaq üçün biz onlara güzəştli şərtlərlə, təxminən 50 faiz ucuz
yanacaq veririk. Gördüyünüz kimi, indi tamam ayrı vəziyyətdir.
O ki qaldı kanallara, mən bilmirəm, Rusiya kanalları bütün MDB ölkələrində Azərbaycanda olduğu qədər
translyasiya edilirmi? ORT var, RTR var, NTV var, TV-6 kanalını antenna ilə tuturlar. Daha nə istəyirsiniz?
Bilirsinizmi ki, bu kanallar bəzi ölkələrdə qadağan edilmişdir, yayımlanmır? Bizdə bunların hamısı var və hesab
edirəm ki, bu, yaxşıdır. Qoy insanlar kanallardan istifadə etsinlər, çünki söz azadlığı, mətbuat azadlığı var,
qadağan etmək nəyə lazımdır. Doğrudur, bizə haqq ödəmirlər, çoxlu borcları var. Yeri gəlmişkən, ORT-nin
borcları olduqca çoxdur.
Röyter teleqraf agentliyi bürosu rəhbərinin müavini Denis Dyomkin: Dünən oğlunuz İlham dedi, o,
əmindir ki, Siz növbəti prezident seçkilərində namizədliyinizi verəcək, qalib gələcək və ölkəni 2008-ci ilədək
idarə edəcəksiniz.
Heydər Əliyev: Əgər o, deyibsə, mən daha nə əlavə edə bilərəm? O, hər halda, mənim oğlumdur, məni
başqalarına nisbətən daha yaxşı tanıyır.
Denis Dyomkin: Siz növbəti seçkilərdə namizədliyinizi irəli sürmək niyyətindəsinizmi?
Heydər Əliyev: Əlbəttə. Niyə də yox? Mənim hələ imkanım var.
Görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Norveç televiziyasının müxbiri Hans Şteynfeldə
müsahibə verdi.
Sual: Sizin rəhbərliyiniz dövründə Azərbaycanda sabitlik təmin edilmişdir. Hazırda Qərblə inteqrasiya
prosesləri müşahidə olunur. Siz Avropa Birliyinə və NATO-ya üzv olmaq barədə düşünürsünüzmü?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, biz yenicə Avropa Şurasına qəbul edilmişik. Avropa Şurasının tam hüquqlu
üzvü olmaq üçün dörd il ərzində biz böyük bir yol keçməli olmuşuq. Əlbəttə, indi biz Avropa Birliyi barədə də
düşünürük. Lakin, eyni zamanda, bunun necə çətin olduğunu da bilirik, çünki orada cəmi 15 ölkə var, daha
yüksək inkişaf səviyyəsində olan nə qədər Avropa ölkəsi isə Avropa Birliyinə hələ qəbul edilməyibdir. Ona
görə də biz gerçəkliyi əsas tuturuq. Əlbəttə, gələcəkdə bunu qarşımıza məqsəd qoyacağıq.
Hans Şteynfeld: Çünki Türkiyə ilə birlikdə siz Qərb üçün strateji baxımdan maraqlı tandemsiniz.
Heydər Əliyev: Bəli, həqiqətən, belədir. Ona görə Qərb də məhz özünün ölkəmizə olan maraqlarını nəzərə
almalıdır.
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Hans Şteynfeld: Sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN DƏVƏTİ İLƏ
DOST ÖLKƏYƏ RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(12 mart 2001)
12 mart 2001-ci il
Mənim Türkiyəyə rəsmi səfərim sizə məlumdur, elan olunubdur. Keçən il Türkiyənin yeni seçilmiş
prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduğu zaman məni Türkiyəyə rəsmi
səfərə dəvət etmişdir. Mən də indi bu dəvəti həyata keçirirəm.
Təbiidir ki, bizim orada bir çox görüşlərimiz, danışıqlarımız olacaqdır. Birinci növbədə, prezidentlə, Baş
nazirlə, Baş nazirin müavinləri ilə, Baş qərargah rəisi ilə və başqa şəxslərlə dövlətlərarası, hökumətlərarası bir
neçə sənədlər hazırlanıbdır. Onlar imzalanacaqdır. Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixrac edilməsi haqqında saziş
imzalanacaqdır. Bakı–Ceyhan neft kəməri haqqında elə bir problem yoxdur. Sadəcə, biz orada bu işlərin təşkil
edilməsi barəsində fikir mübadiləsi aparacağıq. Ancaq bu işlər gedir. Yəni yeni bir sənədin icad edilməsinə
ehtiyac yoxdur. Bütün sənədlər hazırlanıbdır. İndi mühəndis-layihə işləri aparılır. Mən Böyük Millət Məclisində
millət vəkillərinə xitab edəcəyəm. Proqramda başqa görüşlər də var.
Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Bizim əlaqələrimiz həmişə yüksək səviyyədə olubdur. Bu gün də
yüksək səviyyədədir. Ancaq eyni zamanda belə rəsmi, işgüzar səfərlər hər dəfə hansısa məsələlərin həll
olunmasını tezləşdirir, yaxud da onun üçün şərait yaradır. Amma bunlarla bərabər, fikir mübadiləsi də çox
əhəmiyyətlidir.
Təbiidir ki, mən Türkiyənin dövlət–hökumət başçıları ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması problemləri haqqında fikir mübadiləsi aparacağam. Çünki biz bu illər ərzində
Türkiyə ilə daim məsləhətləşmələr, fikir mübadilələri aparmışıq. Çünki Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
zamanından indiyə qədər Türkiyə Azərbaycanı həmişə dəstəkləyibdir. Baxmayaraq ki, son vaxtlar bir neçə
ölkələrdə Türkiyəyə qarşı müxtəlif mənfi hərəkətlər meydana çıxıbdır. Türkiyənin keçmişdə, 1915-ci ildə guya
ermənilərə qarşı soyqırım etməsi haqqında hətta bəzi ölkələrin parlamentlərində qərarlar qəbul olunubdur.
Bunlar hamısı Türkiyəyə təsir etmək məqsədi daşıyır. Ancaq Türkiyə bizimlə olan münasibətlərinə sadiqdir və
bunu dəfələrlə deyibdir.
Güman edirəm, bu dəfə də təsdiq ediləcək ki, Azərbaycanın torpaqları işğaldan azad olmasa, yəni
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdikləri Azərbaycan torpaqlarından çıxmayana qədər Türkiyə Ermənistanla
heç bir əlaqə, yəni nə diplomatik əlaqələr, nə də iqtisadi əlaqələr qurmayacaqdır. Bunu dəfələrlə bəyan ediblər.
Amma bu barədə həm danışmaq lazımdır, həm də bizim bu mövqelərimizi dünyaya bir daha bəyan etmək
lazımdır. Başqa işlər də olacaqdır. Bilirsiniz ki, bizim ölkələrimizin çox qarşılıqlı əməkdaşlıq işləri var. Ona görə də indi hamısını deməyə ehtiyac yoxdur. Amma mən əsas məsələləri sizə dedim.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağla bağlı Türkiyədən hər hansı bir təklif gözləmək olarmı?
C a v a b: Danışacağıq. Görək...
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyənin Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəm təşəbbüslə çıxış etmişdi ki,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Türkiyənin vasitəçiliyi ilə bir görüş keçirsinlər. Bu nə qədər
realdır və Siz buna necə baxırsınız?
C a v a b: Biz heç vaxt buna etiraz etməmişik. Birincisi, Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və Minsk
qrupunun fəaliyyətində həmişə fəal iştirak edir. Ancaq bilirsiniz ki, Ermənistan buna razı deyil və razı ola
bilməz. Çünki Ermənistan Türkiyəni həmişə onlara qarşı qeyri-obyektiv mövqedə günahlandırır.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya mətbuatı yazır ki, Azərbaycan Türkiyəyə qaz satılması məsələsində
çox güzəştlər edir.
C a v a b: Heç bir güzəşt etməmişik. Azərbaycanın qazı Türkiyəyə dünya bazar qiymətləri ilə satılacaqdır və
burada heç bir güzəşt yoxdur. Yəqin ki, kimsə bunu uydurur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Faruq Loğoğlunu qəbul edəndə demişdiniz ki, Türkiyə «Şahdəniz» və
Bakı–Ceyhan layihələrinin həyata keçirilməsini bir qədər ləngidir. Bu problem aradan qaldırıldımı?
C a v a b: Ləngitmə var idi. Amma indi bir halda ki, biz sənədləri imzalayacağıq, demək, aradan qaldırılıb.
S u a l: Cənab Prezident, bu saziş imzalanarsa, Sizcə, Transxəzər qaz kəməri layihəsi reallığını
itirirmi?

198

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

C a v a b: O bizdən asılı deyildir. Biz dəfələrlə demişik: Əgər Türkmənistan əvvəlki mövqeyinə qayıtsa, heç
vaxt buna etiraz etməyəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, deyilənə görə, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində
müddətsiz fəaliyyət rejiminə keçir. Amma indiyə qədər dəfələrlə bəyan edirdiniz ki, 2000-ci, yaxud 2001ci ildə bu münaqişənin həlli qarşımıza məqsəd kimi qoyulmuşdu.
C a v a b: Bilirsiniz, Azərbaycanda indi hərə bir söz deyir. Mən indiyə qədər görülən bütün işlər haqqında
Milli Məclisdə hesabat verdim. Birincisi, Minsk qrupunun indiyə qədər verdiyi əsas təkliflər mətbuatda dərc
olundu. Hər kəs onunla tanış oldu və bu gün də tanış olmağa imkanı var.
İkincisi də, son illərdə gedən bütün proseslər haqqında geniş izahat verdim. Orada bildirdim ki, görülən bütün bu
işlər Azərbaycanın qarşıda qoyduğu vəzifəni hələ indiyə qədər yerinə yetirməyə imkan verməyibdir. Bu vəzifə də
ondan ibarətdir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanlar öz yerlərinə qayıtmalıdır. Əsas
prinsip budur. Ancaq heç bir təklif almadım. Mən deyirdim, bəlkə bizim bilmədiyimiz bir şey varsa, kimsə deyər.
Mənim bu müraciətim tam səmimi xarakter daşıyırdı. Bu gün də bunu təsdiq edirəm. Səmimi idi. Əgər kim bizim
indiyə qədər gördüyümüz işlərdən əlavə, o işlərdən daha da səmərəli təkliflər irəliyə sürə bilərsə, Azərbaycanın
prezidenti kimi, mən, birincisi, minnətdar olacağam, ikincisi də, əlbəttə, bu bizim ümumi işimizə kömək edəcəkdir.
Amma təəssüflər olsun ki, heç bir konkret təklif yoxdur. Hərə bir söz deyir. Yəqin sizin də – müxalifət
televiziyalarının da işi elə bundan ibarətdir ki, gedirsiniz, ona mikrofon verirsiniz, sən nə deyirsən, buna
mikrofon verirsiniz və onları da gətirib axşam göstərirsiniz. Daha da çox qarmaqarışıqlıq yaradırsınız. Amma
mən bunun da müsbət nəticəsini görürəm. Bu nədən ibarətdir? Ondan ibarətdir ki, siz əsasən müxalifətlə
işləyirsiniz, onlara xidmət edirsiniz. Mən dünən axşam ANS televiziyasına da, Space televiziyasına da
baxmışam. Ancaq onlara xidmət edirsiniz. Başqa bir şey yoxdur.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, onlarla görüşmək daha asandır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki onlar boş-boş sözlər danışırlar. Sizə də lazımdır ki, efirdə bir şey verəsiniz.
Amma heç bir yeni təklif verən yoxdur. İndi siz ortaya atmısınız ki, guya Namazovla Zülfüqarov bir təklif
veriblər. Mən çox təəccüblənirəm. Ancaq burada bir məsələ var. Əgər belə bir təklifi bu işin içində olmayan
adamlar versəydilər, elə sizin hər gün gedib müsahibə aldığınız partiya rəhbərləri versəydilər, bu məni
təəccübləndirməzdi. Çünki mən Milli Məclisin iclasından sonra gördüm ki, onlar bu problemin həll olunması yollarından, bu problemin mürəkkəbliyindən çox uzaq bir məsafədə durublar. Anlamırlar. Ancaq tənqid etməklə,
şayiələr yaymaqla, uydurmalarla məşğuldurlar. Dünən deyirlər ki, ortaya atdıqları bu təklif milli konsepsiya
olacaqdır. Ona görə də əgər belə adamlar olsaydı, mən buna təəccüblənməzdim.
Ancaq bu iki şəxs yeddi il mənim yanımda işləyiblər. Mən hələ Azərbaycanda hakimiyyətə gəlməzdən əvvəl
Tofiq Zülfüqarov bu işlə məşğul olan adamdır. Dəfələrlə danışıqlar aparan adamdır və nazir müavini kimi, ayda bir
dəfə, iki ayda bir dəfə Moskvaya gedirdi, bir həftə orada qalırdı, Kazimirovun rəhbərliyi altında, qayıdıb gələndə
deyirdi ki, bu cümləni buraya qoyduq, bu cümləni də buraya qoyduq. Başqa heç bir şey yox.
O sonra Xarici İşlər naziri idi. Bu işlərin hamısını bilir. Yəni o mənada bilir ki, indiyə qədər Minsk qrupu
tərəfindən hansı təkliflər olub və bizim onlara münasibətimiz necə olubdur. Doğrudur, Namazov danışıqlar prosesində
iştirak etməyibdir. Sadəcə, mənim köməkçim kimi, danışıqlarda, qapalı danışıqlarda da oturubdur – indi Dilarə
Seyidzadə yazan kimi, o da yazıbdır, bəlkə Dilarə Seyidzadə ondan yaxşı yazır – bu məsələnin müzakirəsində onun
başqa bir rolu olmayıbdır.
Bilirsiniz, indi bunlar camaatı aldadırlar ki, biz bir konsepsiya meydana çıxarmışıq.
Bu konsepsiya nədən ibarətdir? Siz bu şeylərə başınızı sındırmayın, vaxt itirməyin. Bu konsepsiya ondan
ibarətdir ki, birincisi, biz mərhələli həll təklifini qəbul edirik. İkincisi, əgər bu olmasa, müharibə edirik.
Müharibə etmək üçün də lazımdır ki, iqtisadiyyatı qaldıraq, ordunu gücləndirək, islahatlar keçirək,
demokratiyanı inkişaf etdirək, bunları edək, onları edək. Amma düşünmürlər ki, bu işlərin çoxu görülübdür.
Ordu quruculuğu gedir və mən demişəm, bizim güclü ordumuz vardır. İslahatlar gedir, öz nəticəsini verir. Əgər
bu islahatlar getməsəydi, hamınız belə yaşaya bilməzdiniz.
Azərbaycan öz iqtisadi göstəricilərinə görə Müstəqil Dövlətlər Birliyi içərisində ən irəlidə gedən ölkələrdən
biridir. Bunu biz demirik. Bunu Dünya Bankı deyir. İndi bunlar deyirlər ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək
lazımdır.
Əlbəttə ki, iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək bundan sonra da lazımdır. İndiyə qədər görülən işlər Azərbaycan
iqtisadiyyatını biz istədiyimiz səviyyəyə qaldırmayıbdır. Ancaq keçən il ümumi daxili məhsul 10 faiz artıbdır və
1996-cı ildən başlayaraq hər il artır. Sənaye istehsalı artır, kənd təsərrüfatı istehsalı artır, özəlləşdirmə prosesi
gedir. Amma bunun vaxtı var. 10 faiz artırmaq olar, amma 10 dəfə artırmaq olmaz. Bu adi şeyləri bilməyən
adamlar, yaxud bilərək, qəsdən insanları çaşdırmaq istəyən adamlar bu cür fikirləri ortaya atırlar. Siz də bunlara
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uyursunuz. Özlərini guya böyük siyasi xadim hesab edən müxalifət partiyalarının rəhbərləri bir yerə yığışıb
deyirlər ki, nəhayət, ağıllı bir təklif gəlibdir, biz bunun tərəfdarıyıq. Ancaq o mənada ki, siz oradan iqtidarın
gördüyü işləri çıxarın – yaxşı, əgər onları çıxarsan, orada nə qalacaqdır – qalanı ilə biz razıyıq. Bilirsiniz, bu
cəfəngiyatdır.
Yenə də deyirəm, guya orada iki əsas məsələ var. Birincisi, mərhələ-mərhələ həll, ikincisi, müharibə. Mən
mərhələ-mərhələ həll barədə Milli Məclisdə dedim. 1997-ci ilin sentyabr ayında bu təklif bizə rəsmi təqdim
olunubdur. Onu da mətbuatda dərc etmişik. Biz onu qəbul etdik – baxmayaraq ki, orada heç də hər şey bizim üçün
yararlı deyildi, məqbul deyildi – amma Ermənistan onu qəbul etmədi. Mən bunu neçənci dəfədir izah edirəm. Sonra
Ermənistanın keçmiş prezidenti ilin sonunda bunu qəbul etmək fikrinə gəldi. Bunu həyata keçirən zaman müqavimətlə rastlaşdı, istefaya getməyə məcbur oldu. Müqavimət göstərənlər bu gün hökumətin başındadırlar.
Bu təklif dörd il bundan qabaq müzakirə olunubdur, həyata keçirilməyibdir və onlar bunu qəbul etməyiblər.
İndi bunu Amerikanın kəşfi kimi, bir ixtira kimi ortaya qoymaq olarmı? O ki qaldı müharibəyə, müharibə heç
vaxt istisna olunmayıbdır. Müharibəni nə vaxt lazım olsa, etmək olar.
Bilirsiniz, mən Parisdə idim. Bunları bilmirdim. Gəldim, bir, iki-üç gündür burada televiziyaya baxanda bir şey –
Cəlil Məmmədquluzadənin «Ölülər» əsəri yadıma düşdü. Çoxlarınız cavansınız, bəlkə onu oxumamısınız, səhnədə
görməmisiniz.
Şeyx Nəsrullah adamlarını bir şəhərə göndərir ki, gedin, orada xəbər verin ki, Şeyx Nəsrullah buraya gəlir,
ölüləri dirildəcəkdir. Cəlil Məmmədquluzadənin fikri nə idi? Bu, yüksək fəlsəfi məna daşıyan bir əsərdir.
Mənim aləmimdə bu, Azərbaycan ədəbiyyatının, dramaturgiyasının, yaxud da Azərbaycan ictimai-fəlsəfi
fikrinin yaratdığı ən yüksək dəyərli əsərlərdən biridir. Cəlil Məmmədquluzadə göstərmək istəyirdi ki, bizim o
vaxtkı insanlar nə qədər avamdırlar. Şeyx Nəsrullahın xəbərini eşidən kimi, biri gəldi ki, mən qardaşımı
dirildəcəyəm. O biri gəldi ki, mən atamı dirildəcəyəm. Biri gəldi ki, arvadımı dirildəcəyəm, nə bilim, bu birisini,
o birisini dirildəcəyəm. Sonra Şeyx Nəsrullah gəldi. Cəlil Məmmədquluzadə orada gözəl bir obraz – kefli
İsgəndər obrazı yaratmışdır. Kefli İsgəndər birinə deyir ki, sənin qardaşını dirildəndə, gəlib sənə deyəcək ki,
mənim arvadımı almısan. O birisinə deyir ki, sənin atanı dirildəndə, gəlib sənə deyəcək ki, mənim malımı
dağıtmısan. Onu deyəndə, bunu deyəndə, axırda hamı deyir ki, yox, heç kəsi diriltmək lazım deyildir.
İndi bu niyə mənim yadıma düşübdür? Bax, bu təklifi verənlər təxminən Şeyx Nəsrullaha bənzəyirlər. Sizin
hər gün ətraflarında fırlandığınız müxalifət partiyalarının rəhbərləri, yaxud da başqaları – hansılar ki, bunların
bu təklifinə biri deyir, çox əlverişlidir, ən əlverişlidir, biri deyir, bəli, bunu qəbul etmək olar – onlar da mənim
xatirəmə həmin avam camaatı salırlar.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Siz kefli İsgəndər deyəndə, kimi nəzərdə tutursunuz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada kefli İsgəndər var. Bilirsiniz, ona görə də avam olmaq lazım deyil. Xalqı aldatmaq
lazım deyildir. Necə deyərlər, o təkliflər, prinsiplər dəfələrlə müzakirə olunubdur. Əgər biz onun hansını həyata
keçirə bilsəydik, keçirə bilərdik. Yenə də deyirəm, meydana çıxmış iki nəfər «böyük strateqlər» yeddi ildir bu işin
içindədirlər və yaxşı bilirlər ki, biz bunları nə vaxt, nə cür həyata keçirmək istəmişik və mümkün olmayıbdır. Amma
kənarda olanları qınamıram.
Biz eyni zamanda mərhələ-mərhələ həll təklifini dərc etdik. Sonra mən Milli Məclisdə dedim ki, biz bunu
qəbul etdik, amma Ermənistan qəbul etmədi. Sonra qəbul etdi və buna görə də Ter-Petrosyan öz vəzifəsindən
imtina etdi. Bundan sonra belə bir şeyi gətirib ortaya çıxarasan və yenə də deyəsən ki, biz bunun əsasında iş
görə bilərik – nə deyim, bundan da ağılsız iş ola bilərmi?
Siz sadəlövh olmayın. Biz indiyə qədər nə mümkündür etmişik. Bu gün də edirik, sabah da edəcəyik. Elə bir
yol yoxdur ki, biz onu sınaqdan keçirməyək. Elə bir təklif yoxdur ki, biz ona baxıb öz fikrimizi deyə bilməyək.
Əgər indiyə qədər biz bunları edə bilməmişiksə, səbəb odur ki, Ermənistan qeyri-konstruktiv yol tutur. Minsk
qrupu, beynəlxalq təşkilatlar isə bu işlə məşğul olaraq Ermənistanı konstruktiv yola gətirməyə məcbur etmirlər,
ya da edə bilmirlər. Məsələ bundadır. Ona görə səmərəli işlərlə məşğul olun. Vaxtı belə şeylərə itirməyin və
camaatı da çaşdırmayın.
Mən Türkiyədə bütün bu məsələlər haqqında ətraflı məsləhətləşəcəyəm. Yəni onlar hər şeyi bilirlər.
S u a l: Cənab Prezident, İranın prezidenti Xatəmi Qarabağ münaqişəsinin həllində Tehranın
vasitəçiliyini irəli sürübdür. Ermənistan buna tam razı olubdur. Bəs, Azərbaycan necə?
C a v a b: Bilirsiniz, əgər sizin xatirinizdədirsə, İran bir dəfə vasitəçilik edibdir. 1992-ci ildə Azərbaycan
nümayəndə heyəti ilə Ermənistan nümayəndə heyəti Tehrana getmişdi ki, guya orada İran vasitəçilik etsin. Onlar
Tehranda olduğu zaman Ermənistan silahlı qüvvələri Şuşanı işğal ediblər. Siz bunu bilirsiniz, yoxsa yox? Bəlkə də
bilmirsiniz. Gedin, onları oxuyun.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Baş Qərargah rəisi və digərləri ilə görüşlərinizdə Azərbaycanla
Türkiyə arasında hərb sahəsində işbirliyinə dair anlaşma gündəmdə olacaqmı?
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C a v a b: Bilirsiniz, biz Türkiyənin bütün dövlət orqanlarının rəhbərləri ilə, o cümlədən Baş Qərargah rəisi
ilə çox sıx əlaqədəyik, dostluq, əməkdaşlıq əlaqəsindəyik. Nə mümkündür, onu edirik və edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, dediniz ki, biz həmişə...
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən haranı təmsil edirsən?
J u r n a l i s t: «Faktor» qəzetini.
H e y d ə r Ə l i y e v: O qədər qəzet var, heç bilmək olmur.
S u a l: Siz dediniz ki, biz həmişə sülh yolunu tutmuşuq və sülh tərəfdarıyıq. Əgər sonda Ermənistan
tərəfi sülhlə razılaşmasa, biz hansı mövqeni tutacağıq? Müharibə edəcəyikmi, yoxsa, məsələ necə
olacaqdır?
C a v a b: Mən sənə deyirəm ki, biz müharibə etməyə həmişə hazır olmalıyıq. Bizim ordumuz müharibə
etmək üçün günbəgün, ilbəil öz gücünü artırır. Amma müharibə etmək, sizin üçün gedib orada söhbət etmək
deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan tərəfi rəsmən bəyan etdi ki, əgər Azərbaycan müharibə edərsə,
Ermənistan Azərbaycanın daha yeddi rayonunu da ələ keçirəcəkdir. Ali Baş Komandan kimi nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Onlar hər şey deyə bilərlər. Sağ olun.
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RƏSMİ QARŞILANMA MƏRASİMİNDƏN SONRA JURNALİSTLƏR QARŞISINDA
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN BƏYANATI
(12 mart 2001)
12 mart 2001-ci il
Zati-aliləri, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli dostlar, qardaşlar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram, Azərbaycan xalqının ən xoş arzularını sizə çatdırıram.
Hörmətli cənab Prezident!
Məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm və bu səfəri Azərbaycan–Türkiyə
əlaqələrinin daha da inkişaf etməsi üçün çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Hörmətli Prezident, Siz bizim burada görəcəyimiz işlər haqqında məlumat verdiniz. Ona görə də mənim
bütün bunları təkrar etmək fikrim yoxdur. Ancaq bunu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ilə Türkiyə
arasındakı əlaqələr indiyə qədər dostluq, qardaşlıq əlaqələri olubdur və bundan sonra da belə olacaqdır. Bizim
əlaqələrimizin təməli budur və bunun əsasında iqtisadi, ticarət, elm, mədəniyyət və başqa sahələrdə olan
əməkdaşlıqlardır. Bunların hamısı indi, demək olar ki, yüksək səviyyədədir. Ancaq bu əlaqələr bundan sonra
daha da yüksəlməlidir. Ona görə də biz buraya gəlməklə həm Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının
bizim üçün çox əhəmiyyətli olduğunu bir daha nümayiş etdiririk. Eyni zamanda ölkəmizin daha da birgə
işbirliyinin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi tədbirlər görülməsini istəyirik. Mənim buradakı səfərim üçün tərtib
olunmuş proqram bunların hamısına imkan verir. Ona görə də mən çox məmnunam ki, qarşımızda duran bütün
vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün biz mümkün olan işləri görəcəyik.
Cənab Prezident, təbiidir, Sizin dediyiniz mövzuların hamısı – həm Bakı–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin
inşası, həm Azərbaycan qazının Türkiyəyə ixrac edilməsi və iqtisadi, ticarət əlaqələri bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Ancaq bizim üçün ən vacib və ən əhəmiyyətli olan Qafqazda sülhün, təhlükəsizliyin təmin
edilməsi məsələsidir. Bu həm Türkiyə, həm Azərbaycan, həm də bütün Qafqaz ölkələri üçün çox əhəmiyyət
kəsb edir. Azərbaycan üçün bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, Azərbaycan artıq 12 ildir Ermənistan ilə
hərbi münaqişədədir. Bu münaqişə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri müəyyən səbəblərdən Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal edib və işğal olunmuş bu torpaqlardan bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşı,
azərbaycanlılar zorla çıxarılıb, didərgin düşübdür və indi onlar çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Hörmətli cənab Prezident!
Siz Bakıda olarkən respublikamızın paytaxtında yerləşmiş bir qrup köçkünün vəziyyətini özünüz gördünüz.
Amma siz gördüyünüz hamısından yaxşısı idi. Çadırlarda yaşayan qaçqınların vəziyyəti onlardan qat-qat pisdir. Ona
görə də Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsi bizim qarşımızda duran əsas məsələdir. Neçə
illərdir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan bu sahədə sıx əməkdaşlıq edir. İndiki mərhələdə bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunması istiqamətlərini müəyyən etmək üçün bizim Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə dövləti, hökuməti ilə danışıqlar,
məsləhətləşmələr aparmağa çox böyük ehtiyacımız vardır. Mən çox ümid edirəm ki, bizim buradakı görüşlərimizdə,
danışıqlarımızda bu, əsas yer tutacaqdır. Biz bu məsələni həll etmək üçün Türkiyədən lazımi dəstəklər alacağıq.
Cənab Prezident, məni bu rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə bir daha Sizə minnətdarlıq edirəm. Bütün qardaş, dost
Türkiyə xalqına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram. Təşəkkür edirəm.
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"ŞAHDƏNIZ" YATAĞINDAN ƏLDƏ OLUNACAQ TƏBİİ QAZIN TÜRKİYƏYƏ NƏQLİNƏ
DAİR AZƏRBAYCAN-TÜRKIYƏ SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ
BƏYANATI
(12 mart 2001)
12 mart 2001-ci il
Hörmətli Prezident!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mənim Türkiyəyə rəsmi səfərimin birinci hissəsi bitməkdədir. Məni Türkiyəyə dəvət etdiyinə və bu gözəl
qonaqpərvərliyə görə əziz dostum qardaşım, Türkiyə Cümhuriyyətinin Prezidenti hörmətli Əhməd Necdət
Sezərə bir daha təşəkkür edirəm. Bu səfərin böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, biz həm ölkələrimiz arasındakı
əlaqələri, həm bizim bölgəyə aid olan məsələləri, həm də dünyada gedən prosesləri təhlil etdik, fikirlərimizin
eyni olduğunu bir daha təsdiq etdik və gələcəkdə də Türkiyə-Azərbaycan işbirliyində birgə hərəkət etmək
haqqında bəyanatlar verdik. Bu məni çox sevindirir. Çünki Azərbaycan üçün Türkiyə qüdrətli, böyük, inkişaf
etmiş, demokratiya içərisində yaşayan bir dövlətdir, Türkiyə gənc, müstəqil Azərbaycan üçün həmişə örnək
olubdur, bu gün də örnəkdir.
Burada bizim apardığımız danışıqlar, müzakirə etdiyimiz məsələlər haqqında hörmətli Prezident artıq sizə
məlumat verdi. Mən vaxt alıb təkrar etmək istəmirəm. Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bütün məsələlərdə
biz həmfikirik. Xüsusən bu gün Bakı-Supsa-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin artıq tikintisinə başlanması
haqqında hər iki ölkədə - həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda eyni münasibət olduğunu bir daha hiss etdim.
Əmin ola bilərsiniz ki, 1994-cü ildən başladığımız bu işi birlikdə sona çatdıracağıq. Azərbaycanın nefti yaxın
illərdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti ilə həm Türkiyəyə, həm də Aralıq dənizinə axacaqdır.
Son vaxtlar Türkiyə ilə bizim əlaqələrimizdə bir çox önəmli məsələ meydana çıxıbdır. Bu da
Azərbaycanın kəşf etdiyi böyük təbii qaz yataqlarının Türkiyə ilə müştərək istifadə olunması məsələsidir. Biz
"Şahdəniz" qaz yatağında böyük qaz ehtiyatları əldə etmişik. Bunu bilərək, əvvəlcədən Türkiyə dövləti,
hökuməti ilə danışıqlar aparıb çıxarılacaq qazın çox hissəsini Türkiyəyə ixrac etmək haqqında bizim razılığımız
vardır. Bu gün mən çox məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, bu razılıq gerçəkləşdi və Azərbaycandan hasil
olunacaq təbii qazın Türkiyəyə satılması haqqında həm hökumətlərarası anlaşma imzalandı, həm də alqı-satqı
üzrə anlaşma imzalandı. Bu çox mühümdür. Çünki bu qaz Gürcüstandan keçməlidir. Bizim Bakıdan Gürcüstana
qədər keçmişdə yaradılmış qaz boru xəttimiz var, onu bərpa etməliyik. Ona görə də biz bilməliyik ki, qazı
haraya ixrac edəcəyik. İkincisi də imza atdıq ki, 6 milyard kub metr qaz veriləcəkdir. Amma gələcəkdə
Türkiyəyə ildə 15 milyard, yaxud 20 milyard kubmetr qaz sata bilərik.
Hörmətli dostum, doqquzuncu Cümhurbaşqanı Süleyman Dəmirəl vaxtilə mənə dəfələrlə demişdi ki,
Türkiyənin 50 milyard kubmetr qaz almağa ehtiyacı vardır, Azərbaycan nə qədər çox qaz hasil etsə, biz o qədər
də alacağıq. İndi biz hörmətli Prezident Əhməd Necdət Sezərlə bu işin təməlini qoyduq. Güman edirəm ki, bu
uğurlu olacaqdır. Biz indi mövcud olan xətdən istifadə edəcəyik, qazı Türkiyənin sərhədlərinə gətirib
çıxaracağıq. Gərək Türkiyədə lazımi hazırlıq işləri görülsün ki, bu qazdan vaxtında istifadə oluna bilsin.
Ancaq gələcəkdə böyük miqdarda qazın Türkiyəyə ixracı üçün yeni böyük boru xətti də yaratmaq
fikrindəyik. Ona görə bizim qarşımızda çox böyük üfüqlər, perspektivlər açılır. Bu Türk Azərbaycan
dostluğunun, iqtisadi əməkdaşlığının inkişafını təmin edəcəkdir. Eyni zamanda strateji nöqteyi-nəzərdən bizi
bir-birimizlə daha sıx bağlayacaqdır. Biz Türkiyə ilə əlaqələrimizi strateji əməkdaşlıq prinsipi əsasında
qurmuşuq. Bu əlaqələri bundan sonra da inkişaf etdirmək istəyirik.
Mən bu gün keçirilən söhbətlərdən və imzalanan anlaşmalardan daha məmnun olduğumu bildirmək
istəyirəm.
Hörmətli Prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏ İLƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA STRATEJİ ƏMƏKDAŞLIĞA ƏSASLANAN
İKİTƏRƏFLİ MÜNASİBƏTLƏRİN DAHA DA İNKİŞAF ETDİRİLMƏSİ HAQQINDA
BİRGƏ BƏYANATI
(12 mart 2001)
12 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd
Necdət Sezərin dəvəti ilə 2001-ci il martın 12–16-da Türkiyədə rəsmi səfərdə olmuşdur. Səfər zamanı cənab
Heydər Əliyevi Xarici İşlər naziri V.Quliyev, Baş nazirin müavini A.Şərifov və digər rəsmi şəxslər müşayiət
etmişlər.
Səfər əsnasında iki prezident arasında təkbətək danışıqlar aparılmış, ayrıca olaraq iki ölkənin heyətləri
arasında danışıqlar keçirilmişdir. Səmimilik şəraitində keçən danışıqlarda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında
mövcud olan ikitərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə inkişaf perspektivləri müzakirə olunmuş və hər iki ölkə
üçün maraq kəsb edən regional və beynəlxalq məsələlərlə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi həyata keçirilmişdir.
Tərəflər dost və qardaş olan iki dövlət arasında strateji əməkdaşlığa əsaslanan ikitərəfli münasibətlərin
yüksək səviyyədə olduğunu məmnuniyyətlə qeyd etmiş, mövcud olan yaxın münasibətlərin regionun digər
ölkələri üçün də nümunə ola bilməsi arzusunu bir daha ifadə etmişlər.
Tərəflər region dövlətlərinin beynəlxalq
birlik tərəfindən tanınmış sərhədlərinin zor işlətməklə
dəyişdirilməsinə qarşı yönəldilmiş və dövlətlərin təhlükəsizliyini, ərazi bütövlüyünü təhlükə altına alan insan
hüquqları və azadlığının əsaslarının, demokratik prinsipləri və ictimai dəyərlərin pozulmasına yönəldilmiş
təcavüzü, separatist hərəkətləri və terrorizmin bütün forma və təzahürlərini pislədiklərini və bu təhlükəyə qarşı
mübarizədə birgə fəaliyyətlərini inkişaf etdirmək əzmində olduqlarını bir daha təsdiq etmişlər.
Tərəflər Ermənistan Respublikasının Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamasının qəbuledilməz
olduğunu vurğulayaraq, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olduğunu qeyd etmiş və
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını tezliklə və qeyd-şərtsiz tərk etməsinin, qaçqınların və
məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına geri qayıtmalarının təmin edilməsini bir daha qeyd etmişlər.
Tərəflər Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin bərqərar olmasının regionun bütün ölkələrinin maraqlarına
xidmət edəcəyini və bu istiqamətdə məneə təşkil edən Ermənistan– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
dövlətlərin süverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı kimi beynəlxalq hüququn imperativ
prinsipləri əsasında ən qısa zamanda sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olunmasının vacibliyini vurğulamışlar.
Tərəflər regionda mövcud olan vacib problemlərin həll olunması üçün konstruktiv təkliflərin irəli sürülməsi
əvəzinə, region ölkələrinin bir-birinə münasibətdə yeni gərginlik yarada biləcək, mehriban qonşuluq
prinsiplərinə uyğun olmayan siyasət aparmasının doğru olmadığını, Qafqazda həqiqi sülhün və əməkdaşlıq
şəraitinin təmin olunması baxımından belə siyasətə son qoyulmasının vacib əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğulamışlar.
Tərəflər Qafqazda sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına yönəldilmiş səyləri dəstəklədiklərini bir daha qeyd
edərək bu çərçivədə Qafqazda sabitlik paktı təşəbbüsünün irəliyə aparılması ilə bağlı əməkdaşlıq etmək
qərarlarını ifadə etmişlər.
Türkiyə tərəfi dost və qardaş Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması ilə əlaqədar məmnuniyyət
hissi keçirdiyini bir daha qeyd etmiş, Azərbaycan tərəfi isə bu müddət ərzində göstərdiyi həmrəyliyə və
əməkdaşlığa görə Türkiyəyə öz təşəkkürünü bildirmişdir.
Tərəflər BMT, ATƏT, NATO, Avro-Atlantik Əməkdaşlıq Şurası və buna bənzər digər beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində olduğu kimi, Avropa Şurası tərkibində də əməkdaşlıq etməyi və qarşılıqlı fəaliyyətlərini
gücləndirmək istiqamətində niyyətlərini bir daha qeyd etmişlər.
Tərəflər 2001-ci il aprelin 26-27-də İstanbulda keçiriləcək türkdilli dövlət başçılarının zirvə görüşünün üzv
ölkələr arasındakı ortaq tarix, mədəniyyət və dil birliyinə, dostluq, bərabərlik və qarşılıqlı mənafelərə əsaslanan
yüksək səviyyəli münasibətlərin və əməkdaşlığın gücləndirilməsi baxımından böyük əhəmiyyət daşıdığını
bildirmişlər.
Tərəflər Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsi ilə bağlı görülən işlərin səviyyəsindən, bu səpkidə boru
xəttinə kapital qoyuluşunu həyata keçirəcək sponsorlar qrupunun yaradılmasından, əsaslı mühəndis işlərinin
ümidverici vəziyyətindən və ümumi mühəndis işlərinin 2001-ci ilin may ayı ərzində başlanmasının nəzərdə
tutulmasından məmnun qaldıqlarını ifadə etmişlər. Tərəflər, həmçinin Xəzər dənizi hövzəsindəki neftin Bakı–
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Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri vasitəsilə ixrac edilməsinin region ölkələrinə yeni iqtisadi imkanlar yaratmaqla
yanaşı, bölgədəki sabitliyin möhkəmlənməsinə xidmət edəcəyini, Avropa başda olmaqla, Qərb bazarlarının
enerji nəqli təhlükəsizliyinə müsbət təsir göstərəcəyini vurğulamışlar.
Tərəflər Qazaxıstan neftinin nəqli ilə əlaqədar həyata keçirilən işlərin müsbət inkişafını məmnuniyyətlə qeyd
etmiş, Qazaxıstan neftinin Aktay–Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutu ilə nəqlinin təmin edilməsi məqsədi ilə
Qazaxıstan və Gürcüstan hökumətləri ilə birlikdə çalışaraq, müvafiq hüquqi zəminin tezliklə başa çatdırılması
niyyətlərində olduqlarını təsdiq etmişlər.
Tərəflər, həmçinin Azərbaycanın təbii qazının Türkiyəyə ixracı ilə əlaqədar aparılan danışıqların konstruktiv
şəkildə irəliləməsindən və bu istiqamətdə hökumətlərarası müqavilənin layihəsinə və alqı-satqı müqaviləsinə
dair əsasən razılıq əldə olunmasından məmnunluq ifadə etmiş və bu işlərin qısa bir zamanda tamamlanmasına
inandıqlarını bir daha vurğulamışlar.
Tərəflər «Avropa–Qafqaz–Asiya» nəqliyyat dəhlizi ilə beynəlxalq daşımaların inkişafı haqqında çoxtərəfli
əsas saziş» çərçivəsində həyata keçirilən fəaliyyətlərin və Qara dəniz – Rinq koridoru layihəsinin reallaşmasının
sürətlənməsi məqsədi ilə əlaqələndirilmənin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etmişlər.
Prezidentlər 2001-ci il mayın 1-dən etibarən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına sədrliyin Türkiyəyə
həvalə edilməsi ilə bağlı, təşkilatın fəaliyyətinə təkan vermək üçün iki ölkə arasında sıx əməkdaşlığa dair
razılıq əldə etmişlər.
Tərəflər iki ölkə arasındakı ticarət və iqtisadi əlaqələrin uzunmüddətli olmasını nəzərə alaraq, bu əlaqələrin
qarşılıqlı faydalı və sıx əməkdaşlıq əsasında qurulması üçün zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsinin vacibliyini
vurğulamışlar.
Tərəflər bu çərçivədə ikitərəfli iqtisadi və ticarət əlaqələrində mövcud olan problemlərin müzakirə edilməsi
üçün müştərək iqtisadi komissiyanın iclasının 2001-ci il martın 29-30-da Bakıda keçirilməsi haqqında razılıq
əldə etmişlər.
Tərəflər iki ölkə arasındakı ticarətdə avtomobil nəqliyyatı ilə daşımaların vacibliyini qeyd edərək, bir-birinin
avtonəqliyyat daşıyıcılarına yardım göstərməsinə dair razılığa gəlmişlər.
Türkiyə tərəfi Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və ictimai sahələrdə əldə etdiyi inkişafı məmnuniyyətlə
qarşıladığını qeyd etmiş, 5 noyabr 2000-ci il parlament seçkilərinin və 2001-ci il yanvarın 7-də bəzi rayonlarda təkrar
keçirilmiş parlament seçkilərinin Azərbaycanda demokratik proseslərin dərinləşməsi və gücləndirilməsi istiqamətində
mühüm bir mərhələ olduğunu qeyd etmişdir.
Tərəflər demokratiya, insan hüquqları və açıq cəmiyyət prinsipinin yeni əsrin ən vacib dəyərlərini təşkil
etdiyini bildirərək, iki ölkənin ictimai birlikləri və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqələrin inkişafının
əhəmiyyətini qeyd etmişlər.
Tərəflər iki ölkə arasında bu günə qədər imzalanmış 70-dən artıq sənədin mövcud əlaqələrin hüquqi bazasını
təşkil etdiyini xatırladaraq, münasibətlərin gücləndirilməsi üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən bu sənədlərin
icrasının təmin olunması istiqamətində tədbirlər görülməsinin vacibliyini qeyd etmişlər.
Tərəflər xüsusilə iqtisadiyyat və mədəniyyət sahələrində konkret əməkdaşlıq layihələrindən ibarət olan yeni
müqavilələrin hazırlanması prosesinin davam etdiyini qeyd edərək, bunun ən qısa zamanda başa çatması üçün
hər iki ölkənin məsul şəxşləri arasında təmasların intensivləşdirilməsi arzusunda olduqlarını ifadə etmişlər.
Tərəflər əmək, sosial müdafiə, təhsil, elm və mədəniyyət sahələri ilə əlaqədar əməkdaşlığın inkişafı və
dərinləşdirilməsi məqsədi ilə göstərilən səyləri dəstəklədiklərini bildirmişlər.
Tərəflər iki ölkə arasındakı müştərək mədəni dəyərlərin və tarixi qardaşlıq əlaqələrinin mədəniyyət
sahəsindəki səviyyəsinin daha da gücləndirilməsinə təkan verəcəyinə inanaraq, Bakıda və Ankarada mədəniyyət
mərkəzlərinin açılmasına dair razılıq əldə etmişlər.
Tərəflər, həmçinin TRT-1 verilişlərinin Azərbaycanın bütün ərazilərində sərbəst olaraq yayımlanması və
müvafiq şəraitin yaradılması üçün iki ölkənin məsul şəxsləri arasındakı əməkdaşlığın davam etdirilməsinə dair
razılıq əldə etmişlər.
Tərəflər həyata keçirilən qarşılıqlı səfərlərin iki ölkə arasında əlaqələrin daha da gücləndirilməsi
istiqamətində mühüm imkanlar yaratdığını vurğulayaraq, cənab Heydər Əliyevin bu səfəri zamanı da
danışıqların faydalı keçdiyini qeyd etmiş, Azərbaycan və Türkiyə arasındakı əməkdaşlığın dostluq, qardaşlıq,
həmrəylik və qarşılıqlı yardım ruhu əsasında davam etdirilməsi və inkişafı üçün səylər göstərəcəklərini ifadə
etmişlər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev ona və nümayəndə heyətinə göstərilən səmimi
münasibət və qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirmiş, Türkiyə Respublikasının prezidenti Əhməd Necdət
Sezəri Azərbaycana dəvət etmişdir. Prezident Əhməd Necdət Sezər bu dəvəti məmnuniyyətlə qəbul etmişdir.
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Birgə bəyanat 2001-ci il martın 12-də Ankarada Azərbaycan və türk dillərində iki nüsxədə imzalanmışdır, hər iki mətn
eyni qüvvəyə malikdir.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti

Əhməd Necdət Sezər
Türkiyə Respublikasının
Prezidenti
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ
TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(12 mart 2001)
Ankara,
Çankaya köşkü
12 mart 2001-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, hörmətli dostum, qardaşım Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli dostlar, cənablar, xanımlar!
Mən sizi Azərbaycan xalqı adından səmimi-qəlbdən salamlayıram və millətimizin sizə olan ən xoş arzu və
istəklərini çatdırmaqdan məmnuniyyət hissi duyuram.
Hörmətli Prezident, məni Türkiyəyə rəsmi səfərə dəvət etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Bu səfərin
Azərbaycan üçün, düşünürəm ki, eyni zamanda Türkiyə üçün, Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri üçün çox
əhəmiyyətli olduğunu yüksək qiymətləndirirəm. Bizə göstərilən bu qonaqpərvərliyə görə, dostluğa görə,
mehribanlığa görə öz adımdan və mənimlə buraya gələn böyük heyət adından təşəkkür edirəm.
Eyni zamanda onu da düşünürəm ki, Türkiyə sizin vətəniniz olduğu kimi, bizim də vətənimizdir. Ona görə
də burada, güman edirəm ki, başqa bir qarşılanma ola bilməzdi. Biz Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına
hədsiz məhəbbət hissi ilə yaşayırıq. Bu məhəbbət hisslərinin dərin kökləri var. Bu bizim tarixi keçmişimizdir.
Bu bizim dilimizdir. Bu bizim milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Bu bizim dinimizdir. Ən əsası isə, Azərbaycanın
Türkiyəyə kesmişdə də, bu gün də olan məhəbbəti və sevgisidir.
Biz Türkiyənin əldə etdiyi böyük nailiyyətləri iftixar hissi ilə izləyirik. Bu nailiyyətlər ilbəil yüksəlir, artır.
Bunların əsasını təşkil edən isə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı, böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkdür.
Məhz buna görə də mən Türkiyəyə rəsmi səfərimi ilk öncə böyük Atatürkün qəbrini ziyarət etməklə başladım.
Hər dəfə Atatürkün qəbrini ziyarət edərkən, o şəxsin bəşər tarixində nə qədər böyük rol oynadığını bir daha, bir
daha xatırlayıram.
Eyni zamanda düşünürəm ki, əgər Mustafa Kamal Atatürk vaxtilə, Osmanlı imperiyası dağılandan sonra
cümhuriyyəti qurmasaydı və cümhuriyyətin gələcək yollarını müəyyən etməsəydi, güclü türk ordusu
qurmasaydı, güclü türk əsgəri yaratmasaydı, Türkiyə rəqibləri, düşmənləri əhatəsində olduğu halda, bu qədər
yüksək inkişaf edə bilməzdi. Bizdə məmnuniyyət hissi doğurur ki, sonrakı nəsillər böyük Atatürkün yolu ilə
gedərək Türkiyəni inkişaf etdiriblər. Bu gün Türkiyə dünyanın ən qüdrətli dövlətlərindən biridir. İqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş, demokratiya prinsipləri, bazar iqtisadiyyatı prinsipləri ilə yaşayan bir dövlət, bir ölkədir.
Bunlar hamısı bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün bir tərəfdən, iftixar hissi doğurur, ikinci tərəfdən də, təcrübə
mənbəyidir.
Biz, Azərbaycan gənc, müstəqil ölkəyik. Bu ilin sonunda Azərbaycanın müstəqilliyinin, istiqlaliyyətinin 10cu ili tamam olur. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 10 il o qədər də böyük zaman deyildir. Amma dünyada gedən
prosesləri nəzərə alsaq, bizim bölgədə baş vermiş hadisələri nəzərə alsaq, Azərbaycanın 10 il müstəqil yaşaması
böyük hadisədir. Biz müstəqilliyimizi əldə edəndən Türkiyənin dəstəyini, dayağını hiss etmişik. Əziz dostum,
bəli, Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkədir. Bizim müstəqilliyimizi başqa ölkələr də
tanıyıblar, bəyanatlar veriblər. Amma Türkiyənin onlardan fərqi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın
müstəqilliyini, istiqlaliyyətini tanıyaraq, eyni zamanda müstəqil dövlətin yaşaması üçün, inkişaf etməsi üçün
ona həmişə qardaşlıq yardımı etmiş, qardaş kimi Azərbaycanın yanında olmuşdur. Bütün bunlar bizi keçmişdə
olduğu kimi, bu gün də Türkiyə ilə sıx bağlayıbdır. Ona görə də hər dəfə Türkiyəni ziyarət etmək mənim üçün
böyük bir xoşbəxtlikdir.
Mənimlə bərabər buraya böyük nümayəndə heyəti gəlibdir. Bir çox nazirlər, Milli Məclisin bir qrup deputatı
buradadır. Onların hamısı Türkiyəyə böyük həvəslə gəliblər. Bəlkə də bu qədər böyük heyətin buraya gəlməsi
bəzilərini təəccübləndirər. Ancaq bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, biz istəyirik bütün sahələrdə əlaqələrimizin
inkişaf etməsi üçün yeni addımlar ataq.
Mən böyük qürur hissi duyuram ki, XXI əsrin əvvəlində, üçüncü minilliyin əvvəlində Türkiyəyə rəsmi səfər
etmək mənə nəsib olubdur. Bu gün burada hörmətli prezident ilə, hörmətli Baş nazir ilə apardığımız danışıqlar
Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin bütün sahələrini əhatə edibdir. Bu da bizim üçün, Azərbaycan üçün çox
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faydalıdır. Hər bir məsələ meydana çıxanda biz Türkiyə ilə məsləhətləşməyi vacib hesab edirik. Ona görə də bu
gün danışıqlarımızın bir hissəsi Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi, mədəni əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə, bir
sözlə, bütün sahələrdə əlaqələrin inkişafına həsr olunubsa, digər hissəsi Azərbaycanın böyük dərdi olan Dağlıq
Qarabağ probleminin, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsinə həsr edilibdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmışdı. Bilirsiniz ki,
1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarına, yəni Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağa
torpaq iddiası ilə çıxış etmiş və sonra bu, hərbi münaqişəyə, müharibəyə çevrilmişdi. Müharibə böyük itkilərə
gətirmişdi. Müxtəlif səbəblərdən, Ermənistana bəzi dövlətlərin etdiyi yardıma görə və Azərbaycanda da buraxılmış
bəzi nöqsanlara görə bu savaşda, bu müharibədə Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal edibdir. Öncə
Dağlıq Qarabağı, ondan sonra isə onun ətrafında olan yeddi böyük rayonu işğal edibdir. Beləliklə, Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Özü də bu gün yox, dünən yox, bir çox illərdir
ki, bu torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb və qaçqın vəziyyətdə çadırlarda yaşayırlar.
Həm Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, müharibəsi dövründə, həm də atəşkəs yaranandan sonra sülh danışıqlarının aparılmasında Türkiyə mühüm rol oynayıbdır. 1992-ci ildə ATƏT Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupu yaradıbdır. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və onun üzvü kimi,
Azərbaycanın dostu kimi, bu illər çox faydalı işlər görmüşdür. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim gördüyümüz bütün
işlər, o cümlədən Minsk qrupunun həmsədrləri olan ölkələrin – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın son
illərdə həyata keçirdiyi tədbirlər heç bir nəticə verməyibdir. Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan çıxmır.
Azərbaycanın qaçqınları çadırlarda yaşayır. Bunların hamısı bizim üçün həm maddi, həm də mənəvi zərbədir.
Hörmətli Prezident, mən Sizə minnətdaram. Siz burada bəyan etdiniz ki, hüquq normaları, beynəlxalq hüquq
prinsipləri, təəssüflər olsun ki, çox dövlətlər tərəfindən pozulur. Dünyada ikili standartlar var və Azərbaycan bu
ikili standartlardan çox əziyyətlər çəkir. Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdiyi halda, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Konqresi hələ 1992-ci ildə Azərbaycana hər bir yardımın göstərilməsinə embarqo
qoymuşdur. Eyni zamanda işğalçı Ermənistan hər il Amerika Birləşmiş Ştatlarından böyük yardım alır və
xüsusən 100 milyon dollara qədər pul alır. Biz bu ədalətsizlikləri görürük və siz də görürsünüz.
Məsələn, son vaxtlar Türkiyəyə qarşı edilən ədalətsizliklər bizi sarsıdır, bizi incidir. Erməni diasporunun
gücünə görə bəzi ölkələrin parlamentlərində Türkiyənin vaxtilə guya ermənilərə qarşı soyqırımı etməsi haqqında
qərarlar çıxarıblar. Biz belə qərarlara, belə fikirlərə daim öz etirazımızı bildirmişik.
Hələ 1998-ci ildə Amerikada bu məsələ Konqresdə qaldırılan kimi, Azərbaycanın Milli Məclisi, Azərbaycan
dövləti öz etirazını bildirdi. Son vaxtlar Fransa parlamentlərinin belə bir qərar çıxarması bizi hiddətləndirdi.
Bizim parlament xüsusi bəyanat verdi. Dövlət başçısı kimi, mən bu hərəkəti pislədim və bu qədər ədalətsizliyə
qarşı öz iradəmi göstərdim. Hətta yanvar ayında Parisdə olarkən, Fransanın prezidenti Jak Şirak ilə danışarkən
ona dedim ki, siz nə üçün belə ədalətsizlik edirsiniz? Biz buna qarşı çıxırıq. Bu, Türkiyə kimi bir dövlətə, türk
xalqına, o cümlədən bütün türkdilli xalqlara olan ədalətsizlikdir. Biz bu gün də öz iradəmizi göstəririk.
Yəni bax, bu iki faktla nümayiş etdirmək olar ki, dünyada ikili standartlar mövcuddur və bunlar
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad olunması üçün lazımi tədbirlərin görülməsinin qarşısını alır.
Hesab edirəm ki, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa kimi böyük dövlətlər Ermənistana təsir göstərə
bilmədilər ki, o bu danışıqlarda konstruktiv mövqe tutsun və işğal olunmuş torpaqları azad etsin. Ondan sonra isə
Dağlıq Qarabağın statusu haqqında danışıqlar aparmaq olar. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu etməyiblər. Biz bu
barədə geniş fikir mübadiləsi apardıq və mən bundan çox məmnunam.
Hörmətli Prezident, Siz burada Bakı–Ceyhan boru xətti haqqında bugünkü durumu bildirdiniz və
Azərbaycanın «Şahdəniz» yatağından alınacaq qazın Türkiyəyə ixrac edilməsi haqqında anlaşmanın
imzalanması barədə məlumat verdiniz. Mən çox məmnunam. Çünki biz 1994-cü ildən Azərbaycanın neft
strategiyasını həyata keçirərək, Bakı–Ceyhan boru xəttinin yaranması üçün Türkiyə, Azərbaycan birlikdə
çalışmışıq. İndi bunu daha da irəliyə aparmalıyıq və bu boru xəttini inşa edib, tikib istismara verməliyik. Xəzər
dənizindəki «Azəri», «Çıraq» və «Günəşli» yataqlarından ildə 50–60 milyon ton neft ixrac etmək olar. Amma
Azərbaycan dünyanın böyük neft şirkətləri ilə 20 müqavilə imzalayıbdır. Təsəvvür edin, oradan nə qədər neft
hasilatı, qaz hasilatı gözlənilir. Ona görə də bəlkə gələcəkdə Bakı–Ceyhan yetərli olmayacaq, ikincisini də yaratmaq
lazım olacaqdır. Bunu eyni zamanda qaz haqqında da deyə bilərəm. Biz 6 milyard kubmetr qazın Türkiyəyə satılması
haqqında saziş imzaladıq. Ancaq gələcəkdə bunu 10 milyarda, 15 milyarda, 20 milyarda da çatdırmaq olar və
Türkiyənin bu barədə ehtiyaclarını təmin etmək olar. Bu sahə Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrinin əsas
sahəsidir. Ancaq bütün başqa sahələrdə də biz əlaqələrimizi inkişaf etdirmişik və bundan sonra da inkişaf etdirməyə
çalışacağıq.
Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan on ildə ağır bir yol keçibdir. Bilirsiniz ki, bir tərəfdən, Ermənistanın
təcavüzü, ikinci tərəfdən, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitliyin pozulması, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin
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hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması, hakimiyyətin bir neçə dəfə dəyişdirilməsi, nəhayət, 1993-cü ildə
vətəndaş müharibəsinin başlanması görün Azərbaycana nə qədər böyük zərbələr vurubdur.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, indi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır. Ermənistanın
təcavüzünə, bir milyon qaçqının ağır vəziyyətdə yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan iqtisadi cəhətdən ilbəil
inkişaf etməkdədir.
Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir. Biz hər şeydə gəncik. Müstəqil dövlət kimi də gəncik, demokratiya
yolu ilə gedən dövlət kimi də, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedən dövlət kimi də gəncik. Hər yerdə gəncik. Amma
bizim qardaşımız var. Türkiyə bu yolu on illərlə keçibdir. Türkiyənin böyük təcrübəsi var. Biz bu təcrübədən də
istifadə edirik. Dünya təcrübəsindən də istifadə edirik. Biz bu yol ilə gedirik. Azərbaycanda demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi gedir və bundan sonra da gedəcəkdir. Mən çox məmnunam ki, Türkiyə bu
yolu çoxdan tutubdur. Atatürkün vəsiyyətlərini yerinə yetiribdir və Türkiyə hüquqi dövlətdir, demokratik
dövlətdir və dünyəvi dövlət kimi yaşayacaqdır. Çünki dünyəvilik Türkiyəni Avropa ilə, Azərbaycan ilə birləşdirən əsas amillərdən biridir.
Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olundu. Bu bizim üçün tarixi hadisədir. Siz bilirsiniz ki, bizim oraya qəbul
olunmağımıza çox böyük maneələr törədirdilər. Amma yenə də bizim dörd il daimi mübarizəmizdə yanımızda
Türkiyə olubdur. Türkiyənin dövləti, hökuməti, Türkiyənin Avropa Şurasındakı təmsilçiləri olub, biz həmişə onların
dəstəyini, yardımını hiss etmişik və bunlar da Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasına kömək edibdir və
nəhayət, biz buna nail olmuşuq.
İndi biz yeni təşkilatda bir yerdəyik. Demək, biz öz işlərimizi daha da bərabər apara bilərik. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanın Avropa Şurasında olan təmsilçiləri, Milli Məclisin deputatları da bu gün buradadırlar. Onlar gəlib
Böyük Millət Məclisində görüşlər keçiriblər. Türkiyənin təmsilçiləri ilə danışıblar və birgə fəaliyyət göstərmək
haqqında razılıq əldə ediblər.
Beləliklə, bizim indiyə qədər, on il müddətində keçdiyimiz yol çox uğurludur. Türkiyə–Azərbaycan
dostluğu, qardaşlığı inkişaf edibdir. Ancaq bu, son mərhələ deyildir. Dünya inkişaf edir. Biz dünya ilə
ayaqlaşmalıyıq. Onun üçün də Türkiyənin qazandığı nailiyyətlərdən faydalanaraq, Türkiyənin təcrübəsindən
istifadə edərək, Azərbaycanın müstəqil dövlətini yaşadacaq və inkişaf etdirəcəyik.
Keçmiş Sovetlər Birliyinə mənsub olan ölkələr üçün müstəqilliyi əldə etmək çətinlik törətmədi. Çünki
Sovetlər İttifaqı dağıldı. Onun dağılmasının səbəbləri də məlumdur. Təbiidir ki, 15 müttəfiq respublika öz
müstəqilliyini elan etdi. Bu bizim üçün tarixi hadisədir ki, 70 illik arzumuza çatdıq. Ancaq müstəqilliyi
qorumaq, saxlamaq və əbədi etmək müstəqilliyi o şəkildə qazanmaqdan daha da çətindir. Siz Azərbaycanın
çətinliklərini bilirsiniz. Mən bu barədə bir daha, bir daha sizə məlumat verdim.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim həyatımızın mənasıdır. Azərbaycan prezidenti kimi,
mənim həyatımın mənasıdır. Azərbaycanın müstəqilliyi bundan sonra daha da möhkəmlənəcək, yaşayacaq və
müstəqil dövlət bir daha keçmişdəki vəziyyətə düşməyəcəkdir. Biz bu yolda Türkiyə ilə həmişə bir yerdə olmuşuq,
bir yerdə olacağıq. Türkiyə–Azərbaycan dostluğu əbədidir, sarsılmazdır. Biz bu dostluğa sadiqik və sadiq olacağıq.
Bu dostluğu inkişaf etdirmək üçün bütün sahələrdə əməkdaşlığımızı, işbirliyimizi daha da inkişaf etdirəcəyik. Güman
edirəm ki, mənim buraya rəsmi səfərim zamanı bu məsələlərin gələcəyi haqqında işlər görürük və görəcəyik. Beləliklə də, XXI əsrin başlanğıcında əsrin gələcəyi üçün, gələcək nəsillər üçün faydalı işləri bir yerdə görəcəyik.
Mən Türkiyədə olmağımdan bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Bu həmişə mənim üçün
sevinc gətirir.
Hörmətli Prezident, məni dəvət etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Azərbaycanın buraya gəlmiş
bütün heyətinə göstərilən qayğıya, diqqətə və qonaqpərvərliyə görə bir daha təşəkkür edirəm.
Rica edirəm, badələrimizi Türkiyənin şərəfinə qaldıraq!
Atatürk Türkiyəsinin şərəfinə qaldıraq!
Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun şərəfinə qaldıraq!
Bu dostluğun sarsılmazlığının, əbədiliyinin şərəfinə qaldıraq!
Əziz dostlar, sizin şərəfinizə qaldıraq!
Hörmətli Prezident, bu badəni Sizin şərəfinizə qaldırıram!

209

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏ BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNDƏ NİTQİ
(13 mart 2001)
13 mart 2001-ci il
Ankara
Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli böyük Millət Məclisi!
Hörmətli millət vəkilləri!
Hörmətli sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən salamlayıram, sizə, Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə
xalqına bütün gələcək işlərinizdə uğurlar diləyirəm.
Böyük Millət Məclisində yenidən millət vəkillərinə xitab etmək imkanı aldığıma görə, mənə bu nəsib
olduğuna görə çox xoşbəxtəm və buna görə təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidenti zati-aliləri, hörmətli Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə mən dünən Türkiyəyə rəsmi səfərə gəlmişəm.
Türkiyəyə səfər etmək mənim üçün yeni bir şey deyildir. Ancaq hər dəfə Türkiyəyə gələndə özümü çox bəxtiyar
hiss edirəm, özümü öz vətənimdəki kimi hiss edirəm, özümü qardaşlarımın arasında hiss edirəm.
Dünən və bu gün biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığının və bu dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsi üçün bir çox səylər göstərdik, hörmətli prezident cənab Əhməd Necdət Sezərlə, hörmətli baş
nazir cənab Bülənd Ecevitlə görüşlər keçirdik. Bu gün mən baş nazirin müavinləri hörmətli Dövlət Baxçalı və
hörmətli Məsud Yılmazla, baş qərargah rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıkoğlu ilə, Türkiyənin xarici işlər naziri
hörmətli İsmayıl Cəmlə də ayrıca görüşlər keçirdim. Bütün bu görüşlərimizin, danışıqlarımızın əsas məqsədi,
yəni ana xətti Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin daha da yüksək səviyyəyə qaldırmaqdan ibarətdir.
Ötən illər bizim ölkələrimiz, xalqlarımız arasındakı əlaqələr genişlənməyə davam edib. Biz artıq TürkAzərbaycan strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmışdır. Bu dövlətlərarası əlaqələrdir. Ancaq xalqlarımız
arasındakı əlaqələrin tarixi də çox böyükdür və onun qiyməti də bundan artıqdır. Çünki biz eyni köklərə mənsub
olan xalqlarıq. Eyni milli-mənəvi dəyərlərə, eyni dilə, eyni dinə mənsub olan xalqlarıq. Biz hamımız bir kökdən
gəlirik. Ona görə də bizim hamımızın fikri, zəkası bu köklərlə bağlıdır. Biz Azərbaycanda xalqlarımızın mənsub
olduqları bu kökləri, milli-mənəvi dəyərləri yüksək qiymətləndiririk və bu dəyərlərə, bu tarixə daim sadiq
olduğumuzu mən bir daha bəyan edirəm.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası
əlaqələr yaranıbdır. Dediyim kimi, bu əlaqələr ilbəil inkişaf edib və strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə gəlib
çatıbdır.
Bizim üçün, Azərbaycan üçün, gənc, müstəqil bir ölkə üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır. Çünki
biz tarixən Türkiyəyə bağlıyıq. XX əsrdə də, hələ Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulmazdan əvvəl də
Türkiyə ilə bizim əlaqələrimiz çox sıx olubdur və çox anlarda biz bir yerdə olmuşuq. Sonra isə Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə edəndə Türkiyə Azərbaycanın istiqlaliyyətini dünyada tanıyan ilk dövlət olmuşdur və
Azərbaycana o vaxtdan daim dəstək vermişdir və dəstək verməkdə davam edir.
Biz 70 il bir-birimizdən ayrı düşmüşük. Biz sovetlər birliyində yaşamışıq, Türkiyə isə müstəqil dövlət
olaraq öz yolu ilə gedib, inkişaf edibdir.
Hər xalqın, hər dövlətin özünəməxsus nailiyyətləri də var, itkiləri də. Ancaq Türkiyə o illərdə də bizim
üçün həmişə cazibədar olmuşdur. O illərdə Türkiyə ilə birbaşa əlaqələrimiz olmasa da, biz həmişə Türkiyənin
həyatını diqqətlə izləmişik, Türkiyəni sevmişik, qəlbimizdə saxlamışıq və Türkiyə ilə qovuşmaq arzusu ilə
yaşamışıq və nəhayətdə, on il bundan öncə biz qovuşmuşuq.
XX əsrdə Osmanlı imperatorluğu dağıldıqdan sonra Türkiyə böyük, şərəfli bir yol keçibdir. Mən bu gün
böyük məmnuniyyət hissi ilə bu məclisə, Böyük Millət Məclisinə xitab edirəm və Böyük Millət Məclisinin 80
illik tarixinə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. 80 il ... müstəqil dövlət, Türkiyə Cümhuriyyəti və Türkiyə
Cümhuriyyətinin bütün həyatının məsələlərini həll edən Böyük Millət Məclisi...
Cümhuriyyət qurulandan sonra Türkiyə böyük yol keçmiş, inkişaf etmiş, dünyanın iqtisadi cəhətdən
inkişaf etmiş ölkələrindən biri olmuşdur. Güclü, qüdrətli dövlət, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət olmuşdur.
Dünyada özünəməxsus olan yerini tutmuşdur. Bunlar hamısı bizdə, Azərbaycanda, hər bir azərbaycanlıda böyük
iftixar hissi doğurur. Eyni zamanda Türkiyənin cümhuriyyət dövründə yaşadığı həyat bizim üçün örnəkdir,
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bizim üçün təcrübə mənbəyidir. Bunları deyərkən, təbiidir ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin hansı ağır şəraitdə
yarandığını unutmaq olmaz. Biz Azərbaycanda bunu yüksək qiymətləndiririk.
Bütün türk dünyasının böyük şəxsiyyəti, böyük oğlu, bəşər tarixinin meydana çıxardığı ən böyük
insanlardan biri Mustafa Kamal Atatürkün iradəsi ilə 1923-cü ildə yaranmış Türkiyə Cümhuriyyəti o qədər
güclü təməl əsasında qurulub ki, artıq 72 ildir ki, cümhuriyyət kimi yaşayır, inkişaf edir. Türkiyədə bunu hamı
qiymətləndirir. Amma bilməlisiniz ki, biz qardaş, dost olaraq bunun qədrini bəlkə də sizdən çox bilirik, bunu
qiymətləndiririk.
Biz Azərbaycanda çox məmnunuq ki, türk xalqı Türkiyə Cümhuriyyəti yaranandan Mustafa Kamal
Atatürkün qoyduğu yolla gedib və bu yol da həmişə ona uğurlar gətiribdir. Məndən soruşanda ki, böyük
Atatürkün türk xalqına qoyub getdiyi irs nədən ibarətdir, mən deyirəm ki, bu irs o qədər böyükdür ki, hamısını
əhatə etmək mümkün deyildir. Ancaq, ən böyük irs onun yaratdığı, qurduğu, yaşatdığı və bu gün uğurla yaşayan
Türkiyə Cümhuriyyətidir. Eyni zamanda böyük Atatürkün türk xalqına qoyduğu böyük irs qəhrəman, yenilməz
türk ordusudur, türk əsgəridir. Məhz həm iqtisadi inkişafına görə, həm hərbi qüdrətinə, imkanlarına görə
Türkiyə bu 70 ildə ən ağır, çətin dövrlərdən keçərək yaşayıb, inkişaf edib və Türkiyənin əleyhinə olan düşmən
qüvvələrin hamısının qarşısını uğurla alıbdır.
Bu gün Türkiyənin tarixi haqqında sizə çox söz deməyim, bəlkə də, qəribə gələr. Çünki siz bunu məndən
yaxşı bilirsiniz. Ancaq mən bunları ona görə söyləyirəm ki, Azərbaycan xalqının qəlbində olan hissiyyatları sizə
çatdırım və biləsiniz ki, Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə təkcə Türkiyə Cümhuriyyəti üçün deyil,
bütün türk dünyası üçündür, Azərbaycan üçündür.
Biz Türkiyənin bugünkü yüksək durumda olmasından çox böyük məmnunluq hissi duyuruq və hesab
edirik ki, Türkiyə bundan sonra da qarşısında duran vəzifələrin hamısını uğurla həyata keçirəcəkdir və tutduğu
yol ilə, demokratiya yolu ilə, insan haqlarının qorunması yolu ilə, hüquqi dövlət yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə müvəffəqiyyətlə irəliləyəcəkdir.
Azərbaycan gənc, müstəqil dövlətdir. Siz bilirsiniz ki. 1998-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə dövlət
müstəqilliyini əldə etmiş, ancaq o vaxt o dövlətin yaşaması mümkün olmamış, 23 aydan sonra süqut etmişdir.
Müstəqillik əldə etmək olar. Osmanlı imperatorluğu dağıldığı zaman Türkiyə Cümhuriyyəti yaratmaq mümkün
oldu. Amma onu yaşatmaq, onu inkişaf etdirmək onun yaradılmasından da çətin idi. Siz bunu etmisiniz. Siz
bunu etmisiniz ona görə ki, siz Mustafa Kamal Atatürkün irsinə, vəsiyyətlərinə, onun qoyduğu yola sadiq
olmusunuz.
Biz 70 ildən sonra, 1991-ci ilin sonunda Azərbaycanın müstəqilliyini elan etdik. Bu o zaman idi ki,
sovetlər birliyi dağılırdı. Nəhayət, sovetlər birliyinin dağılması haqqında bəyanat verildi. Sovetlər birliyinin
daxilində olan 15 bərabər hüquqlu, müttəfiq respublikanın hər biri öz istiqlaliyyətini elan etdi. Azərbaycan da
elan etdi.
Ancaq Azərbaycan öz istiqlaliyyətini elan edərkən çox ağır, çətin bir şəraitdə yaşayırdı. Ermənistan 1988ci ildən, hələ Sovetlər İttifaqının daxilində olduğumuz zaman, Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış etmiş,
Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı öz əlinə keçirməyə cəhd göstərmiş və nəticədə, sonra
müəyyən uğurlar əldə etmiş, müharibə başlanmışdır. 1991-ci ilin sonunda Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan
edəndə torpaqlarının bir qismi artıq Ermənistan tərəfindən işğal olunmuşdu və ölkəmizdə müharibə gedirdi.
Belə bir zamanda müstəqilliyi elan edəndən sonra onu qoruyub saxlamaq, təsəvvür edirsinizmi, nə qədər çətin,
nə qədər də ağır bir iş olubdur. Bu illərdə biz çox böyük sınaqlardan keçdik, böyük təhlükələrdən qurtardıq.
Ancaq müstəqilliyimizi qoruduq, saxladıq və möhkəmləndirdik. Amma Azərbaycanda bir söz var: gətirmədi.
Yəni biz müstəqillik əldə edəndə sovetlər birliyinə daxil olmuş başqa cümhuriyyətlərdə sabitlik var idi. Amma
bizdə sabitlik yox idi. Eyni zamanda, Ermənistanla da savaş var idi. Bunlar Azərbaycana çox böyük zərbələr
vurdu.
Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinin səbəbləri də ondan ibarətdir ki, birincisi,
Ermənistana daha çox yardım edildi. Sovetlər birliyi zamanında, ondan sonra da bir neçə ölkədən, erməni
diasporundan yardım edildi, amma Azərbaycana heç bir yardım olunmadı.
İkincisi, ermənilər o zaman Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək üçün daxildə olan bütün ziddiyyətləri aradan
qaldırdılar. Hamısı bir ideya ətrafında – ermənicə buna "miatsum" deyirlər, yəni Dağlıq Qarabağın Ermənistana
birləşdirilməsi, – birləşdilər. "Miatsum-miatsum" deyərək ermənilərin hamısı birləşdi. Amma Azərbaycanda,
təəssüf ki, xalq birləşə bilmədi, hakimiyyət uğrunda mübarizələr getdi. 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər dörd
dəfə hakimiyyət dəyişildi. Azərbaycanda bəzi siyasi qüvvələr silahlı dəstələr yaratdılar və bu silahlı dəstələrin
hamısını səfərbər edərək cəbhəyə göndərmək, torpaqları müdafiə etmək əvəzinə, Azərbaycanın içərisində
hakimiyyət mübarizəsi və ziddiyyətlər başladı. Bunlardan da Ermənistan çox məharətlə istifadə etdi.
Bunların hamısı son olaraq 1993-cü ilin iyun ayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi yaratdı. Vətəndaş
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müharibəsi həm Azərbaycanın içərisində getdi, – çünki bu da cümhur başqanı olmaq istəyir, o da cümhur
başqanı olmaq istəyir, o birisi də cümhur başqanı olmaq istəyirdi, – ayrı-ayrı silahlı dəstələr bir-biri ilə
vuruşmağa başladı. O biri tərəfdən isə Azərbaycanın bəzi bölgələrində bundan istifadə edərək separatçılar baş
qaldırdılar. Məsələn, güney bölgəsində talışlar bir "talış cümhuriyyəti" yaradıb Moskvaya müraciət etdilər ki,
biz Rusiyaya qatılmaq istəyirik. Yaxud da ki, Azərbaycanın quzeyində ləzgilər vardır, onlar da bir cümhuriyyət
yaratmağa çalışdılar. Belə bir çətin vəziyyət, vətəndaş müharibəsi 1993-cü ilin iyun ayında meydana çıxdı.
Ancaq biz xalqımızı birləşdirə bildik və vəziyyətin öhdəsindən gəldik. Amma bununla da iş bitmədi.
Ondan sonra, 1994-cü ildə, əllərində hələ silahlı dəstələr olan bəzi insanlar çevriliş etmək istədilər, – onda
prezident, cümhur başqanı artıq mən idim, – amma xalq qalxdı, buna imkan vermədi.
1995-ci ilin mart ayında yenə də bir silahlı dəstə, bizim Daxili İşlər Nazirliyinin silahlı dəstəsi çevriliş
etmək istədi. Onun da qarşısını aldıq. Təsəvvür edin, 1991-ci ilin sonunda biz istiqlaliyyət əldə etmişik, amma
1995-ci ilə qədər də hələ dövlət çevrilişi cəhdləri ilə rastlaşmışıq. Təbiidir ki, bunlar Azərbaycanın
iqtisadiyyatına da zərər verdi və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsinə imkanlar yaratdı.
Nəticədə Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan tərəfindən işğal olundu.
Bu ağır müharibə zamanı – 1994-cü ilin may ayında biz Ermənistanla atəşi dayandırmaq haqqında
anlaşma imzaladıq. O vaxtdan yeddi ildir ki, atəş yoxdur. Amma barış da yoxdur. Biz məsələni barış, sülh yolu
ilə həll etmək istəyirik. Ancaq ermənilər özlərinin üstünlüyündən istifadə edərək, yəni bizim torpaqlarımızı işğal
ediblər və işğal olunmuş torpaqlardan bir milyon azərbaycanlını zorla çıxardıblar, onlar çadırlarda yaşayırlar,
konstruktiv mövqe tutmurlar. Təsəvvür edin, evini, eşiyini, hər şeyini itirmiş insan, 7-8 il insan çadırda yaşasın.
Doğrudur, beynəlxalq təşkilatlar qərar qəbul ediblər. Məsələn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Təhlükəsizlik Şurası qətnamələr qəbul edibdir ki, Ermənistan işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından
çıxmalıdır. Amma Ermənistan bunu etmir.
ATƏT 1992-ci ildə Minsk qrupu yaradıbdır. Türkiyə də Minsk qrupunun tərkibindədir. Minsk qrupu
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini sülh, barış yolu ilə həll etmək üçün yaradılıbdır. İndi Minsk qrupunun
həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, bir də Fransadır. Onlar da indiyə qədər bir iş görə bilməyiblər.
Yəni bir neçə təklif irəli sürüblər, biz onları qəbul etmişik, amma Ermənistan qəbul etməyibdir.
Biz dəfələrlə Amerika Birləşmiş Ştatlarına da, Rusiyaya da, Fransaya da, digərlərinə də demişik ki, siz
Ermənistana yardımlar edirsiniz. Amerika Azərbaycana embarqo qoyubdur. Demişik ki, siz Ermənistana
yardımlar edirsiniz, Ermənistana siz təsir edin ki, beynəlxalq hüquq normalarına tabe olsun, işğal edilmiş
torpaqlardan çıxsın və biz Dağlıq Qarabağın da statusunu beynəlxalq hüquq normaları prinsipi əsasında həll
edək. Ancaq onlar da bunu etmirlər.
Bilirsiniz ki, son vaxtlarda mən Ermənistan prezidenti Koçaryanla bir çox görüşlər keçirmişəm. 15 görüş
keçirmişəm. Çünki bunu bizə məsləhət gördülər. Amerika da, Rusiya da, Fransa da, digərləri də məsləhət
gördülər ki, siz bir görüşün, bəlkə bu görüşlər bir şey verdi. İndi görüşürük, heç bir şey əldə etmək mümkün
olmur. Amma eyni zamanda hər biri deyir ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri hansı razılığa gəlsələr,
biz onu dəstəkləyəcəyik. Amma razılığa gəlmək də mümkün deyildir. Çünki Ermənistan bizim torpaqlarımızı
işğal edibdir, öz şərtlərini qoyur. Amma biz də o şərtləri qəbul edə bilmərik.
Biz bax, belə bir dövr yaşamışıq. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz 1995-ci ildə Azərbaycanda daxili
sabitlik yaratdıq. Azərbaycanın daxilində olan bütün qanunsuz silahlı dəstələri aradan götürdük. Atəşkəsi təmin
etdik və Azərbaycanda 1995-96-cı illərdən ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür.
O vaxtdan ötən illər bizə imkan verdi ki, artıq Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilə məşğul olaq. Çünki
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edəndə bəyan edibdir ki, demokratiya yolu ilə gedəcək və biz bu yolla
gedirik. Azərbaycan hüquqi dövlət quracaq – biz hüquqi dövlət qururuq. Azərbaycanda vicdan azadlığı, söz
azadlığı, mətbuat azadlığı təmin olunacaq – biz bunu etmişik. Azərbaycan dünyəvi dövlət olacaq – biz bunu
bəyan etmişik. Bu yolla gedirik, bu yoldan heç vaxt dönməyəcəyik.
Mən sizə iki şeyi demək istəyirəm. Birincisi, Azərbaycan öz müstəqilliyini bundan sonra heç vaxt əldən
verməyəcək və ikincisi, tutduğu yol ilə, demokratiya yolu ilə, hüquqi dövlət, dünyəvi dövlət qurmaq yolu ilə,
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə irəliləyəcəkdir.
Belə çətin, ağır bir vəziyyətdə biz 1996-cı ildən Azərbaycanda iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə başladıq.
Sizin vaxtınızı alıb rəqəmlər göstərmək istəmirəm. Ancaq bizim həyata keçirdiyimiz islahatlar – iqtisadi
islahatlar, hüquqi islahatlar, sosial islahatlar, siyasi islahatlar, özəlləşdirmə, bunlar hamısı birlikdə
Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafını təmin edibdir. Əgər 1996-cı ilə qədər Azərbaycanda iqtisadiyyat ilbəil
aşağıya düşürdüsə, enirdisə, yəni hər il keçən ildəkindən aşağıda olurdusa, 1996-cı ildən hər il qalxır.
Biz Azərbaycanın neft strategiyasını yaratdıq. Bilirsiniz ki, 1994-cü ildə Azərbaycan böyük bir müqavilə
imzaladı və o müqavilə ilə Azərbaycanın Xəzər dənizindəki neft yataqlarının – "Azəri", "Çıraq", "Günəşli"
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yataqlarının 11 şirkət ilə birlikdə işlənilməsinə başladıq. Bu, dünyada çox böyük əks-səda yaratdı və buna
"Əsrin müqaviləsi" adı verdilər. Biz bu işə başladıq. Biz artıq 1997-ci ildə neft hasil etdik. İndi onu Bakı-Supsa
neft borusu ilə Qara dəniz sahilinə, Gürcüstanın Supsa limanına, bir də Rusiyanın Novorossiysk limanına ixrac
edirik.
Ancaq biz o vaxt müqaviləni imzalayanda əsas ixrac borusu kimi Bakı-Ceyhanı nəzərdə tutmuşduq. Ötən
illərdə biz bu barədə işlər görmüşük. Bilirsiniz ki, artıq bütün anlaşmalar imzalanıbdır və Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft borusunun indi inşası başlanır. Yəqin ki, beş-altı ay layihə-mühəndis işləri gedəcək, ondan sonra inşaat
başlayacaqdır. Dediyim həmin neft yatağından, yalnız oradan gələcəkdə 60 milyon ton neft hasil olunub ixrac
ediləcəkdir.
Türkiyə bu məsələdə həmişə bizimlə bərabər olubdur. Birincisi, Bakı-Ceyhan neft borusu həm iqtisadi
nöqteyi-nəzərdən, həm də siyasi nöqteyi-nəzərdən Türkiyə üçün də, bizim üçün də önəmli olubdur. Çünki bu
amillər strateji nöqteyi-nəzərdən bir-birinə bağlı olubdur. Amma birinci müqavilə imzalananda orada
Türkiyənin payı çox az idi – 1,75 faiz. Sonra Türkiyə dedi ki, bizim payımızı artırın. Hörmətli xanım Tansu
Çillər mənə o vaxtlar bu barədə müraciət etdi, heyət göndərdi. Mən qərar qəbul etdim, Azərbaycanın payından 5
faiz Türkiyəyə verdik.
Amma bununla da iş bitmədi. Sonra ikinci müqavilə, "Şahdəniz" yatağı var. Biz bilirdik ki, orada çoxlu
qaz ehtiyatı var, amma bu qədər olduğunu bilmirdik. Bir müqavilə imzaladıq. Mən onda Türkiyəni dəvət etdim.
Dedim, gəlin, burada sərmayə qoyun, 10 faiz də siz götürün. Həmin o müqavilədə Türkiyənin 10 faiz payı var.
Ondan sonra yenə iki müqavilədə Türkiyənin payı var. 1994-cü ildə olan 1,75 faiz paydan mən Türkiyənin
payını 35 faizə qaldırdım. İndi "Türkiyənin petrolları" Azərbaycanda işləyən böyük bir neft şirkəti olubdur.
Türkiyə Azərbaycana təxminən 460 milyon dollara qədər sərmayə qoyubdur. Amma birinci müqavilədəki
həmin 6,75 faiz payından 160 milyon dollar gəlir alıbdır. Biz hələ təzə-təzə gəlir almağa başlamışıq və gəlir
alınacaqdır.
Beləliklə, indi Azərbaycanda neft strategiyası çox yüksəklərə qalxıbdır. 20 müqavilə imzalanıbdır.
Bunların hamısı üçün təxminən 60 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır və nə qədər neft, nə qədər qaz alınacaq
– indi bunu demək mümkün deyildir. Çünki əgər biz "Şahdəniz" yatağından təxminən 400 milyard kubmetr qaz
almaq istəyirdiksə, indi onun ehtiyatı 1 trilyon kubmetrdən artıq olubdur. Ona görə də indi Azərbaycan təkcə
neft yox, həm də təbii qaz ölkəsidir.
Biz düşündük, bu qazı nə edək? Qazı da Türkiyəyə ixrac etmək lazımdır. Çünki birincisi, Türkiyənin buna
ehtiyacı var, ikincisi, "Şahdəniz" yatağında Türkiyənin payı var. Ona görə də Türkiyəyə ixrac etmək lazımdır.
Mən məmnunam ki, bizim apardığımız işlər artıq sona çatdı. Biz dünən anlaşma imzaladıq. Həm
hökumətlərarası anlaşma, həm də alqı-satqı haqqında anlaşma ki, Azərbaycanın qazı yenə də Gürcüstan
üzərindən Türkiyəyə gələcəkdir. İlkin anlaşmaya əsasən, 6 milyard kubmetr qaz gələcəkdir. Amma sonra bunu
15-20 milyard kubmetrə qaldırmaq olar.
Mənə vaxtilə deyirdilər ki, Türkiyənin 50 milyard kubmetr qaza ehtiyacı var. İndi bunun böyük bir
hissəsini Azərbaycan təmin edəcəkdir. Təbiidir ki, Azərbaycan bundan gəlirlər götürəcəkdir. Türkiyə özünə
məxsus paydan gəlirlər götürəcəkdir. Amma eyni zamanda Türkiyənin ehtiyacları təmin olunacaqdır. Bu, bizim
neft strategiyamızın nəticəsidir və Azərbaycana artıq son beş ildə təxminən 6 milyard dollar sərmayə
qoyulubdur. Bilirsiniz, bəlkə sizin üçün 6 milyard dollar bir şey deyildir. Çünki sizin ölkəniz böyükdür.
Amma əgər bizim büdcəmiz 850 milyon dollardan ibarətdirsə, təsəvvür edin, 6 milyard dollar sərmayə
Azərbaycan üçün nə qədər böyük bir işdir! Bunun 50 faizi enerji sektoruna qoyulubdur. Amma 50 faizi isə
başqa sektorlara qoyulubdur.
Bizim iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində islahatların mühüm rolu oldu. Biz torpaqları kəndlilərə
payladıq. İndi kənd təsərrüfatı məhsulları sahəsində – ət, süd, yağ – bizim problemimiz yoxdur. Kəndli özü bilir
nə edir və məhsul da artır. Özəlləşdirmə keçirdik. Bütün ticarət özəlləşdirildi. Başqa sahələrin çoxu
özəlləşdirildi. İndi böyük fabriklər, zavodlar özəlləşdiriləcəkdir.
İndi Azərbaycanda ticarətin 98 faizi özəl sektora məxsusdur. Kənd təsərrüfatı istehsalının 98 faizi özəl
sektordadır. Sənaye istehsalının 40 faizi özəl sektordadır. Nəqliyyatda yük daşımalarının təxminən 60 faizi özəl
sektordadır. Biz birinci beş ili itirdik, çünki bu işləri görə bilmədik. Amma son beş il içərisində irəlilədik və
bunun nəticəsində bizim iqtisadiyyatımız inkişaf etdi.
Məsələn, keçən ilin, 2000-ci ilin göstəricilərini götürsək, ümumi daxili məhsul 11 faiz artıbdır. O
cümlədən kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı 9 faiz, sənaye istehsalı təxminən 6 faiz artıbdır. Əgər keçmişdə
istehsal ildə 20-25 faiz azalırdısa, indi biz beş ildir ki, onu ilbəil artırırıq. Amma Azərbaycanın potensialı
böyükdür. Əgər biz torpaqlarımızı işğaldan azad etsək, bir milyon qaçqını, köçkünü yerlərinə qaytara bilsək və
bu müharibə şəraitindən qurtula bilsək, Azərbaycanın iqtisadiyyatı çox inkişaf edəcəkdir. Türkiyənin yaxın
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dostu, qardaşı kimi Azərbaycan bütün sahələrdə daim Türkiyə ilə bir olacaqdır, əlaqədə olacaqdır.
Türkiyə-Azərbaycan Müştərək İqtisadi Əlaqələr Komissiyası var. Mən o komissiyaya daxil olan nazirlərin
hamısını buraya gətirmişəm. Onlar bu gün səhər böyük bir toplantı keçirdilər. Aldığım bilgilərə görə, çox yaxşı
toplantı olubdur. Sabah İstanbulda iş adamları ilə görüşəcəklər. Orada da bizim iqtisadi əlaqələrin, yəni özəl
sektorla olan iqtisadi əlaqələrin nə yolla, nə cür inkişaf etdirilməsi məsələlərinə baxacaqlar.
Ancaq mənim sizə dediklərim həyatımızın müsbət cəhətləridir. Amma mənfi cəhətlər də çoxdur. Ən
mənfisi odur ki, biz hələ ki, insanların hamısının yaşayışını lazımi səviyyəyə qaldıra bilməmişik. Bizdə
yoxsullar da, çox ağır maddi vəziyyətdə yaşayan insanlar da var. Bazar iqtisadiyyatı eyni zamanda bizim
cəmiyyətdə təbəqələşdirmə əmələ gətiribdir. Bəziləri zənginləşib, bəziləri orta səviyyədə yaşayır. Amma
bəziləri çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bizim qarşımızda duran vəzifə bu məsələni həll etməkdir. İnanıram ki,
biz bunları edirik və edəcəyik.
Biz bütün əlaqələrimizdə Türkiyə ilə birlikdəyik. Türkiyə bizim üçün həm dostdur, həm qardaşdır, həm
dayaq nöqtəsidir, həm də arxadır. Bilirsiniz ki, bizim Qafqaz bölgəsində vəziyyət çox yaxşı deyildir. Çünki biz,
Azərbaycan, qonşu Ermənistanla savaşdayıq. Digər qonşularımızla münasibətlərimizdə çox problemlər var. Ona
görə dünyada bizim bir nömrəli müttəfiqimiz, bir nömrəli dostumuz Türkiyədir. Bizim Türkiyənin köməyinə
ehtiyacımız var. Yəni iqtisadi nöqteyi-nəzərdən bizim problemimiz yoxdur. Bu işlər ilbəil gedir və gedəcəkdir.
Ancaq siyasi nöqteyi-nəzərdən, strateji nöqteyi-nəzərdən və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunması baxımından Türkiyənin yardımına çox ehtiyacımız var. Mən dünən də, bu gün də apardığım
danışıqlarda vəziyyəti açıq şəkildə dedim.
Mən son dəfə Parisdə Ermənistan prezidenti ilə görüşdüm. Sonra biz – Şirak, Koçaryan və mən birlikdə
görüşdük, bəzi variantlara baxdıq. Amma biz o variantların heç birisini qəbul edə bilmirik. Bu. təkcə
Azərbaycan üçün deyil, Türkiyə üçün də böyük təhlükədir, bütün Qafqaz üçün də təhlükədir. Ona görə də
Minsk qrupunun üzvü kimi, eyni zamanda bizim dostumuz, qardaşımız kimi Türkiyə ilə birgə fəaliyyətdə
olmalıyıq.
Bəzi ölkələrin onlara etdiyi yardıma görə, dəstəyə görə, diasporunun güclü olduğuna görə, son vaxtlar
ermənilər, – bizdə bir söz var, artıq çox qudurublar. Bilmirəm, sizdə bu söz var, yoxsa yox?
Yerdən səslər: Bəli, var.
Heydər Əliyev: Məsələn, Fransanın parlamentində Türkiyənin onlara qarşı "soyqırımı" haqqında qərar
çıxarıblar. Yaxud da, Amerikanın parlamentində Klintonun dövründə bu məsələ irəliyə gedirdi. Hakimiyyət
dəyişdiyinə görə bir az dayandı. Başqa ölkələrin, İtaliyanın parlamentində qərar çıxarıblar. Biz bunların
hamısına etirazımızı bildirmişik. Mən hər dəfə bəyanatlar vermişəm. Azərbaycanın parlamenti – Milli Məclisi
bəyanatlar veribdir. Fransanın son qərarı bizi çox hiddətləndirdi, narahat etdi. Ona görə də biz bəyanatlar verdik,
etirazımızı bildirdik.
Mən Parisdə olarkən Fransanın prezidenti Jak Şirakla təkbətək görüşəndə ona öz etirazımı bildirdim.
Dedim, siz nə edirsiniz, bunu nə üçün edirsiniz? Sonra mətbuat konfransında ona sual verdilər. O da dedi ki,
prezident Heydər Əliyev bu barədə öz narazılığını, narahatlığını, etirazını mənə bildiribdir. Ancaq bu, təkcə
məndən asılı olan bir şey deyildir, parlamentin işidir, filandır. Doğrudan da, o mənə təkbətək görüşdə deyib ki,
20 ildir Türkiyənin dostuyam. Bu mənim əlimdən gəlmir, yəni bunun qarşısını ala bilmirəm. Nə qədər
səmimidir, səmimi deyil, bilmirəm. Amma o, bu sözləri mənə dediyinə görə, mən də sizə çatdırıram. O, bu
sözləri mənə deyibdir.
Məsələn, Strasburqda biz Avropa Şurasına qəbul olunanda orada soyqırımı haqqında sual verdilər. Sualı
Azərbaycan qəzetçisi vermişdi. Koçaryan buna anlaşılmaz cavab verdi. Mən isə dedim, Fransa böyük dövlətdir,
istədiyi qərarı çıxara bilər. Amma Türkiyə də böyük dövlətdir. İndiki zamanda heç bir dövlətin başqa dövlətin
daxili işlərinə qarışmaq haqqı yoxdur. Fransa bunu nə üçün edir? Fransa beynəlxalq hüquq normalarını pozur.
Mətbuat konfransında Koçaryan dedi ki, biz indi Avropa Şurasındayıq, demokratiyadayıq. Ona görə bu,
mümkündür.
Mən ona cavab verdim, dedim ki, bilirsiniz, birincisi, mümkün deyildir. İkincisi, əgər siz hesab edirsiniz
ki, 85 il bundan öncə guya Türkiyə ermənilərə qarşı soyqırımı edibdir – amma etməyibdir – o vaxt nə Avropa
Şurası var idi, nə də demokratiya var idi. O vaxt olan şeyləri bu günün meyarları ilə ölçmək olmaz. Mən ona
belə cavab verdim. Yəni biz Türkiyənin yanındayıq, Türkiyə ilə bir yerdəyik. Amma eyni zamanda mən bunu da
bildirmək istəyirəm ki, bu qərarların Türkiyə üçün heç bir təhlükəsi yoxdur. Heç narahat olmayın. Türkiyə
böyük dövlətdir. Türkiyənin güclü ordusu var.
Bilirsiniz ki, 1921-ci il Qars anlaşması var, onu Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistan
imzalayıblar və o anlaşmanın 80 ili tamam olur. Bu gün mənə məlumat veriblər, Ermənistanda bəzi daşnaklar
məsələ qaldırırlar ki, Qars anlaşmasını ləğv etmək lazımdır. Türkiyənin doğu hissəsi Ermənistanındır,
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Ermənistana verilməlidir. Naxçıvan Ermənistana verilməlidir və sair. Yəni onlar bəzi yerlərdən dəstək
aldıqlarına görə bu cür yollara gedirlər. Belə bir zamanda biz daha da birləşməliyik, daha da bir yerdə olmalıyıq,
bunların hamısına lazımi cavablar verməliyik.
Biz hesab edirik ki, ermənilərə qarşı heç bir soyqırımı olmayıbdır. Amma ermənilər həm Türkiyədə, həm
də Azərbaycanda soyqırımı ediblər. 1918-ci ildə ermənilər Azərbaycanda azərbaycanlıları qırırdılar. Əgər o
vaxtlar Kazım Qarabəkir Paşa Naxçıvana gəlməsəydi, Türkiyənin Qafqaz ordusu Bakıya gəlməsəydi, bəlkə də,
ermənilər azərbaycanlıların hamısını soyqırımı ilə yox edəcəkdilər. Həqiqət budur. Gəlin, biz açıq danışaq. Biz
bu tarixi dünyaya çatdıra bilmirik. Amma onlar edirlər.
İndi dost söhbəti edirik, bəlkə də sizin vaxtınızı alıram. Məsələn, Şirak mənə nə dedi? Dedi ki, bilirsiniz,
burada, Fransada 600-700 min erməni yaşayır. Onlar Fransa parlamentinin qarşısında çadır qurublar, oraya
gələn parlament üzvlərini o çadıra dartırlar. Onlar da kimlərdən səs almaq istəyirlərsə, – bu yaxınlarda seçki
olacaqdır, – o adamlarla danışırlar. Sonra da gedib "soyqırıma" səs verirlər. Ancaq o, mənə dedi ki, Fransada
çoxlu türk də vardır, olduqca çoxdur. Amma türklər heç bir şey etmirlər.
Amerikada erməni diasporu var. Görürsünüz, onlar hər dəfə həm Azərbaycan, həm də Türkiyə məsələsini
Konqresdə qaldırırlar. Amma Amerikada nə qədər türk var. Bəs, niyə birləşmirlər? Bizim xalqlarımızın bir
çatışmayan cəhəti ondan ibarətdir ki, gücümüzü birləşdirmirik. Biz bu məsələlərdə irəliyə düşmürük. Onlar isə
irəliyə düşür və dünyanı, ictimaiyyəti aldadırlar.
Amma bunlara baxmayaraq, hesab edirəm ki, haqq-ədalət bizim tərəfimizdədir. Türkiyənin tərəfindədir,
Azərbaycanın tərəfindədir və bundan sonra da belə olacaqdır. Sadəcə, biz bu hadisələrdən dərs almalıyıq. Bu
hadisələrdən nəticə çıxarmalıyıq və gücümüzü artırmalıyıq, təbliğatımızı artırmalıyıq və dövlətlərimizi
qorumalıyıq. Burada yenə də Türkiyə, Türkiyə, Türkiyə öndədir.
Əziz dostlar!
Biz Azərbaycanda türkdilli dövlətlərin tarixinə, Türkiyənin tarixinə, Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrinin
tarixinə böyük əhəmiyyət veririk. Xüsusən, böyük Atatürkün irsinin öyrənilməsinə, araşdırılmasına, elmi
cəhətdən tədqiq edilməsinə çox böyük önəm veririk. Təbiidir ki, bu barədə Türkiyədə çox işlər görülübdür.
Amma hesab edirəm ki, böyük Atatürkün yaratdığı və bugünkü nəsillərə, gələcək nəsillərə qoyduğu irs elə
böyük xəzinədir ki, bu araşdırmalar hələ yüz il bundan sonra da getsə, onun hamısını elm, kitab vasitəsilə, başqa
yollarla meydana çıxarmaq mümkün olmayacaqdır. Ona görə də mən fərman vermişəm və Azərbaycanda
Atatürk irsinin və türk xalqlarının tarixinin araşdırılması üçün yeni bir mərkəz yaratmışam. Bu mərkəzin fəxri
prezidenti Azərbaycan prezidentidir.
Güman edirəm ki, biz bu sahədə də imkanlarımızı birləşdirməliyik.
Azərbaycanda çox böyük alimlər var, Türkiyədə çox böyük alimlər var. Onlar öz səylərini, güclərini
birləşdirməlidir. Biz bundan sonra da Türkiyənin, Azərbaycanın tarixi, türkdilli dövlətlərin tarixi haqqında
xüsusən, Atatürkün irsi haqqında daha böyük əsərlər yaradıb bugünkü nəsillərə və gələcək nəsillərə
çatdırmalıyıq.
Əziz dostlar!
Mən çox məmnunam ki, bu gün mənə bu kürsüdən xitab etmək nəsib olubdur. Bu, mənim üçün ən
xoşbəxt günlərdən, dəqiqələrdən biridir. Çünki Türkiyənin Böyük Millət Məclisi keçmişdə də bizim
hafizəmizdə ən yüksək bir qurum kimi qalıbdır. Mən gənc vaxtlarımda Türkiyənin Böyük Millət Məclisi
haqqında kitablarda oxuyurdum. Heyranlıqla oxuyurdum, eyni zamanda düşünürdüm – ya rəbb, mən nə vaxtsa
bunu görəcəyəm, yoxsa, yox? Amma mən bunu gördüm. 1997-ci ildə mən burada, sizin qarşınızda xitab etdim.
İndi mənə siz yenə bu imkanı verdiniz. Bunlara görə təşəkkür edirəm.
Bizim parlamentlərarası əlaqələr inkişaf etməlidir. Biz bu barədə hörmətli sədrlə söhbət etdik. Mən onu və
Böyük Millət Məclisinin nümayəndə heyətini Azərbaycana dəvət etdim. Azərbaycan Milli Məclisinin sədri
buraya dəvət olunubdur. O da gələcəkdir. Yəni bu imkanlardan da istifadə etmişik və istifadə edəcəyik.
Bir sözlə, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu əbədidir, sarsılmazdır. Azərbaycan xalqı bu dostluğu, bu
qardaşlığı yüksək qiymətləndirir və bunu özü üçün ən önəmli bir hal hesab edir. Biz bu dostluğa sadiq olacağıq.
Biz həmişə sizinlə bir yerdə olacağıq. İnanıram ki, siz də həmişə Azərbaycanla bir yerdə olacaqsınız,
Azərbaycanın təklənməsinə yol verməyəcəksiniz. Azərbaycanın ağır problemlərinin həlli, xüsusən,
Azərbaycanın Ermənistan işğalından qurtulması üçün öz imkanlarınızdan istifadə edəcəksiniz. Mən sizə bir
daha təşəkkür edirəm və deyirəm:
Yaşasın Türkiyənin Böyük Millət Məclisi!
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın böyük Atatürkün yolu ilə gedən türk xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti!
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TÜRKİYƏNİN KEÇMİŞ PREZİDENTİ SÜLEYMAN DƏMİRƏL İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(13 mart 2001)
Ankara,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı –
Camlı köşk
13 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım, xoş gördük Sizi.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Hörmətli Prezident, Siz öz vətəninizə xoş gəlmisiniz. Türkiyəyə Sizin rəsmi
səfəriniz ölkəmizdə böyük rəğbət doğurmuşdur. Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki nitqinizdə Siz bölgədəki
coğrafi-siyasi vəziyyətə son dərəcə gözəl təhlil verdiniz, onun parametrləri və Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin
daha da genişləndirilməsi haqqında öz dəyərli fikirlərinizi bildirdiniz.
Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir. Xalqlarımızın dostluğu əbədidir və bu dostluğu heç bir şey
poza bilməz. Cənab Prezident, Türkiyə parlamentində söylədiyiniz nitqinizdə bu barədə fikirlərinizi eşitmək
məni hədsiz məmnun etdi.
Çox təəssüf ki, Azərbaycanın da, Türkiyənin də bir sıra çətinlikləri vardır. Bu çətinliklərin bir qismi tarixi,
digər qismi isə coğrafi səbəblərdən, qalan hissəsi isə gündəlik həyatdan irəli gəlir. Amma mən əminəm ki, biz
bu çətinlikləri birlikdə aradan qaldıra biləcəyik.
Cənab Prezident, mən bu gün Sizi təkrarən Ankarada görməkdən çox məmnunam. Sizin əvvəlki
söhbətlərinizdə də dediyiniz kimi, qarşılıqlı rəsmi səfərlərin müntəzəm davam etdirilməsi vacibdir. Azərbaycanın sevinci bizim sevincimizdir, məlalı bizim məlalımızdır.
Cənab Prezident, bir daha bildirirəm ki, bu gün Siz Türkiyə Böyük Millət Məclisində çox dəyərli bir nitq
söylədiniz, bir sıra məsələləri çox gözəl anlatdınız. Türkiyə vətəndaşlarına müraciətlə dediyiniz sözlər də çox
dəyərli idi.
Böyük Mustafa Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti çox çətin mərhələlərdən keçmişdir, indi
böyük inkişaf yolu ilə gedir.
Türkiyə Cümhuriyyəti yeni müstəqillik qazanmış türkdilli ölkələrin müstəqilliyinin əbədi olacağına əmindir.
Türk dünyasında altı yeni dövlətin bayraqları dalğalanır. Bu isə bizdə böyük qürur doğurur.
Cənab Prezident, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycan böyük uğurlar qazanır. Mən Sizin ölkənin son
dövrdəki iqtisadi göstəricilərinə bir daha nəzər saldım. Azərbaycan böyük inkişaf yolundadır və bu məni çox
məmnun edir. Hazırda Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitdir. Bu məni çox sevindirir. Dünyanın bir çox
ölkələrinin iş adamları Azərbaycana sərmayə qoyurlar. Əminəm ki, qarşıdakı illərdə Azərbaycan daha böyük
uğurlara nail olacaqdır. Azərbaycanın Avropa Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul olunması tarixi bir hadisədir.
Mən əziz dostumu, böyük, qardaş dövlətin müdrik rəhbərini Ankarada qarşılamaqdan hər zaman duyduğum
sevinci bu gün bir daha təkrar duyuram. Türkiyəyə xoş gəlmisiniz!
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostum, qardaşım. Səmimi sözlərə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mən də
Türkiyə üçün, xüsusən də Sizi görmək üçün çox darıxmışdım. Mən bu gün Böyük Millət Məclisindəki nitqimdə
dedim ki, Türkiyəyə hər dəfə gəlmək bizim üçün böyük bir sevincdir, böyük xoşbəxtlikdir.
Əziz dostum, son illər Azərbaycanda sizin köməyinizlə çox işlər görülmüşdür. Türkiyə ilə Azərbaycan
arasında bütün sahələrdə sıx əlaqələr yaranmasında Siz böyük xidmətlər göstərmisiniz. Azərbaycan xalqı bunu
heç vaxt unutmur və unutmayacaqdır. Siz mənim əbədi dostumsunuz.
Böyük Millət Məclisindəki nitqimə və Azərbaycanın bugünkü durumuna verdiyiniz qiymət, respublikamızın
2000-ci ildə əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında dediyiniz sözlər, təbiidir ki, məni daha da ruhlandırır. Bütün
bunlar məni daha da həvəsləndirir ki, daha da çox işlər görək. Siz yaxşı bilirsiniz ki, bundan da çox nailiyyətlər
əldə etməyə imkanlarımız vardır. Biz sizinlə bu barədə dəfələrlə danışmışıq, söhbət etmişik.
Mən bu gün Böyük Millət Məclisində dedim, indi bir daha qeyd edirəm ki, Türkiyə–Azərbaycan dostluğu
əbədidir. Onu heç bir şey ilə qırmaq olmaz. Azərbaycanın müstəqilliyi, istiqlaliyyəti əbədidir. Bu müstəqilliyi
heç bir qüvvə sarsıda bilməz. Biz bu müstəqilliyi möhkəmləndirmişik. Bu ilin sonunda müstəqilliyimizin 10
illiyini qeyd edəcəyik. Tarixi nöqteyi-nəzərdən 10 il o qədər də çox bir zaman deyildir. Amma bu 10 ildə
dünyada, bizim bölgədə və Azərbaycanda nələr olduğunu bir-birinin üstünə qoysaq, ötən 10 il böyük bir ta-
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rixdir. Biz bu tarixi yaşamışıq. Bu tarixin acılarını da, çətinliklərini də yaşamışıq, amma xoş günlərini də
görürük. Lakin bilirsiniz ki, problemlərimiz də vardır və biz bu problemlərin aradan qaldırılmasına çalışırıq və
çalışacağıq.
Siz həm Baş nazir, həm də prezident olduğunuz zaman Azərbaycana çox yardımlar etmisiniz. Biz Sizinlə çox
sıx əməkdaşlıq etmişik. Xalqımız, dövlətimiz, millətimiz Sizi bu gün də sevir. Ona görə də bu gün Türkiyədə
Sizinlə bir daha görüşmək mənim üçün böyük bir xoşbəxtlikdir. Güman edirəm, vaxt tapıb Azərbaycana da
gələcəksiniz, biz orada da görüşəcəyik. Çünki əlaqələrimiz olmayanda, görüşə bilməyəndə darıxıram. Allaha
şükürlər ki, qismət oldu, mən buraya gəldim və bu axşam Sizinlə bir yerdəyik. Məndən Nəzmiyyə xanıma da
salam söyləyin.
S ü l e y m a n D ə m i r ə l: Əziz dostum, Siz mənə çox böyük şərəf verdiniz. Nəzmiyyə xanımın da Sizə
çox böyük salamları vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xahiş edirəm, mənim hörmət və ehtiramımı Nəzmiyyə xanıma bildirəsiniz. Əmin
olun ki, Azərbaycan Sizi sevib, bu gün də sevir, gələcəkdə də sevəcəkdir.
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TÜRKİYƏNİN TRT TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
(15 mart 2001)
15 mart 2001-ci il
Haluk Koç: Bu gün bizim çox önəmli bir qonağımız var – dost və qardaş ölkə Azərbaycanın cümhur
başqanı hörmətli Heydər Əliyev. Cənab Əliyevdən bazar ertəsi günündən bu yana keçirdiyi görüşlər,
imzalanmış anlaşmalar və son hadisələr barədə soruşacağıq.
Çox hörmətli Heydər Əliyev, bizə vaxt ayırdığınız üçün çox-çox təşəkkür edirik. Sizi görməkdən çox
məmnunuq. İndi suallarıma keçmək istəyirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
Sual: Biz bilirik ki, Siz Azərbaycandan Türkiyəyə gəlməmişdən öncə bir çox fikirlər söyləmisiniz.
Xüsusilə Türkiyənin Bakı-Ceyhan boru xətti və təbii qaz anlaşması sahəsində bir az yavaş davrandığını
söyləmişdiniz.
Cavab: Söyləmişdim.
Sual: İndi düşüncələrinizi dəyişdirdinizmi? Yəni görüşlər keçirdiniz və anlaşmalar imzalandı. Bundan
sonra müəyyən dəyişiklik varmı?
Cavab: Mən o sözləri demişdim ki, dəyişiklik olsun. Ona görə də dəyişiklik oldu.
Sual: Cənab prezident, nələr oldu, bunu bilmək istərdik?
Cavab: Birincisi, biz Azərbaycanın təbii qazının Türkiyəyə nəqli və satılması haqqında anlaşmalar
imzaladıq. Həm hökumətlərarası anlaşma, həm də alqı-satqı haqqında anlaşma imzaladıq. Bu, çox önəmlidir.
Çünki Azərbaycan gələcəkdə böyük qaz ehtiyatlarına malik bir ölkə olacaqdır. Bu qazı ixrac etməlidir. Biz bunu
keçmişdən də bilirdik. Çünki bu, yeni bir şey deyildir.
Biz "Şahdəniz" yatağından qaz alacağıq, hətta orada konsorsiumu yaradanda – mən o konsorsiumu 1996cı ildə yaratmışam – Türkiyənin "Türk petrolları" şirkətini də oraya qatdım. 10 faiz "Türk petrolları" şirkətinin
idi. Ona görə də hesab edirdim ki, qaz ilk öncə Türkiyəyə getməlidir. Əvvəllər bu barədə görüşlərimiz var idi.
Sonra bu işi kimsə bir az əngəlləmək istəyirdi. Amma onların qarşısı alındı. Artıq hər şey həll olundu. İndi biz
çalışacağıq ki, o boru xətləri, platformalar, filanlar olsun və qaz Türkiyəyə gələcəkdir. İlkin miqdar 6 milyard
kubmetrdir. Amma gələcəkdə ildə 15-20 milyard kubmetr qaz verə bilərik. Mənə deyiblər ki, Türkiyənin 50
milyard kubmetr qaza ehtiyacı var. Beş-altı ildən sonra, bəlkə, onun yarısını biz verə bilərik.
Sual: Cənab prezident, "Şahdəniz"dəki ehtiyatlar vermək istədiyiniz miqdarda yetərlidirmi?
Cavab: Çox? Bizim indi qazdığımız quyuların nəticələrinə görə orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qaz var.
Amma bizim neftçilər, o işləri bilən adamlar deyirlər ki, ondan da artıq olacaqdır. Yəni bu işlə məşğul olan
adamlar həmişə minimum deyirlər, maksimum demirlər. Çünki sonra onları suçlamasınlar ki, sən niyə belə
dedin, amma belə olmadı.
Sual: Neçə illərdir Bakı-Ceyhan boru kəməri barəsində çox danışırlar və indiyədək bir çox sənədlər
imzalanmışdır. Amma hələlik həyata keçməmiş kimi görünür. Bu barədə danışıqlar oldumu?
Cavab: Bu, asan bir şey deyildir. Bunu bilməlisiniz. Biz 1994-cü ildə ilk müqavilə imzalayanda orada
Bakı- Ceyhan haqqında yazılıbdır. Amma Bakı-Ceyhan üçün mənim başıma nə işlər gəldiyini bilirsiniz. Çevriliş
etmək istədilər, terror etmək istədilər, filan etmək istədilər ki, Bakı-Ceyhan baş tutmasın, ümumiyyətlə,
müqaviləni pozsunlar. Çünki o müqavilə Azərbaycanın bütün qaz və neft yataqlarının gələcəkdə işlənilməsinə
yol açırdı. Biz 1994-cü ildə 11 şirkət ilə bir müqavilə imzaladıq, indi isə 16 dövlətin 32 neft şirkəti ilə 20
müqavilə imzalamışıq. Bütün bu layihələrin həyata keçirilməsinə 60 milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır. Ona
görə heç də hər ölkə bunu istəmir. Bakı-Ceyhanın birbaşa əleyhinə çıxanlar var idi. Çünki biz nefti çıxarırıq,
amma hansı ölkənin ərazisindən ixrac olunsa, o, fayda götürəcək, qazanc götürəcəkdir. Ona görə də bizim
seçdiyimiz bu yola qarşı çıxanlar var idi.
Sual: Kimlər qarşı çıxdı?
Cavab: Başqa ölkələr.
Sual: Cənab prezident, Rusiyanın bölgədə izlədiyi siyasət var. Xüsusilə Cənubi Qafqazda hazırda bir az
fərqli siyasət aparır. Bakı-Ceyhan boru xətti sahəsində Qazaxıstana Rusiyanın bir təzyiqi oldu. Bu barədə
xəbərlər eşidildi. Amma bu, xoş qarşılanmadı. Ümumiyyətlə, Rusiyanın bu sahədəki siyasətini necə
qiymətləndirirsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, təbiidir, hər bir ölkə istəyir ki, – indi neft dünyada ən önəmli bir şeydir, – öz ölkəsinin
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milli mənafelərini həyata keçirsin. Ona görə də Rusiyanı bu barədə suçlamaq olmaz.
İndi Qazaxıstan çıxardığı nefti bir boru xətti ilə Rusiya ərazisi ilə Qara dənizdəki Novorossiysk limanına
göndərir. Amma yenə də o tankerlər sizin ərazidə olan boğazdan keçir. Ona görə də, əlbəttə, Rusiyanın bu cür
mövqeyi tamamilə məntiqidir. Yəni buna bir şey demək olmaz. Hərə özü üçün çalışır.
Sual: Siz Ankaraya gəldiyiniz günlərdə İranın prezidenti Moskvada idi. Oradakı görüşlərin birində də
Xəzərin statusu məsələsi müzakirə olundu. Xəzərin dibi ilə bağlı məsələ çox önəmlidir. Rusiya, Türkmənistan,
Azərbaycan, İran, Qazaxıstan bu məsələni necə həll edəcəksiniz? Ümumiyyətlə, bu, necə olacaqdır?
Cavab: Biz artıq bunu işləyirik. 1997-ci ildən biz həmin o ilk müqavilədən neft alırıq, ixrac edirik. BakıSupsa kəməri ilə Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına ixrac edirik. Biz bu işdə öndəyik. Bu prinsip ki var,
Xəzər dənizinin dibindən onun mineral ehtiyatlarını çıxarmaq üçün hər bir sahilyanı ölkənin öz sektoru olsun,
bunu ilk öncə biz irəli sürmüşük. Biz ancaq öz sərhədlərimiz içində çalışırıq. Başqa yerə çıxmırıq. Sərhəd
prinsipi də keçmiş zamanlardan müəyyən olunubdur. Amma bunu digərləri qəbul etmirdilər. Heç Qazaxıstan da
qəbul etmirdi. İran da qəbul etmirdi. Rusiya da qəbul etmirdi. Amma bizim 1994-cü ildən apardığımız işlər artıq
bu məsələni o yerə çıxardı ki, Rusiya bunu qəbul etdi. Qazaxıstan da qəbul etdi. Qazaxıstanla Rusiya arasında
bir anlaşma imzalandı.
Yanvarın 9-da Rusiyanın prezidenti Putin Azərbaycana gəlmişdi. Orada da bir anlaşma imzaladıq ki,
Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının işlənilməsi üçün prinsiplər olsun.
Sizə dedim, biz öz sektorumuzla bağlı 20 müqavilə imzalamışıq. Onlar hamısı öz sektorumuzdadır. Artıq
bu prinsipi Rusiya da tanıdı, bunu qəbul etdi və bizimlə anlaşma imzaladı. Qazaxıstan da imzaladı. Güman
edirəm, Türkmənistan da bu yolla gələcəkdir. Amma İran bununla razı deyildir. Çünki İran hesab edir ki, Xəzər
dənizinin ətrafındakı beş ölkənin hər birinə iyirmi faiz çatmalıdır. Amma coğrafi nöqteyi-nəzərdən bu, mümkün
deyildir.
Sektor nə deməkdir? Sektor o deməkdir ki, Xəzər dənizi boyunca, hər ölkənin sərhədinin güneyi və
quzeyindən xətt çəkilir. Bir də ki, Xəzər dənizinin orta xətti var. Həmin üç xəttin içində olan hissə bizim
sektorumuzdur. Amma İran Xəzər dənizinin güney tərəfində kiçik bir yerə malikdir. Xəzər dənizindən hərəyə
iyirmi faiz vermək – bunu necə etmək olar? Bu, mümkün deyildir.
Sual: Son görüşmələrdən sonra İran bu prinsiplərlə razılaşacaqmı?
Cavab: Onu bilmirəm. Mənim Moskvadakı görüşlərdən o qədər məlumatım yoxdur. Çünki mən
buradaydım.
Sual: Hörmətli prezident, Türkiyədəki təmaslarınız içərisində ən önəmli məsələlərdən biri də Dağlıq
Qarabağ problemidir. Bununla bağlı Türkiyənin rəhbərləri ilə görüşdünüz. Bu arada çox maraqlı bir məlumat
gəldi. Amerika Birləşmiş Ştatları həm Ermənistan tərəfi, həm də sizi Floridaya dəvət edir. Aprelin 3-də, Paris
görüşlərinin davamı kimi, bir görüş planlaşdırılır. Bu, Sizə məlumdurmu?
Cavab: Məlumdur, mən bunu bilirəm.
Sual: Siz Amerikaya getməyi qəbul etdinizmi?
Cavab: Mən bunu qəbul etmişəm. Buraya gəlməzdən əvvəl mənə söyləmişdilər. Mən bunu qəbul
etmişdim.
Sual: Martın əvvəlindəki görüşlər nə ilə başa çatdı? Çünki bu barədə müəyyən narahatlıq var. Siz
müəyyən açıqlama verə bilərsinizmi?
Cavab: Martın əvvəlindəki görüşlərdə biz bir nəticəyə gələ bilmədik. Yəni məsələni Ermənistanla
çözməyimizdə. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika, Fransa belə bir mövqe tutublar ki, indiyə
qədər görülən işlər bir nəticə verməyibdir. İki cümhur başqanı – Ermənistan və Azərbaycan cümhur başqanları
danışsınlar, hansı razılığa gəlsələr biz də onu dəstəkləyəcəyik və ona yardım edəcəyik. Amma razılığa gəlmək
mümkün olmur. Çünki Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir və artıq 12 ildir ki, işğal
altında saxlayır. Bir milyon azərbaycanlı işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılıbdır, çadırlarda yaşayır. Ona
görə də Ermənistan əlində olan bu imkandan istifadə edərək, daha da çox güzəşt almaq istəyir.
Biz öncə də Ermənistanın cümhur başqanı ilə danışanda belə qərara gəldik ki, qarşılıqlı kompromislər,
yəni güzəştlər olmalıdır. Azərbaycan da müəyyən kompromisə getməlidir, Ermənistan da. Ancaq onlar hesab
edirlər ki, Azərbaycan daha da çox kompromisə getməlidir, nəinki Ermənistan.
Biz 1999-cu ildə bir razılığa gəlmişdik. Bu da Azərbaycan üçün o qədər məqbul deyildi, yəni əlverişli
deyildi. Amma onun üzərində işləyib daha da irəliyə getmək olardı. Ancaq Ermənistan pozmasaydı, əgər biz
onun üzərində işləyib irəliyə getsəydik, bəlkə də bu gün məsələni çözmüş olardıq. Ermənistan onu pozdu.
Ondan sonra danışıqlar yenidən başlandı. Parisdə başlandı, sonra həm Koçaryan, həm də mən bu barədə Putinlə
Moskvada görüşmüşdük.
İndi də Amerika belə bir təşəbbüs edir. Yəni həmsədrlərin üçü də bu barədə danışıblar. Yəni bu, üçünün
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birlikdə planıdır.
Sual: Erməni lobbisi və Ermənistandakı bəzi adamlar deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı görüşlərdə,
danışıqlarda Türkiyə olmasın, əgər olarsa, heç bir nəticə olmayacaqdır. Siz bu məsələnin çözümündə
Türkiyədən nə gözləyirsiniz?
Cavab: 1992-ci ildə ATƏT tərəfindən Minsk qrupu yaranıbdır. Məhz Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin çözülməsi üçün. Ona daxil olan 12 dövlətdən biri də Türkiyədir. Ona görə 1992-ci ildən indiyə
qədər, təxminən doqquz ildir ki, Türkiyə bu işin içindədir. Amma işlərin çoxunu həmsədrlər aparır. İndi
Türkiyənin bu işin içində olmasına etiraz etmək yanlış bir şeydir.
Sual: Amerikadakı görüşlərdən nə gözləyirsiniz?
Cavab: Mən hər bir görüşdən, toplantıdan gözləyirəm ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi sona çatsın,
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları işğaldan azad edilsin, bir milyon qaşqın öz yerinə dönsün. Amma siz
bilməlisiniz ki, işğal olunmuş həmin o 20 faiz torpaqlarımızda hər şey ermənilər tərəfindən dağıdılıbdır. Yaşayış
evləri, xəstəxanalar, kitabxanalar, yollar, nə bilim, filanlar, filanlar. Yəni oralara qayıdan insanlar dağılmış
yerlərdə olacaqlar. Amma yenə də onların arzusu odur ki, çadırlarda yaşamaqdırsa, gedim, doğma torpağımda
çadırda yaşayım. Sonra da orada həyatımı qurum.
Amma eyni zamanda da həmsədrlər, xüsusən Amerika bizə belə bir vəd verir, söz verir ki. əgər bu məsələ
çözülsə, onda onlar dünyanın maliyyə mərkəzlərindən – Dünya Bankından, Beynəlxalq Valyuta Fondundan,
habelə Avropa Birliyindən, digər yerlərdən pullar toplayacaqlar və bərpa işlərini aparmaq üçün, yəni orada
insanların yaşayışını təmin etmək üçün işlər görəcəklər. Təbiidir, bu da bir ilə ola bilməz. Bu, bir neçə il
çəkəcəkdir. Amma əsas odur ki, biz bu işi başlayaq. Mən bunu gözləyirəm.
Sual: Fransada Koçaryanla həll edilməyən məsələləri Amerikada çözə biləcəyinizi düşünürsünüzmü?
Çünki bildiyimizə görə, Fransadakı görüşlərdə bəzi məsələləri Koçaryan qəbul etmək istəmədi və görüş
nəticəsiz oldu. Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı görüş də buna bənzər olacaq, yoxsa nəsə dəyişiklik olacaqdır?
Cavab: Bilirsiniz, Fransadan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu işi davam etməsi onu göstərir ki,
onlar məsələnin çözülməsinə müəyyən təsir etməlidirlər.
Sual: Cənab prezident, indi isə Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri barədə sual vermək istəyirəm. Bu əlaqələr
Sizin gəlişinizdən sonra hansı səviyyəyə qalxacaqdır, bundan sonra nələr olacaqdır?
Cavab: Azərbaycan müstəqilliyini elan edəndən Türkiyəni yaxın dost, qardaş bir ölkə kimi hesab edibdir.
Mən bunu Böyük Millət Məclisindəki nitqimdə dedim. Biz bu fikirlərlə yaşayırıq, bu fikirlərlə də əlaqələrimiz
qurulubdur və qurulur. Amma lazımdır ki, bunu daha da yüksəklərə qaldıraq. Yəni bunun dərəcəsi yoxdur. Nə
qədər yüksəyə qaldırsaq, həm Türkiyə üçün, həm də Azərbaycan üçün o qədər əhəmiyyətli olacaqdır. Ona görə
də mənim Türkiyəyə budəfəki rəsmi səfərim, hesab edirəm ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin daha da inkişaf
etməsi üçün böyük bir təməl yaradır. Çünki mən burada həm cümhur başqanı ilə, həm baş bakan ilə, baş bakan
yardımçıları ilə, baş qərargah rəisi ilə, digərləri ilə danışıqlar apardım. Böyük Millət Məclisində öz fikirlərimi
söylədim. Təbiidir ki, bu, irəliyə doğru yeni bir addımdır.
Sual: Cənab prezident, Sizin səhhətinizi çox yaxşı görürük. Bunu indi bütün türk xalqı da görür.
Sağlamlığınız barədə bir probleminiz varmı?
Cavab: Sən ki bunu görürsən?
Haluç Koç: Biz Sizi çox sağlam görürük. Bu gün müayinədən keçdiyinizi də bilirik.
Heydər Əliyev: Mən bu gün müayinədən keçmirdim. Sadəcə, bu gün dişlərimə baxırdılar. Sizin dişləriniz
necədir, həkim yanına gedirsiniz, yoxsa yox?
Haluç Koç: Əlbəttə, gedirik.
Heydər Əliyev: Mən də.
Sual: Cənab prezident, sabah Türkiyədən ayrılırsınız. Son mesajınız varmı?
Cavab: Mən Türkiyədə olmağımdan çox məmnunam, çox bəxtiyaram və Türkiyəni dost, qardaş ölkə kimi
sevirəm və sevəcəyəm. Türkiyənin indi bəzi problemləri var – iqtisadi problemlər, filanlar, bu problemlərin
tezliklə çözülməsini arzu edirəm. Türkiyə xalqına daha da gözəl həyat və Türkiyə dövlətinə daha da çox güc,
daha da çox inkişaf arzulayıram.
Haluk Koç: Cənab prezident, proqramımızda iştirak etdiyinizə görə Sizə təşəkkür edirik. Sizi yaxşı
niyyətlərlə Azərbaycana yola salırıq.
Beləliklə, bugünkü qonağımız Azərbaycanın cümhur başqanı Heydər Əliyev idi. Cənab Heydər Əliyev ilə
görüşdük, müəyyən məsələlər barəsində ondan bilgilər aldıq. Heydər Əliyev türk-azəri dostluğunun inkişafı
yolunda bundan sonra önəmli məsafələr qət edəcəyimizi söylədi. Hörmətli Əliyev aprelin 3-də Amerika
Birləşmiş Ştatlarına gedir. Paris görüşlərinin davamı kimi, orada görüşlərdə nələr olacaq, bu barədə hələ bir şey
bilinmir. Ancaq Qarabağ probleminin çözümü üçün önəmli ola biləcək bir görüş ərəfəsində Türkiyədən ayrılır.
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"Sİ-EN-EN TÜRK" TELEVİZİYASINA MÜSAHİBƏSİ
(15 mart 2001)
15 mart 2001-ci il
Taha Akyol: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Siz Böyük Millət Məclisindəki
nitqinizdə Türkiyədə özünüzü vətəninizdəki kimi hiss etdiyinizi söylədiniz. Türk xalqı Sizə ikinci bir
Türkiyənin cümhur başqanı kimi görür. Sizin dediyiniz kimi, "Biz bir millət iki dövlətik". "Si-En-En Türk"
televiziyasına müsahibə verməyə razı olduğunuz üçün Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən ilk sualımı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vermək istəyirəm.
Bilirsiniz ki, bu sahədə bir canlanma vardır. Siz Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması
münasibətilə Parisə getdiyiniz zaman prezident Jak Şirak ilə də görüşdünüz, bu məsələ barədə müzakirələr
apardınız. Bundan sonra ABŞ-ın xarici işlər naziri Pauell Sizi Amerikaya dəvət etdi. Jak Şirakla və Koçaryanla
görüşləriniz nə yerdə qaldı ki, Siz məhz bunun üçün Amerikaya gedəcəksiniz?
Heydər Əliyev: Mən ən öncə bildirmək istəyirəm ki, Türkiyədə "Si-En-En" kanalı açılan zaman təbrik
məktubu göndərmişdim və sizə uğurlar arzulamışdım. İndi çox sevinirəm ki, siz bu kanalda çox uğurla
çalışırsınız. Sizin bütün bu işlərin başında duran hörmətli Aydın Doğan böyük işlər görür. Ona görə də mən ona
salamlarımı, ehtiramımı çatdırıram.
Türkiyənin Böyük Millət Məclisində millət vəkillərinə xitab etmək mənim üçün tarixi bir hadisədir. Çünki
Böyük Millət Məclisinin nə qədər böyük həm tarixi, həm də əhəmiyyəti olduğunu orada söylədim. Bir neçə
məsələlər haqqında danışdım. Ancaq indi bizi, Azərbaycanı, təkcə Azərbaycanı yox, Türkiyəni də, Qafqazı da
ən çox narahat edən problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Bu münaqişənin yaşı çoxdur. Artıq 12 ildir
ki, ermənilər Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ hissəsini əlinə keçirmək üçün təcavüzə başlayıblar və bu təcavüz
nəticəsində müxtəlif səbəblərə görə ermənilər Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal ediblər. Bəli, ərazimizin
20 faizini işğal ediblər və işğal olunmuş yerlərdən bir milyondan artıq azərbaycanlı yerindən-yurdundan
çıxarılıbdır, qaçqın olubdur və çadırlarda yaşayırlar.
Sual: Cənab prezident, Siz bunları Jak Şiraka anlatdırandan sonra o, bir söz demədimi?
Cavab: Mən bunu bütün dünyaya anlatmışam. Dünyada o yer yoxdur ki, bunu anlatmayam. Mənim Jak
Şirakla görüşüm birinci dəfə deyildi. Mən onunla 15 dəfə görüşmüşəm və hər dəfə də ona anlatmışam.
Sual: Sizin Jak Şirakla sön görüşünüz Fransa parlamentinin "erməni soyqırımı" barədə qərar qəbul etməsi
baxımından da önəmli idi. Orada Ermənistanın daşnak cümhur başqanı Koçaryan da var idi. Siz bir milyon
azərbaycanlının ermənilər tərəfindən silah gücü il yurdlarından didərgin salındığını söylədiyiniz zaman Jak
Şirak heç bir şey demədi?
Cavab: Bilirsiniz, onlar artıq buna öyrəniblər. Dünyada ikili standartlar var. Ona görə də bir yerdə
hərəkəti qanuni hesab edirlər, digər yerdə yox. Məsələn, beynəlxalq hüquq var, bir dövlət o biri dövlətin
torpağını işğal edə bilməz. Sərhədini poza bilməz, təcavüz edə bilməz. Hər bir dövlətin ərazi bütövlüyü
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən qorunur. Bunlar yazılıb, bütün sənədlərdə var. Hər yerdə var. Hamı bunu
deyir. Amma hərə öz ölkəsi üçün bunu istifadə edir. Ona görə bu, Şirak üçün yeni bir şey deyildi.
Sual: Siz Şirakdan prinsipal mövqe – ikili standartlılıq mövqeyi yox – yəni "Azərbaycana müdaxilə
olmuşdur, Ermənistan təcavüzkardır" şəklində bir mövqe gördünüzmü?
Cavab: Bilirsiniz, mən bunu ona demişəm. Özü də Ermənistanın prezidenti Koçaryanın yanında
demişəm. Ancaq onlar bu şeylərə fikir vermirlər. 1992-ci ildə Minsk qrupu yaranıbdır ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi çözülsün. Minsk qrupunun üç həmsədri var – Rusiya, Amerika, Fransa.
Doğrudur, Minsk qrupuna 12 dövlət daxildir. O cümlədən Türkiyə də Minsk qrupunun üzvüdür. Amma
Minsk qrupuna üç həmsədr rəhbərlik edir. Mən Klinton ilə bu barədə 7 il müzakirə aparmışam. 15-16 dəfə
görüşmüşəm və bunların hamısını demişəm. Yaxud, Rusiyanın keçmiş prezidenti Yeltsinlə, – ola bilər, sayını da
itirmişəm, – neçə dəfə görüşmüşəm. Yeni prezident Putinlə görüşmüşəm.
Sual: Cənab prezident, Siz Amerikanın məsələyə bu qədər qatılmasını, diqqət yetirməsini, Pauellin xüsusi
təşəbbüsü ilə Sizi Amerikaya dəvət etməsini neçə qarşılayırsınız?
Cavab: Bilirsiniz, bu, yeni bir şey deyildir. Yəni mən Amerikada 1994-cü ildən başlayaraq həm
Amerikanın prezidenti Klintonla, həm xarici işlər naziri Olbraytla və həm də digər adamlarla dəfələrlə
görüşmüşəm və anlaşmalar imzalamışıq. Onlar hər dəfə deyiblər ki, bu məsələnin çözülməsinə yardım
edəcəklər. Amma yardım etməyiblər. İndi mən belə hiss edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bir az hərəkətə
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gəlmək istəyirlər. Yəni prezident Şirak apardığı danışıqları həm prezident Buşla, həm də prezident Putinlə
telefonla məsləhətləşibdir. Mən də, Koçaryan da Fransada olduq. Əgər Pauell dəvət edibsə... doğrudan, mən
burada səfərdə olmuşam, hələ eşitməmişəm, amma birinci məlumatı siz vermisiniz. Ancaq bilirəm ki, onlar
hazırlaşırdılar.
Sual: Cənab prezident, aprelin 3-də Floridada Sizin və Koçaryanın bir araya gəlib Qarabağ məsələsinin
həll edilməsi üçün uzun məsafə qət edərək Amerikaya gedəcəyinizdən məmnun oldunuzmu?
Cavab: Mən məmnunam. Mən hər bir fürsətə məmnunam. Hər bir fürsət mənə imkan verir ki,
Azərbaycana təcavüz olunması haqqında fikirlərimi çatdırım. Amerikada indi yeni hökumətdir, yeni
prezidentdir. Yeni adamlardır, onlar da bilməlidirlər. Amma hamısının bir fikri var: Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri bir araya gəlsinlər, bir şeylə razılaşsınlar, ikisi də nəyi qəbul etsə, Amerika da, Fransa da, Rusiya
da onu qəbul edəcəkdir. İş bundadır ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir. Ona görə də o,
bizim qarşımıza şərtlər qoyur. Mən o şərtləri qəbul edə bilmirəm. İndi görək Amerikada bu şərtlər nə olacaq, biz
o şərtlərin hansını qəbul edə bilərik, hansını onlar qəbul edə bilər.
Sual: Cənab prezident, Siz Koçaryanla görüşlərinizdə hər hansı modellər üzərində dayanırsınızmı?
Cavab: Bir neçə model olubdur. Hətta 1999-cu ildə, hesab edirəm ki, biz normal model üzərində
razılaşdıq. Amma 1999-cu ilin sonunda Koçaryan bundan qaçdı.
Bəli, 1998-ci ildə Minsk qrupunun bir təklifi var idi. Ter-Petrosyan onu qəbul etmişdi. Amma TerPetrosyanın ətrafında olanlar onun əleyhinə qalxdılar və o, istefa verdi.
Sual: Qarabağ məsələsi ilə, Qafqaz və enerji məsələləri ilə bağlı şəxsən Siz çox təcavüzlərə məruz
qaldınız. Sizi çevrilişlə devirmək istədilər, sui-qəsdlə rastlaşdınız. Sonra anlaşıldı ki, Moskva Yeltsinin
zamanında Ermənistana bir milyard dollarlıq silah yardımı etdi. Rusiyanın yeni lideri Putin gəlib sizinlə
görüşdü. Rusiyanın mövqeyində bir dəyişiklik görürsünüzmü? Rusiya Azərbaycana yaxınlaşırmı?
Cavab: Bilirsiniz, Rusiya Azərbaycana yaxınlaşmaq istəyir. Çünki Azərbaycan öz coğrafi-strateji
vəziyyətinə görə, öz potensialına görə Qafqazda xüsusi yer tutur. Ona görə də Rusiya istəyir ki, Azərbaycan ilə
əlaqələri yaxşı olsun, daha da yaxşı olsun.
Ermənistana bir milyard dollar dəyərində silah vermişdilər. Satmamışdılar, onlara vermişdilər. Mən bunu
ilk dəfə 1997-ci ilin mart ayında Yeltsinə deyəndə, o, hirsləndi ki, bunu edəcəyəm, onu edəcəyəm, filan
edəcəyəm, asacağam, kəsəcəyəm. Amma üç aydan sonra mən onunla görüşdüm. Gördüm, o, başqa bir hava
çalır. Biz belə deyirik, başqa bir mahnı oxuyur. Ondan sonra biz bir neçə dəfə səylər göstərdik.
Putin prezident oldu. Putin mənə dedi ki, bu işi çox yaxşı bilir, necə olduğunu bilir. Putinin belə bir fikri
var idi ki, bir iş görsün. Amma orada ordu var, filan var. Sonra Putin dedi ki, artıq bu, arxada qaldı. Mən tələb
edirdim ki, siz o silahları geri alın. Amma o dedi ki, artıq o silahları geriyə almaq mümkün deyildir, silahlar
haradadır, heç biz də bilmirik.
Sual: Hörmətli cümhur başqanı, Rusiyanın bugünkü lideri Putin Azərbaycana yaxınlıq göstərir. Təbii ki,
bunun da Qafqaz, enerji, təbii qaz, neft boru xətləri ilə bağlı səbəbləri var. Eyni zamanda da Ermənistanın xarici
işlər naziri Oskanyan demişdir ki, biz Rusiya ilə strateji ittifaq yaratmışıq. Rusiyanın bu mövqeyi sizi təmin
edirmi? Rusiya Ermənistanla Azərbaycan arasında bitərəf mövqe tutaraq məlum problemi, münaqişəni həll
etməyə çalışırmı?
Cavab: Rusiyanın Ermənistanla hərbi ittifaq yaratmasına biz etiraz edirik. Mən bunu dəfələrlə
söyləmişəm. Rusiyanın Ermənistanda hərbi bazalar, əsgəri hissələr saxlamasına biz etiraz edirik. Mən bunu
Putindən öncə Yeltsinə də demişəm. Putinə də demişəm.
Sual: Bu etirazınızı söyləyəndə Putin nə dedi?
Cavab: Bilirsiniz onların hamısı bir şey deyir. Deyirlər ki, bunlar Azərbaycana qarşı deyildir. Deyirəm,
bəs kimə qarşıdır? Deyirlər ki, NATO-ya qarşıdır. Deyirəm, NATO haradadır? Deyirlər ki, NATO sizin Bakıda
olan sərhədinizdədir. NATO Türkiyədədir. Bax, mən bu sözləri sizə açıq deyirəm. Çünki mən bunu dəfələrlə
söyləmişəm.
Sual: Yeltsin və sonra Putin açıqca dedilər ki, Ermənistandakı rus əsgəri qüvvələri Türkiyədəki NATO-ya
qarşıdır?
Cavab: Elədir.
Sual: Siz indi Ermənistanda həyata keçirilən siyasətin iki-üç il əvvəlki dövrlə müqayisədə gücləndiyini,
yaxud zəiflədiyinimi görürsünüz?
Cavab: Ermənilər siyasətdə güclüdürlər. Çünki onların diasporu çox güclüdür. Onları dəstəkləyənlər
güclüdür. İqtisadi cəhətdən Ermənistan çox pis bir haldadır. Oranın əhalisinin bir qismi Ermənistanı tərk edib
gedibdir. Orada iqtisadi vəziyyət çox çətindir. Ona görə onlar da istəyir ki, bu problem çözülsün. Ermənistanı
dəstəkləyən dövlətlər də istəyir çözülsün. Təkcə ona görə yox ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad
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edilsin. Ona görə ki, Ermənistan boğulmasın. Ermənistan bir-iki ilə boğulacaqdır.
Sual: Həqiqətən, Ermənistan iqtisadi baxımdan çox pis vəziyyətdədir. Amma son vaxtlar bir təşəbbüs
oldu. Ermənistan İran və Yunanıstan arasında həm siyasi, həm də iqtisadi iş birliyi haqqında qərarlar var, onlar
görüşdülər. Siz bunu necə qarşılayırsınız?
Cavab: Mən bunu necə qarşılaya bilərəm. Mən çox təəssüflənirəm ki, bizim yaxın qonşumuz İran
Ermənistanla bu qədər geniş ticarət edir, geniş ilişkilər qurur.
Sual: Ermənistanın nəfəs borularından biri də İrandır...
Cavab: Bəli, Ermənistanın nəfəs borularından biri də İrandır. Keçmiş prezident Ter-Petrosyan bir dəfə
demişdi ki, əgər İran ilə ticarət əlaqələrimiz iki gün kəsilsə, biz boğulacağıq. O, bunu demişdi. Tamamilə doğru
deyirsən. Özü də ən böyük nəfəs borularından biridir. Ancaq onlar bunu edirlər.
İndi gördünüz, İranın prezidenti Moskvaya getdi. Bu, tarixdə birinci dəfə olan bir şeydir. Yəni 22 il
bundan öncə ki, Xomeyni hakimiyyətə gəldi, indiyə qədər ilk dəfədir ki, İranın prezidenti Moskvaya getdi.
Ondan öncə də şah bir dəfə getmişdi. Yəni İran ilə Rusiya arasında əlaqələr həmişə gərgin olmuşdur.
Sual: Cənab prezident, anlayıram ki, İranın siyasəti, yəni həm Ermənistanı dəstəkləmək, həm də Rusiya
ilə yaxın əlaqələr qurmaq siyasəti sizi narahat edir. Elədirmi?
Cavab: Təbiidir ki, bu, narahat edir.
Sual: Bu il ərzində, yaxud önümüzdəki bir-iki il içərisində Qarabağ probleminin çözülməsinə, həll
edilməsinə ümidiniz varmı?
Cavab: Bilirsiniz, mən həmişə ümidlə yaşayıram. Qaçqınlarla görüşürəm, mənim qəlbim ağrıyır. Təkcə
görüşəndə yox, sizə səmimi deyirəm, gecələr yata bilmirəm. Çünki bir milyon insan çadırlarda, qarın, yağışın
altında yaşayır. Ona görə də mən bu məsələni çözmək istəyirəm və bunun üçün də çalışıram. Mənim bütün
çalışmalarımın demək olar ki, 70 faizi bu məsələdən ötrüdür. Dünyada o təşkilat, o dövlət yoxdur ki, mən
onlarla bu işləri müzakirə etməyim. İndi bir savaş yolu qalıbdır. Azərbaycanda bu savaş yolunu ortaya atanlar
var. Amma hesab etmirəm ki, bu gün savaş məqbul şeydir. Yəni yenidən savaş etmək doğru yoldur.
Sual: Siz Məclisdəki nitqinizdə dediniz ki, Türkiyə ilə münasibətləriniz strateji tərəfdaşlıq xarakteri
daşıyır.
Cavab: Biz belə bir şey imzalamışıq. 1997-ci ildə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında anlaşma imzalanıbdır
ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Sual: Bu, sizi təmin edirmi? Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstək sizi təmin edirmi?
Cavab: Siyasi tərəfdən, bəli.
Sual: Siyasi tərəfdən aydındır. Siyasətdən başqa, məsələn, iqtisadi, sosial sahələrdə necə, təmin edirmi?
Cavab: Bunu siz bilirsiniz.
Sual: Cənab prezident, çox diplomatik cavab verdiniz. Bu, uzun illərin diplomatı Heydər Əliyevin
cavabıdır. Mən Sizin fikrinizi bilmək istəyirəm. Bunu hörmətli cümhur başqanına, baş nazirə söyləmisiniz?
Cavab: Bu günlər hörmətli cümhur başqanı ilə də, hörmətli baş nazir ilə də, hörmətli baş qərargah rəisi ilə
də əlaqələrimiz barədə çox geniş danışıqlarımız, m müzakirələrimiz olubdur. Cümhur başqanı ilə təkbətək üç
saat söhbət etmişik.
Sual: Siz bunu açıqlamaq istəmirsiniz?
Cavab: Yox.
Sual: Amma məmnunsunuzmu?
Cavab: Danışıqlardan məmnunam. Amma nəticəsi nə olacaqdır...
Sual: Növbəti dəfə Sizinlə müsahibə zamanı nəticə barədə soruşacağam.
Cavab: Onda soruşarsan.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycanın Türkiyəyə 2 milyard kubmetrdən 6 milyard kubmetrədək təbii qaz
satması barədə anlaşma imzalandı. Siz bundan son dərəcə məmnunsunuz. Türkiyənin Rusiyadan qaz almasından
narahat olmuşdunuz. İndi həmin narahatlığınız aradan qalxdımı?
Cavab: Bilirsiniz, mən Türkiyənin işinə qarışmaq istəmirəm. Amma Türkiyənin qaza böyük ehtiyacı
vardır. Mən dünən axşam Türkiyə televiziyasında baxdım ki, enerji naziri Cümhur Ərsümər Misirdən buraya
qaz gətirmək istəyir. Rusiyadan alır, Misirdən alır, Azərbaycandan alır, bəlkə də bunlar Türkiyə üçün lazımdır.
Mən bunu normal görürəm. Amma hesab edirəm ki, hamısından öncə Türkiyəyə Azərbaycan qazı gəlməlidir.
Təkcə iqtisadi nöqteyi-nəzərindən yox, həm də strateji tərəfdaşlıq nöqteyi-nəzərindən.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycan qazı Türkiyəyə ucuz qiymətəmi satılacaqdır?
Cavab: Mən ticarət işləri ilə məşğul olmuram. Təbii, dünya bazar qiymətləri ilə olacaqdır.
Sual: Azərbaycandan Türkiyəyə həm Bakı-Ceyhan boru kəməri ilə neft gəlməsi, həm də ayrı bir kəmərlə
təbii qaz gəlməsi məsələsi artıq qətiləşdi.
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Cavab: Bəli, artıq Bakı-Ceyhan məsələsində bir problem yoxdur. Yəni bütün anlaşmalar imzalanıbdır.
İndi sadəcə, layihə-mühəndis işləri gedir. Bir də bunun inşası ilə məşğul olacaq şirkətlər para toplamaqla
məşğuldurlar. Son vaxtlar Türkiyədə bu məsələdə bir az soyumuşdular. Mən ona görə Bakıda bir-iki dəfə bu
barədə tənqid etdim, yəni narahatlığımı bildirdim. Amma burada bizim danışıqlarımızda hər şey çözüldü. İndi
elə bir problem yoxdur.
Məsələn, burada qaz haqqında anlaşma imzaladığımıza görə, Gürcüstanın prezidenti mənə təbrik məktubu
göndəribdir. Çünki bu, Gürcüstan üçün də çox önəmlidir. Təbii qaz barədə anlaşma imzaladıq. Həm
hökumətlərarası anlaşma, həm də 6 milyard kubmetr qazın alqı-satqısı haqqında anlaşma imzaladıq. Mən
demişəm, biz gələcəkdə Türkiyəyə 15-20 milyard kubmetr qaz verə bilərik.
Sual: Bilirsiniz ki, Bakı-Ceyhan neft boru xətti sahəsində konsorsium yaranmışdır. Burada Türkiyə və
Azərbaycanın da payı vardır. Bu konsorsium tərəddüd edir. İndi həmin konsorsium Bakı-Ceyhan boru xətti ilə
bağlı mövqelərini dəyişibdir. Bu məsələdə təbii qaz haqqında anlaşmanın rolu oldumu? Çünki onlar çıxarılacaq
qazın satılmasını istəyirlər. Bu bölgədə də ən çox qaz ala biləcək ölkə Türkiyədir.
Cavab: Deyə bilmərəm ki, onun bir rolu oldu. Çünki biz bundan öncə Bakı-Ceyhanı həll etmişdik.
Bilirsiniz, konsorsiumda bəzi şirkətlər var ki. Bakı-Ceyhanın olmasını istəmirlər. Amma ən böyük şirkətlər
bunu istəyirlər. Ona görə də mən burada bir problem görmürəm. Bu, baş tutacaqdır. Təbiidir ki, çox ölkələr
bunun olmasını istəmirlər. Amma siz deyirsiniz ki, bəzi şirkətlər kəmərin Rusiyadan keçməsini istəyirdilər.
Rusiyadan o qədər yox, amma Bakı-Supsa borusu var, onlar istəyirdilər ki, o borunu bir az da genişləndirək.
İndi biz onunla 5-6 milyon ton neft göndəririk. Deyirdilər ki, məsələn, 15-20 milyon ton da neft göndərilə bilər,
2-3 ildən sonra isə Bakı-Ceyhanı başlayarıq. Amma mən dedim ki, yox. Bakı-Ceyhan indi başlanmalıdır.
Onların bəziləri dedilər ki, gəlin, İrandan çəkək, çünki İran yolu daha ucuzdur, İrandan körfəzə məsafə azdır,
daha da ucuz başa gələr. Bunu həm Amerika qəbul etmədi, həm də hesab edirəm ki, biz 1994-cü ildə BakıCeyhanın təməlini qoymuşuq. Mən altı ildir bu təməli inkişaf etdirirəm. Ona görə bu, mənim əsərimdir.
Sual: Cənab prezident, həqiqətən də Bakı-Ceyhan boru xəttinin ərsəyə gəlməsində Sizin çox böyük
əməyiniz olmuşdur. Siz bu yolda çox təhlükələrlə qarşılaşdınız. Doğrudur ki, bu, sizin əsərinizdir. Mən Xəzərin
statusu ilə bağlı soruşmaq istəyirəm. Bu məsələdə ciddi problemlər var. Xüsusilə İranla, Türkmənistanla Sizin
aranızda problemlər var. Xəzərin statusu məsələsi həm Azərbaycan üçün çox önəmli, həm də Qazaxıstan
neftinin, Türkmənistan qazının Xəzərdən keçərək Türkiyəyə gəlməsi baxımından da önəmlidir. Bu məsələ həll
olunurmu?
Cavab: Bilirsiniz, Xəzərin hüquqi statusunu müəyyən etmək üçün bir çox il lazımdır. Amma mən hesab
edirəm ki, – biz bu yol ilə gedirik, – ilk öncə, Xəzərin dibindəki mineral ehtiyatlar, yəni təbii qaz, neft
yataqlarının işlənilməsi ilə məşğul olmaq lazımdır. Çünki orada gəmiçilik də var, balıqçılıq da var, ekoloji
problemlər də var, başqaları da var. Bunlar hamısı var. Bunların hamısını birdən çözmək mümkün deyildir.
Bütün ölkələr buna etiraz etdiyi zaman, hələ 1994-cü ildə Azərbaycan Xəzər dənizində öz sektorunda, –
Sovetlər Birliyi zamanı Xəzər dənizi təkcə Sovetlər Birliyinə məxsus idi, ona görə də bunu respublikalar
arasında sektorlara bölmüşdü, – bu işləri başlayıbdır. 1994-cü ildə biz birinci müqaviləni imzaladıq. İndi 20
müqavilə imzalamışıq. Biz öz sərhədlərimizdən çıxmırıq. Nə yaxşı ki, Rusiya bu prinsipi qəbul etdi. Yəni o,
Qazaxıstanla bir anlaşma imzaladı. Putin Azərbaycana, Bakıya gələndə bizimlə də bir anlaşma imzaladı.
Düşünürəm ki, Türkmənistan da bu prinsipin tərəfində olacaqdır.
Sual: Yəni Türkmənistan təbii qazının Azərbaycandan Türkiyəyə gəlməsi mümkün olacaqdır?
Cavab: Onu deyə bilmərəm. O, bundan fərqli bir şeydir. Yəni bir var ki, sektor prinsipini qəbul etmək...
Məsələn, biz Rusiya ilə Xəzər dənizindən istifadə olunmasının prinsipləri haqqında bir anlaşma
imzaladıq. Bu prinsiplər də odur ki, hər ölkənin sektoru var – onun ərazisindən Xəzərin orta xəttinə qədər. Biz
bu barədə Rusiya ilə anlaşma imzaladıq.
Sual: Bunu Qazaxıstan da qəbul edir?
Cavab: Qazaxıstan da imzalayıbdır.
Sual: Amma İran qəbul etmir?
Cavab: İran bunu qəbul etmir. İran deyir ki, Xəzəri beş bərabər hissəyə bölmək lazımdır. Bu da mümkün
deyildir.
Sual: Cənab prezident, demək, Xəzər dənizinin istifadəsi sahəsində Azərbaycan, Rusiya və Qazaxıstan
eyni prinsipdə olduğuna görə Qazaxıstan neftinin Bakıya, oradan da Türkiyəyə gəlməsində bir problem
olmayacaqdır?
Cavab: Bu, fərqli şeydir. Çünki Rusiya istəmir ki, Qazaxıstan nefti buraya gəlsin. Rusiya etiraz etmir ki,
Qazaxıstan öz sektorunda neft çıxarsın. Amma onu necə ixrac etsin, bu, digər problemdir. Onun buraya dəxli
yoxdur. Məsələn, biz Rusiya ilə sektor prinsipi barədə anlaşmanı imzalayanda heç bir öhdəlik götürmədik ki,
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biz nefti haradan, hansı marşrutla, hansı yolla ixrac edəcəyik.
Sual: Cənab prezident, indi mənə bildirdilər ki, Rusiya hava yollarına məxsus bir təyyarə çeçen olduqları
güman edilən iki kişi tərəfindən qaçırılmışdır. Təyyarə Səudiyyə Ərəbistanının Mədinə şəhərində yerə enmişdir.
Orada nə olacağını görəcəyik. Siz Çeçenistan məsələsi haqqında nə deyə bilərsiniz?
Cavab: Bilirsiniz, ola bilər, bu kiçik bir hadisədir, elə böyük bir hadisə deyildir. Dünyada belə hadisələr
çox olub. Amma Çeçenistan problemi, təbiidir ki, böyük bir problemdir. Burada yenə iki prinsip bir-biri ilə zidd
gəlir. Yəni bir tərəfdən beynəlxalq hüquq var. Hər dövlətin torpaq bütövlüyü təmin olunmalıdır. Rusiya öz
torpaq bütövlüyünü təmin edir. Ona görə o, çeçenlərə müstəqillik vermək istəmir. Çeçenlər də deyir ki, biz
müstəqil olmaq istəyirik. Ona görə 5-6 ildir savaş gedir. Görürsünüz, savaş hələ nə vəziyyətdədir.
Sual: Cənab prezident, Sizinlə müsahibə aparacağımızı televiziyada elan etdikdən sonra mənə çox sayda
telefon zəngi oldu. İnsanlar Sizə sevgilərini, hörmət və ehtiramlarını ifadə edirlər. Bunu izləyicilərimiz adından
Sizə çatdırmaq istəyirəm.
İrandan keçməklə Azərbaycana gedən türk sürücülərindən Azərbaycana daxil olduqda ayaqbasdı, keçid
pulu və s. çox para alırlar. Mənə bu barədə o qədər telefon zəngi oldu ki, Sizə sual vermək məcburiyyətində
qaldım, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında bu işləri daha asan etmək mümkündürmü?
Cavab: Bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir. Sürücünün gedib-gəlməsi elə bir şey
deyildir. Birincisi, bu, problem deyildir. İkincisi, bu məsələ cümhur başqanı səviyyəsində olan problem deyildir.
Mən baş nazirə əmr vermişəm, o, bu işlərlə məşğul olur.
Jurnalist: Aydındır, əmr verdinizsə, məsələ həll olunacaqdır. Sizin bu təşəbbüsünüzü alqışlayırıq.
Cənab prezident, son olaraq, Azərbaycan haqqında soruşmaq istəyirəm. Azərbaycan cümhur başqanının
yardımçısı vəzifəsi yaratmaq istəyiniz söylənilir.
Cavab: Bu, yanlış şeydir, belə bir şey yoxdur. Bunu kimsə uydurub. Kimsə yanlış bir şey ortaya atır.
Bilirəm, bizdə müxalifətdə olanlar bəzən belə uydurma şeylər deyirlər. Siz onlara inanmayın.
Taha Akyol: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün, dəyərli açıqlamalar verdiyiniz üçün Sizə çox
təşəkkür edirəm. Həqiqətən də çox önəmli açıqlamalar verdiniz. "Sİ-En-En Türk" televiziyası vasitəsilə türk
xalqına söyləyəcəyiniz nəsə varsa, buyurun.
Heydər Əliyev: Mən təşəkkür edirəm. Bu fürsətdən istifadə edib, qardaş türk xalqına, Türkiyənin
vətəndaşlarına öz hörmət-ehtiramımı, sevgi-məhəbbətimi bildirirəm. Türkiyəyə, sülh, əmin-amanlıq və rifah
arzulayıram.
Taha Akyol: Cənab prezident, Sizə bir daha təşəkkür edirik.
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TÜRKİYƏNİN NTV TELEVİZİYA KANALININ ƏMƏKDAŞLARI İRFAN SAPMAZ VƏ
DİDƏM TUNCAYA VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
(15 mart 2001)
Ankara,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı – Camlı köşk
15 mart 2001-ci il
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, əvvəlcə Sizə çox təşəkkür edirik ki, qiymətli vaxtınızdan bizə
də ayırdınız.
Siz dörd gündür, bazar ertəsindən indiyədək Türkiyədə görüşlər keçirirsiniz. Doqquzuncu Cümhur
başqanı Süleyman Dəmirəl ilə çox yaxın bir əlaqəniz vardı. Amma Ankarada Cümhur başqanı Sezərin ilk
dəfə qonağı oldunuz. Qısaca olaraq Sizin Türkiyəyə səfərinizə münasibətinizi bildirməyi rica edirik. Süleyman Dəmirəlin Cümhur başqanlığından ayrılması Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinə təsir etdimi? Bu
barədə fikirlərinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Təşəkkür edirəm. Birincisi, mən çox böyük məmnuniyyətlə bildirmək istəyirəm ki, Türkiyənin
10-cu Cümhur başqanı hörmətli Əhməd Necdət Sezər bu vəzifəyə seçiləndən sonra xarici ölkəyə ilk səfərini
Azərbaycana etdi. Bu təbiidir. Çünki Türkiyə üçün Azərbaycan çox yaxın dost, qardaş ölkədir. Azərbaycan üçün
də belədir. Bunu da həm mən, eyni zamanda bizim xalqımız, millətimiz çox yüksək qiymətləndirdi. O məni
Türkiyəyə dəvət etdi. Mən də bu dəvəti qəbul etdim və artıq indi, ayın 12-dən buradayam.
Türkiyənin Cümhur başqanı ilə mənim çox maraqlı, çox əhəmiyyətli, iki ölkə üçün, təkcə iki ölkə üçün yox,
ümumiyyətlə, Qafqazdakı məsələlərimiz, o cümlədən Dağlıq Qarabağ, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
həll olunması yolları barədə çox danışıqlarımız, çox əhəmiyyətli söhbətlərimiz oldu. Mən bundan çox məmnunam.
Bilirsiniz ki, başqa görüşlərim də oldu. Ancaq mən əziz dostum, qardaşım Süleyman Dəmirəl ilə də
görüşdüm. Dünən axşam onunla görüşdüm, söhbət etdik. Mən heç vaxt dostu unutmaram. Süleyman Dəmirəl ilə
mənim dostluğumun 30 ildən artıq bir tarixi var. Yəni bu keçmişdəndir.
S u a l: Hörmətli Süleyman Dəmirəlin Cümhur başqanlığından ayrılması Türkiyə–Azərbaycan
əlaqələrinə təsir etdimi?
C a v a b: Bilirsiniz, əlbəttə, mən dostum Süleyman Dəmirəlin ayrılmasını istəmirdim. Mən həmişə səmimi
insanam. İstəmirdim, ancaq sizin Konstitusiyanız vardır. Heç kəs Konstitusiyanın əleyhinə çıxa bilməz. Ona
görə də mən hesab edirəm ki, Türkiyə dövləti öz Konstitusiyasına həmişə sadiq olmalıdır. Amma Süleyman
Dəmirəl də bunu tamamilə real qəbul edir, yəni onun da bu barədə bir problemi yoxdur və kefi də çox yaxşıdır.
Onu çox sağlam gördüm.
O indi Cümhur başqanlığından ayrılıbdır. Ancaq dünya problemləri ilə, Azərbaycanın problemləri ilə çox məşğul
olur. Yəni hər şeyi öyrənir, bilir, o cümlədən bizim Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin daha da yaxın olmasını, daha da
yaxşı olmasını istəyir. O deyir ki, bu əlaqələr mənim vaxtımdakından daha da yaxşı olsun. O bunu istəyir. Bir də
təbiidir ki, biz onunla 7-8 il birlikdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin çözülməsi məsələləri barəsində
çalışmışıq, bir yerdə məsləhətləşmişik. Biz bu problem haqqında danışdıq, söhbət etdik.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi sahədə əməkdaşlığı yetərli hesab
edirsinizmi və bu əlaqələr hansı səviyyəyə qədər inkişaf etdirilə bilər?
C a v a b: Mən o qədər yetərli görmürəm. Mənim arzum, istəyim daha çoxdur. Ancaq indi nə mümkündür,
odur.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, ziyarətiniz zamanı bu sahədə irəliyə doğru addımlar atılması
üçün söhbətləriniz oldumu?
C a v a b: Bilirsiniz, Türkiyə təhsil sahəsində Azərbaycan ordusuna çox yaxşı yardımlar edir. Mən buna görə
minnətdaram.
Məsələn, Rusiya ilə Ermənistan arasında hərbi müttəfiqlik, ittifaq yaranıbdır ki, əgər Rusiyaya hansı bir
dövlət hücum etsə, Ermənistan ona yardım edəcəkdir, Ermənistana etsə, Rusiya ona yardım edəcəkdir. Amma iş
bir bunda deyildir. İş ondadır ki, Rusiya Ermənistanda böyük hərbi bazalar saxlayır, silahlar saxlayır. Son vaxtlarda hətta Gürcüstandan çıxarılan 70 tankı da Ermənistana yerləşdirdi. Təxminən 29-a qədər ən modern hərbi
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təyyarəni, MİQ–29-ları aparıb orada yerləşdiribdir. S–300 raketləri yerləşdiribdir. Ona görə də burada vəziyyət
fərqlidir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi anlaşma olmasını söyləmək
istəyirsiniz?
C a v a b: Əlbəttə, yaxşı olardı.
S u a l: Türkiyədə Bakı–Ceyhan neft kəməri layihəsinə marağın azaldığını düşünmürsünüz ki?
C a v a b: Bilirsiniz, mən son vaxtlar bir az buna diqqətin azaldığını hiss etdim. Ona görə də bu barədə
bəyanatlar verdim. Eyni zamanda biz hələ əvvəllərdə də danışmışdıq ki, Azərbaycanda böyük təbii qaz
ehtiyatları olacaqdır. İlk öncə onun Türkiyəyə satılması lazımdır. Bizim məmurlarımızın bu barədə
danışıqlarından gördüm ki, Türkiyədə buna əngəl etmək istəyən bəzi bürokratlar vardır. Ona görə də mən bu
barədə bir-iki açıqlama verdim. Amma hər şeyi çözdük, anlaşma imzaladıq. Həm hökumətlərarası anlaşma, həm
də alqı-satqı haqqında anlaşma ki, ilkin olaraq Azərbaycanın 6 milyard kubmetr təbii qazı Türkiyəyə
satılacaqdır. Ondan sonra bu artıb ildə 15–20 milyard kubmetrə çatacaqdır.
S u a l: Hörmətli Prezident, Bakı–Ceyhan boru xətti layihəsinin həyata keçib-keçməməsi 2002-ci ilin
iyun ayında mühəndis-layihə işlərinin tamamlanması ilə ortaya çıxacaqdır. Sizcə, bu layihənin gerçəkləşməmək ehtimalı varmı?
C a v a b: Güman edirəm, gerçəkləşəcəkdir.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, cənab Pauell həm Sizi, həm də Ermənistanın dövlət başçısını
Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar aprelin 3-də Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət etmişdir. Oraya
gedəcəksinizmi?
C a v a b: Əlbəttə, gedəcəyəm.
S u a l: Məsələnin çözülməsinə ümidiniz varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, biz 1994-cü ildə Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibəni dayandırdıq. Atəşkəs
haqqında saziş imzaladıq. O vaxtdan bu işi sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Bunun üçün də ATƏT-in Minsk qrupu
var. Orada 12 dövlət, onun içində Türkiyə də vardır. Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika, Fransa var.
Onlar da çalışdılar. Amma onların verdikləri təkliflərin çoxunu Ermənistan qəbul etmədi. Son olaraq, birini də biz
qəbul etmədik. Ona görə sonra iki cümhur başqanının təkbətək danışması problemi meydana çıxdı. Biz də 15 dəfə
görüşüb danışmışıq. Son dəfə də Parisdə görüşdük. Siz bilirsiniz. Sonra bu görüşə Şirak da qatıldı.
İndi mən hiss edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri – həm Amerika, həm Rusiya, həm də Fransa bir-biri
ilə daha da yaxınlaşıblar və bu məsələnin çözülməsi üçün çalışırlar. Ancaq onlar belə deyirlər: Ermənistan və
Azərbaycan prezidentləri hansı qərara gəlsələr, biz o qərarı dəstəkləyəcəyik və onun həyata keçirilməsinə yardım edəcəyik.
Amma qərara gəlmək də çox çətindir. Çünki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizini işğal
edibdir. Orada silahlı qüvvələrini saxlayır. İşğal olunmuş torpaqlardan 1 milyon azərbaycanlı zorla çıxarılıb,
çadırlarda yaşayırlar. Ona görə də Ermənistan şərtlərini daha da sərtləşdirir. Biz öncədən belə danışmışdıq ki,
hər iki tərəfdən kompromis olmalıdır. Amma onlar istəyirlər ki, Azərbaycan tərəfdən daha çox kompromis
olsun, nəinki Ermənistan tərəfindən. Ona görə də əgər doğrudan da bu iş ədalətli getsəydi, dünyada ədalət olsaydı və beynəlxalq hüquq normaları hər bir yerdə qorunsaydı, belə bir şey olmazdı.
S u a l: Sizcə, Amerikanın bu məsələ ilə bağlı araya girməsi, bu problemin çözümü yolunda çalışmaları
nəticə verə bilərmi?
C a v a b: Amerika indi yox, çoxdan araya giribdir. Bu, tamamilə normal bir şeydir.
S u a l: Hörmətli Prezident, Siz Fransaya getməzdən əvvəl parlamentdə aparılan müzakirələrdə bəzi
müxalifət dairələri bu məsələnin ancaq müharibə yolu ilə həll edilə biləcəyini söylədilər.
C a v a b: Sən neçə illərdir Azərbaycanda yaşayırsan. Azərbaycanda müharibəni görmüsən. Mənim yaddaşım
yaxşıdır. Sən Şuşanın işğal olunmasını gözünlə görmüşdün və mənə söylədin. Xatırlayırsanmı?
İ r f a n S a p m a z: Bəli, yaxşı xatırlayıram. Siz onda Naxçıvandaydınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, 1992-ci ildə Naxçıvanda sən bunu mənə söylədin.
Müharibəni həmişə etmək olar. Ancaq indi dünyada heç kəs müharibəni dəstəkləmir. Bu, birincisi. İkincisi,
müharibə harada olacaqdır? Müharibə Azərbaycan torpağında olacaqdır, Ermənistan torpağında yox. Müharibə
Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün olacaqdır. Ermənistan gəlib Azərbaycan torpaqlarında oturubdur. Ona görə də müharibə heç vaxt proqramdan çıxmır. Ancaq nə vaxt lazımdır, lazım deyil... Sən
Azərbaycanda yaşayırsan, müharibənin nə olduğunu bilməyən bəzi adamlar bunu deyəndə mən anlayıram.
Amma vaxtilə, müharibə zamanı Azərbaycanın daxilində sabitliyi pozub hakimiyyət uğrunda, iqtidara gəlmək
uğrunda mübarizə aparan adamlar deyəndə... Surət Hüseynov tankların, topların bir qismini cəbhədən çıxarıb
Bakıya hücum etdi ki, cümhur başqanı olsun. Xalq Cəbhəsinin rəhbərləri də özlərini qorumaq üçün cəbhə
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bölgəsindən qüvvələrin bir qismini çıxartdı və bundan Ermənistan faydalandı, Azərbaycanın torpaqlarını işğal
etdi. Yəni müharibə edib, müharibədə uduzan, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsini başlayan, yaradan, ondan
sonra qaçıb 4-5 il gizlənən adamlar indi yenə «müharibə, müharibə» deyirlər.
S u a l: Siz Cümhur başqanı olduğunuz üçün müharibənin ağırlığı birinci növbədə Sizin üzərinizə
düşəcək...
C a v a b: Bəli, onlar müharibə deyirlər. Amma onlar müharibə edən deyillər. Əgər müharibə olsa, bu
müharibəni mən etməliyəm. Müharibəni onlar etməyəcək. Doğrudur, deyirlər hamımız müharibəyə gedəcəyik.
Amma mən də demişəm ki, bir-iki avtobus tutacağam, onların hamısını avtobusa birinci qoyacağam. Hərəsinə
də bir avtomat verəcəyəm. Getsinlər irəliyə. Ondan sonra da başqaları getsin.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Fransadakı görüşləriniz zamanı Dağlıq Qarabağa xüsusi status
verilməsini qəbul etməyiniz barədə bəzi iddialar vardır. Bunlar doğrudurmu?
C a v a b: Ermənistan bunu qəbul etmir.
S u a l: Azərbaycan qəbul edir?
C a v a b: Biz veririk, onlar qəbul etmir.
S u a l: Cənab Prezident, Kipr məsələsi barədə soruşmaq istəyirəm. Türkiyə ilə Azərbaycanın hər
zaman dost və qardaş ölkə olduqlarını Siz hər dəfə ifadə edirsiniz. Şimali Kipr Türk Cümhuriyyətini
nəyə görə tanımırsınız?
C a v a b: Bilirsiniz, hər bir türk mənim üçün əzizdir. Ya Türkiyədədir, ya Kiprdədir, ya digər yerdədir.
Çünki biz bir kökdən əmələ gəlmiş qardaş millətlərik, dostlarıq. Ona görə də mənim başım öz işlərimlə
məşğuldur. Kipr işləri ilə siz məşğul olun.
S u a l: Gələcəkdə bunu tanımağı planlaşdırırsınızmı?
C a v a b: Sağlıq olsun, əgər biz Ermənistan–Azərbaycan müharibəsini bitirsək, ölkəmizin torpaq
bütövlüyünü təmin edə bilsək, ondan sonra hər şey ola bilər.
S u a l: Cənab Prezident, Siz bu gün müayinədən keçdinizmi və hazırda sağlamlığınız necədir?
C a v a b: Bununla çox maraqlanırlar. Mənim sağlamlığımı siz necə görürsünüz?
İ r f a n S a p m a z: Çox yaxşı görürük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən məni tez-tez görürsən. Bu gözəl xanım ilk dəfə görür. Sən necə görürsən?
D i d ə m T u n c a y: Cənab Prezident, çox sağlam görünürsünüz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, mən sağlamam. Dişlərimdə problemlər var. Ondan ötrü Gülhanəyə getdim.
Bilirsiniz ki, mənim həkimlərim türklərdir, onlar Gülhanənin həkimləridir.
D i d ə m T u n c a y: Cənab Prezident, müsahibə üçün çox sağ olun. Təşəkkür edirik.
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TÜRKİYƏNİN «SAMAN YOLU» TELEVİZİYA KANALININ MÜXBİRİ
MƏLİH MERİÇƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
(15 mart 2001)
Ankara,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı – Camlı köşk
15 mart 2001-ci il
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur başqanım, əvvəlcə həm Türkiyəni, həm də Azərbaycanı narahat
edən bir məsələ barədə soruşmaq istəyirəm. Ermənilər öncə Azərbaycanın mühüm torpaqlarını işğal etmişlər, sonra soyqırımı haqqında uydurma iddiaları ilə dünyanı ayağa qaldırdılar, indi də Qars anlaşmasını ittiham edən sözlər söyləməyə başladılar. Bu həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda çox ciddi narahatlıq doğurur. Sizcə, ermənilər nə etmək istəyirlər, bütün bunların arxasındakı niyyət nədən ibarətdir?
C a v a b: Ermənilər uzun illər, əsrlər «böyük Ermənistan» iddiası ilə yaşayırlar. Onlar həmişə təcavüzkar
olublar, indi də təcavüzkardırlar. XX əsrin sonunda onların ən böyük təcavüzü Azərbaycan torpaqlarına olubdur.
Azərbaycanın qədim və ayrılmaz bir hissəsi olan Dağlıq Qarabağı Ermənistana bağlamaq iddiasındadırlar. Bunun da nəticəsində, bilirsiniz ki, böyük münaqişə başlayıbdır və 12 ildir davam edir. Baxmayaraq ki, bu illərdə
Azərbaycan öz səsini hər yerdə – Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, ATƏT-in zirvə görüşlərində, İslam Konfransı
Təşkilatında, böyük dövlətlər ilə danışıqlarda qaldırıb, amma ermənilər buna tabe olmurlar.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının dörd qətnaməsi var ki, Ermənistan işğal olunmuş
torpaqlardan öz silahlı qüvvələrini qeyd-şərtsiz çıxarmalıdır. Amma Ermənistan bunu etmir. Eyni zamanda
dünyada beynəlxalq hüquq normaları var. Bu hüquq normaları 1975-ci ildə Finlandiyada ATƏT yaranarkən
onun sənədində bir daha öz əksini tapıbdır. Bu ondan ibarətdir ki, heç bir ölkənin torpaq bütövlüyü pozula
bilməz, onun sərhədləri pozula bilməz. Bunların pozulması, təbiidir ki, beynəlxalq hüquq normalarının
pozulması deməkdir.
Bütün dövlətlərin, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatına daxil olan dövlətlərin, həm də ATƏT-ə daxil olan
dövlətlərin gözü qarşısında Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını pozur. Heç kəs də Ermənistanı qınamır.
Əksinə, bizi dəvət edirlər ki, siz çalışın Ermənistanla bir dil tapın, məsələləri həll edin. Biz də məsələləri həll
etmək istəyirik. Ona görə də 1994-cü ilin may ayında biz atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. O vaxtdan döyüşlər
yoxdur. Amma eyni zamanda sülh də yoxdur. Azərbaycanın torpaqlarının iyirmi faizi Ermənistanın işğalı altındadır. Bu torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır. Bilirsiniz ki, indi çadırlarda
yaşayırlar. Sizin televiziya bir neçə dəfə həmin o çadır şəhərciklərində olubdur, oradakı vəziyyəti bilirsiniz.
Bunu həm Türkiyəyə, həm də digər ölkələrə, hansılara ki, sizin televiziyanın verilişləri yayımlanır, göstərmisiniz.
Ermənistan özü gücsüz bir dövlətdir. İqtisadi cəhətdən çətin bir dövr yaşayır. Onun iqtisadiyyatı inkişaf
etmir. Əksinə, geriyə gedir. İnsanların çoxu Ermənistanı buraxıb Rusiyaya, Amerikaya, Fransaya, başqa
ölkələrə gedirlər. Ermənistanın əhalisi hər ay azalır. Amma buna baxmayaraq, ermənilərin dünyada böyük
diasporu vardır. Məsələn, Amerikada, Fransada, bütün ölkələrdə var.
S u a l: Hörmətli Prezident, bu barədə Türkiyədə də çox danışılır. Bu diaspor Ermənistandakı
ermənilərin xeyrinədir, yoxsa zərərinədir?
C a v a b: Onlar hesab edirlər ki, faydasınadır. Ermənistan da hesab edir ki, faydasınadır. Onlar böyük
dövlətlərə təsir edirlər. Məsələn, Fransaya təsir etdilər, Fransanın parlamenti «soyqırımı» haqqında qərar
çıxardı. İndi bu işi Amerikada aparırlar. Keçmişdən də aparırdılar, indi də aparırlar. Belə bir qərar Rusiya
parlamentinə də çıxarıldı, amma Rusiya bunu qəbul etmədi.
Bu diaspor indi «böyük Ermənistan haqqında düşünür. Ermənistanın bu diaspor ilə birlikdə «soyqırımı»
məsələsini qaldırması nə deməkdir? Birincisi, o deməkdir ki, onlar Türkiyənin doğu hissəsində olan torpaqlara
iddia edirlər ki, bunlar Ermənistanındır. İkincisi, guya 1915-ci ildə türklər erməniləri qırıblar. İndi onlara pul,
təzminat vermək lazımdır. Yəni bunlardan ötrü edirlər.
Mən Böyük Millət Məclisində dedim. Bu qərarların heç biri Türkiyə üçün problem yarada bilməz. Türkiyə
böyük dövlətdir, müstəqil dövlətdir, Türkiyənin daxili işinə heç kim qarışa bilməz. Tarixdə nə olubdur, nə
olmayıbdır, qoy onu tarixçilər araşdırsınlar.
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S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, bu problemin həlli üçün beynəlxalq prinsiplər var. Erməni
diasporu deyir ki, onlar sülh istəyirlər. Amma Ermənistan, bir tərəfdən, Azərbaycanın tarixi torpağını
işğal etmişdir, digər tərəfdən isə, Qars anlaşmasına qarşı çıxaraq başqa bir torpağa gözünü dikmişdir.
Görünür, onların beynəlxalq dəstəyi vardır. Ermənilərin Azərbaycan və Türkiyə torpaqlarında gözü
vardır. Yaxın gələcəkdə sülhə olan ümid doğrulacaqmı?
C a v a b: Ermənilər bu işləri edirlər. Düşünmürəm ki, onlar bu işlərə nail ola bilərlər. Ermənilər heç vaxt
Türkiyənin torpaqlarının bir metrini də özlərinə ala bilməzlər.
Mən Qars anlaşması haqqında Böyük Millət Məclisində söylədim. Orada bu məsələni daşnaklar qaldırırlar.
Bu gün oxudum ki, Ermənistanın prezidenti bəyanat verib ki, bu, Ermənistan dövlətinin mövqeyi deyildir.
Ancaq Qars anlaşması var və bunu heç kəs poza bilməz. Bunu Rusiya imzalayıbdır, Türkiyə imzalayıbdır,
Azərbaycan imzalayıbdır... Bunu heç kəs poza bilməz.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Qarabağ probleminin həllinə dair səylərini artırır. Bu, səmərəli
olacaqmı?
C a v a b: Mən 7 ildən artıqdır ki, Azərbaycanın Cümhur başqanıyam. Bu müddətdə Amerika ilə daim
müzakirə aparıram. Amerikanın keçmiş prezidenti Klinton ilə bir çox görüşlər keçirmişəm. Xanım Olbrayt ilə
görüşlər keçirmişəm.
Amerika Rusiya ilə, Fransa ilə bərabər ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir. Onların nümayəndələri
Ermənistana, Azərbaycana gəliblər. Bilirsiniz, onlar bizim haqlı olduğumuzu etiraf edirlər. Amma eyni zamanda
deyirlər ki, biz Ermənistanı məcbur edə bilmirik. Amma məcbur etməyə imkanları var. Çünki Amerika
Azərbaycana yardım üçün embarqo qoyubdur, Ermənistana yardım edir. Hələ Ermənistana başqa kanallardan da
yardım olunur. Ermənistana Rusiya yardım edir. Orada Rusiyanın böyük əsgəri bazası, qoşunu var. Onlar orada
otururlar və ermənilər də orada özlərinə iş alırlar, işləyirlər. Belədir.
S u a l: Hörmətli Prezident, Ermənistandan kənarda yaşayan insanlar çalışırlar, güclüdürlər. Amma
ən mühüm olan Türkiyənin və Azərbaycanın güclü və qüdrətli olmasıdır. Hazırda Türkiyə iqtisadi
sıxıntılar keçirir. Bunun Azərbaycana təsiri oldumu?
C a v a b: Biz bunu hiss etmədik. Yəni bunun bizə mənfi təsirini görmədik. Amma bilirəm ki, bu, Türkiyədə
problemlər yaradıbdır. Ancaq düşünürəm ki, Türkiyə elə bir ölkədir, elə bir dövlətdir, hökumətdir ki, bunların
hamısının öhdəsindən gələcəkdir. Bu böhran keçib gedəcəkdir.
Mən dünən dinləyirdim. Dövlət naziri televiziyada danışırdı. O dedi ki, bu məsələni 2-3 aya çözəcəyik.
Güman edirəm, çözəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, 9-cu Cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl ilə çox yaxşı münasibətləriniz var
idi. Hər zaman söylənilirdi ki, əgər Süleyman Dəmirəl Cümhur başqanlığından gedərsə, bu münasibətlər
necə olacaq. İndi həmin dövr keçdi, yəni cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezərdir və sizin onunla
müzakirələriniz oldu. Əlaqələrinizdə hər hansı bir problem varmı və Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri
irəliyə doğru gedirmi?
C a v a b: Hesab edirəm ki, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri yolundadır. Bu, şəxslərdən o qədər də asılı
deyildir. Təbiidir ki, Süleyman Dəmirəl Azərbaycan öz müstəqilliyini elan edəndən Türkiyənin başında olan bir
şəxsdir. O zaman, Azərbaycanın ağır dövrlərində o həm Türkiyənin Baş naziri kimi, həm də sonra Türkiyənin
Cümhur başqanı kimi, Azərbaycan ilə çox əlaqəli, bağlı olubdur. Bu təkcə mənə görə deyildir.
Mənimlə Süleyman Dəmirəlin dostluğunun 30 ildən çox tarixi vardır. Ona görə də Süleyman Dəmirəl
Türkiyənin Cümhur başqanı kimi, Azərbaycana daim qayğı göstərdiyinə görə, diqqət göstərdiyinə görə
Azərbaycanda sevilibdir, bu gün də sevilir. Mənimlə şəxsi dostluğu təbiidir ki, bu əlaqələri daha da yüksəklərə
qaldırıbdır. Amma Türkiyənin Konstitusiyası var. Konstitusiyaya görə 7 ildən sonra Cümhur başqanı dəyişir.
Yeni Cümhur başqanı seçildi. Hörmətli Əhməd Necdət Sezər çox yaxşı bir insandır. Mən və xalqımız çox
yüksək qiymətləndiririk ki, o, Cümhur başqanı seçiləndən sonra xarici ölkəyə ilk səfərini Azərbaycana etdi.
Yəni Azərbaycanın Türkiyə üçün nə qədər önəmli olduğunu dünyaya göstərdi və məni Türkiyəyə dəvət etdi.
Mən gəldim, burada çox gözəl görüşlər keçirdik, bütün məsələlər haqqında çox səmimi danışdıq. Yəni mən hiss
etmirəm ki, Cümhur başqanı dəyişəndən sonra Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərində bir dəyişiklik olsun.
Mən dünən axşam hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə görüşdüm. Oturduq, çox söhbət etdik. Onun da arzusudur,
deyir ki, gərək Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr bundan sonra daha da isti olsun, daha da yaxın olsun,
ölkələrimiz daha da dost olsun. Onun arzusu belədir. Çünki o, 40 ildən çoxdur Türkiyənin siyasi həyatında
böyük rol oynamış adamdır. Cümhur başqanıdır, yaxud Cümhur başqanı deyil – onun üçün Türkiyənin mənfəəti
və Azərbaycanın mənfəəti çox önəmlidir. Amma məni sevindirən odur ki, bəzən insanlar qısqanır, filan edir. Yox,
Süleyman Dəmirəl bu barədə yüksəkdə duran insandır.

231

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, iki xalq olaraq bizim tarixi birliyimiz vardır. Hər şeyimiz birdir.
Amma bunlar yetmir. Dövlətlərin bir-biri ilə səmimi əlaqələr qurması üçün xalqların strateji əməkdaşlıq
qurmaları lazımdır. Siz Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərini sağlam strateji dostluğa çevirmək üçün və
bu yolda irəliyə aparmaq üçün Türkiyə hökumətinin hansı addımlar atmasını gözləyirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, biz 1997-ci ildə böyük bir anlaşma imzalamışıq. Orada yazılıbdır ki, Türkiyə–
Azərbaycan əlaqələri dostluq, qardaşlıq və strateji tərəfdaşlıq əlaqələridir. Bu, çox yüksək bir şeydir. Biz
Azərbaycanda çalışırıq ki, əlaqələr belə olsun. Türkiyə də bunu edir. Ancaq indi sənə söyləyim ki, mən
Türkiyədən daha nələri istəyirəm. Mən bunu Türkiyənin cümhur başqanına da deyirəm.
S u a l: Cənab Prezident, türk xalqına, türkiyəli iş adamlarına nə söyləmək, arzulamaq istərdiniz?
C a v a b: Türk xalqına söyləmək istəyirəm ki, Türkiyənin hər bir vətəndaşını Azərbaycanda qardaş kimi
sevirlər. Mən də Türkiyəni sevirəm. Ona görə də Türkiyənin daha da güclü olmasını, iqtisadi cəhətdən daha da
inkişaf etməsini hər birimiz arzu edirik. Çünki Türkiyə nə qədər güclü olsa, Türkiyənin iqtisadiyyatı nə qədər
yüksək olsa, bu, Azərbaycan üçün də önəmlidir. Mən bu fürsətdən istifadə edib, türk xalqına bu arzularımı
bildirmək istəyirəm və hesab edirəm ki, bu arzuları həm türk xalqı istəyir, həm də Azərbaycan xalqı istəyir.
İstəyirəm ki, Türkiyənin iş adamları Azərbaycana sərmayə gətirsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan müstəqillik
əldə edəndən sonra ilk dövrlər bizim əlaqələrimizdə ticarət əlaqələri çox önəmli idi. Bu gün də önəmlidir.
Buradan bunu gətirdin, oradan onu gətirdin, satdın – belə şeylər. Amma indi Azərbaycanda islahatlar həyata
keçirilir. Ticarət özəlləşibdir, torpaq özəlləşib, inşaat özəlləşib – hər şey özəlləşibdir. Ancaq hələ Azərbaycanda
özəlləşdirilmək üçün böyük fabriklər, zavodlar var. Kiçik iş adamları öz işlərini görürlər. Gərək böyük iş adamları gətirib Azərbaycana sərmayə qoysunlar. Həm özləri mənfəət götürsünlər, həm də Azərbaycanda istehsalı
qaldırsınlar. Yəni indi bizim qarşımızda duran məsələ Azərbaycanda istehsalı qaldırmaqdır ki, istehsal artsın və
məhsulu ixrac etsin.
Məsələn, keçən il bizim ixracımız idxalımızdan çox olubdur. Bu, ilk dəfədir.
S u a l: Bu çox ciddi məsələdir.
C a v a b: Bəli, bu belədir. «Türk petrolları» şirkətini Azərbaycana cəlb etdik. Bizim birinci müqavilədə
onların 1,75 faiz payları var idi. Sonra qardaş olaraq Azərbaycanın payından onlara 5 faiz verdim, 6,75 faiz
oldu. İndi həmin o paydan 160 milyon dollar gəlir götürüblər. Amma sonrakı müqavilələrə də mən Türkiyəni
qatdım. Məsələn, «Şahdəniz» müqaviləsinə. Azərbaycanın neft müqavilələrində Türkiyənin 35 faiz payı var.
Təxminən 430 və ya 450 milyon dollara qədər sərmayə gətiriblər. Amma lazımdır ki, başqa sahələrə də sərmayə
gətirsinlər. Mən türkiyəli iş adamlarına bunları arzu edirəm.
S u a l: Hörmətli Prezident, Siz təbii qaz məsələsi barədə, sanki, bir az da şikayət etdiniz, fərqli
danışdınız. Türkiyə təbii qaz sahəsində digər alternativ layihələr həyata keçirməklə əsas etibarilə nəyi
itirir?
C a v a b: Onu itirir ki, Türkiyədə bəzi bürokratlar qazı dost, qardaş ölkədən almağı əngəlləyirdilər. Amma
başqa ölkədən alır. Türkiyənin qaza ehtiyacı çoxdur. Türkiyə hər yerdən qaz ala bilər. Ancaq birinci növbədə
Azərbaycandan qaz almalıdır. Ona görə də şikayətlər etdim. Ancaq bu şikayətlər lazım imiş. Artıq biz qazın
Türkiyəyə satılması üçün hökumətlərarası anlaşma imzaladıq.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, son sualımı verməmişdən öncə bildirirəm ki, Sizin də dediyiniz
kimi, Süleyman Dəmirəl Azərbaycanda necə sevilirsə, Türkiyədə də insanlar, xalq Sizə çox böyük
hörmətlə yanaşır. Mən çox məmnunam ki, Sizinlə müsahibə aparıram.
Siz Türkiyədə müayinədən keçdiniz. Sizin sağlamlığınız necədir?
C a v a b: Sağlamlığım yaxşıdır.
S u a l: Həkimləriniz nə deyirlər?
C a v a b: Həkimim türk həkimidir. Sağlamlığım yaxşıdır. Hər şey də yaxşıdır.
Mən martın 4-5-6-da Parisdə oldum. Martın 12-dən buradayam. Aprelin 1-də də Amerikaya gedirəm. Baxın,
bir ay içərisində bu işləri kim görə bilər?
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur başqanım, çox sağ olun. Bizə vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ ANKARA UNİVERSİTETİNİN
FƏXRİ DOKTORU ADI VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(16 mart 2001)
Ankara Universiteti
16 mart 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd
Necdət Sezər Ankara Universitetinə gəldilər. Universitetin rektoru, professor Nüsrət Aras, Ankara valisi Yəhya
Gur, təhsil ocağının professor və müəllimləri ali qonaqları hərarətlə, mehribanlıqla qarşıladılar.
Prezident Heydər Əliyev və prezident Əhməd Necdət Sezərin Ankara Universitetinin rektoru Nüsrət Aras ilə
görüşü oldu. İki qardaş ölkənin dövlət başçısını salamlamaqdan böyük şərəf duyduğunu bildirən rektor
Türkiyənin bu məşhur ali təhsil ocağı haqqında məlumat verdi.
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə Ankara Universitetinin fəxri doktoru adı verilməsi münasibətilə
təntənəli mərasim keçirildi. Mərasimdə Türkiyənin Dövlət naziri Əbdülxalıq Çay, Təhsil naziri Mətin
Bostançıoğlu, millət vəkilləri, professor-müəllim heyəti, ölkənin çoxsaylı kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri iştirak edirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri, əziz dostum, qardaşım Əhməd
Necdət Sezər!
Ankara Universitetinin hörmətli rektoru!
Hörmətli senatorlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum, qardaşım Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə mart
ayının 12-də Türkiyə Cümhuriyyətinə rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu mənim Türkiyəyə ilk səfərim deyildir. 1992-ci
ildən etibarən mən dəfələrlə Türkiyəyə gəlmişəm. Rəsmi səfərlər də, işgüzar səfərlər də olmuşdur. Sadəcə,
görüşmək arzusunda olduğuma görə də gəlmişəm. Bunların hamısı mənim üçün qiymətlidir. Amma həyat
inkişaf etdiyi kimi, insanların dünyaya baxışı da inkişaf edir və hər yeni atılan addım, təbiidir ki, əvvəlkindən
daha önəmli olur. Ona görə də mən bu səfəri çox yüksək qiymətləndirirəm. Birincisi, ona görə ki, burada biz
hörmətli prezident, əziz dostumla bərabər çox ətraflı, dərin məzmunlu görüşlər keçirdik, danışıqlar apardıq.
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin bugünkü vəziyyəti və gələcəyi haqqında fikirlərimizi paylaşdıq və bir daha
hər ikimiz eyni fikri ifadə etdik ki, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri gündən-günə inkişaf edir. Bunlar dostluq,
qardaşlıq əlaqələridir. Bunlar dərin tarixi köklərimizlə, milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı əlaqələrdir. Bir dilə,
bir dinə, bir mədəniyyətə mənsub olmağımızla bağlı əlaqələrdir. Bir millət, iki dövlət əlaqələridir. Əgər
beynəlxalq, uluslararası dildə danışsaq, strateji tərəfdaşlıq əlaqələridir. Bu həm Türkiyə, həm də Azərbaycan
üçün çox önəmlidir. Çünki dünya ağır bir dövr yaşayır. Dünyada çox mürəkkəb proseslər gedir. Bu proseslərin
bir qismi də, bəlkə də ən ağırı, Türkiyə də daxil olmaqla, bizim bölgəmizdə – Qafqazda gedir. Burada həm
savaş, həm münaqişələr, həm də çox həll ediləsi məsələlər vardır. Bütün bu proseslərdə, təbiidir ki, Türkiyə və
Azərbaycan həmişə yan-yana, bərabər olmuş, bir yolla getmişlər. Mən məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, bu gün
biz bu yolumuzun nə qədər doğru, düzgün olduğunu bir daha təsdiq etdik.
Bütün başqa görüşlər də mənim üçün əhəmiyyətli idi. Xüsusilə Türkiyənin çox hörmətli, mötəbər Böyük
Millət Məclisində millət vəkillərinə, yəni xalqın təmsilçilərinə müraciətim və orada fikirlərimi izah etməyim
mənim üçün çox əhəmiyyətli idi.
Türkiyədə olduğum bu günlər mənim üçün də, Azərbaycan xalqı üçün də əzizdir. Bizim buradakı
görüşlərimiz, danışıqlarımız televiziya vasitəsilə hər gün Azərbaycana çatdırılır. Oradan mənə daim məlumat
verirlər ki, xalqımız, millətimiz bunları böyük ruh yüksəkliyi ilə, heyranlıqla, həvəslə izləyirlər. Hamı da
bundan məmnundur. Çünki biz dövlət adamları ilə bərabər, xalqımız da bu qardaşlığın nə qədər əhəmiyyətli
olduğunu bilir, anlayır və istəyir.
Buradakı danışıqlarımızın əsas mövzularından biri Qafqazda sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik yaratmaqdan
ibarətdir. Bu barədə Türkiyənin də, Azərbaycanın da təşəbbüsü olmuşdur. Bu, xalqlarımız üçün, Qafqaz üçün,
bəlkə də bütün dünya üçün çox önəmlidir. Ancaq bizim üçün, yəni Azərbaycan üçün bunun daha böyük
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əhəmiyyəti vardır. Çünki bilirsiniz ki, 1988-ci ildən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi başlayıbdır. 1988-ci
ildə Ermənistan Azərbaycanın qədim torpağı, ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı öz əlinə keçirmək üçün
iddialarla çıxış etmişdir. O vaxtlar Azərbaycan da, Ermənistan da Sovetlər Birliyinin tərkibində olmuşlar.
Ancaq, təəssüflər olsun ki, Sovetlər Birliyinin hökuməti, onun rəhbərləri o vaxt ədalət yolu ilə getmirdilər.
Ermənistana daha da çox dəstək verirdilər, Azərbaycana isə yox.
Sonra Azərbaycanın daxilində sabitliyin olmaması, xalqın birləşmək iradəsinin çatmaması, ölkənin belə ağır
vəziyyətdə olduğu vaxtda ayrı-ayrı insanların hakimiyyət mübarizəsi ilə məşğul olması və silahlı dəstələrdən
istifadə etməsi, təbiidir ki, o zaman bizim xalqımızı müəyyən qədər parçalamışdı. Bundan məharətlə istifadə
edən ermənilər, əksinə, daxildəki bütün ziddiyyətlərin, ixtilafların hamısını kənara qoyaraq birləşmiş, Dağlıq
Qarabağı ələ keçirmək üçün çalışmışlar. Məhz bu səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizi Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş, bu torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı – sizin qardaşlarınız, bacılarınız
yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış, didərgin düşmüşdür və artıq 7-8 ildən çoxdur ki, çadırlarda yaşayırlar.
Biz 1994-cü ildə müharibəni dayandırdıq, atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Məsələni sülh, barış yolu ilə həll
etməyə çalışdıq. Bunun özü, hesab edirəm ki, böyük hadisə idi. Çünki müharibə nəticəsində həm qan tökülür,
həm şəhidlər verilirdi, həm də ki, təəssüflər olsun, Azərbaycanın torpaqları əlindən çıxmışdı.
Artıq 1994-cü ildən sülh danışıqları gedir. Bu danışıqları da ATƏT-in yaratdığı Minsk qrupu aparır. Minsk
qrupu 12 dövlətdən ibarətdir. Onlardan biri də Türkiyədir. Minsk qrupunun həmsədrləri var. Bunlar Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Onların vasitəsilə, Türkiyənin bu işdə çox fəal iştirakı ilə biz sülh danışıqlarını aparırıq.
Ancaq çox təəssüflər olsun ki, hələ indiyə qədər müsbət nəticə əldə edə bilməmişik. Yəni, əsas nəticə də
ondan ibarət olmalıdır ki, sülh yaransın, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin edilsin, yerindən-yurdundan zorla
çıxarılmış insanlar öz yerlərinə qayıtsınlar, Azərbaycanın suverenliyi, sərhədlərinin toxunulmazlığı beynəlxalq
hüquq əsasında təmin olunsun. Əsas məqsədimiz bundan ibarətdir.
Ermənilər isə həmişə torpaq iddiası ilə yaşayırlar, siz bunu bilirsiniz. Osmanlı imperatorluğu dövründə guya
ermənilərə qarşı soyqırımı edilməsi haqqında son vaxtlar bəzi ölkələrdə çıxarılan qərarlar tamamilə əsassız,
uydurma, yanlış şeylərdir. Mən bunu Böyük Millət Məclisində də demişəm, bu gün də deyirəm – bu olmayıbdır,
bunu sadəcə, uydurublar.
Əgər o dövr, yaxud ondan sonrakı vaxt barədə danışsaq, əksinə, ermənilər azərbaycanlılara, türklərə qarşı
soyqırımı ediblər. Məsələn, Dağlıq Qarabağ savaşında Ermənistanın silahlı qüvvələri Rusiyanın 366-cı alayının
iştirakı ilə – bu alay onda Dağlıq Qarabağda yerləşirdi – Xocalı şəhərinin əhalisini bir gecənin içərisində
qırdılar. Budur soyqırımı. Əgər onlar 85 il bundan əvvəlki «soyqırımı» haqqında danışırlarsa, bu isə indi, XX
əsrin sonunda ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara, türklərə qarşı edilən soyqırımıdır. Ona görə də soyqırımı
haqqında danışmağa onların haqqı yoxdur. Soyqırımı haqqında danışmağa bizim haqqımız var.
Bununla onu demək istəyirəm ki, təəssüflər olsun, ermənilər Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı, Fransadakı,
Avropanın başqa ölkələrindəki diasporundan istifadə edərək, bax, bu cür qərarlar da çıxarda bilirlər. Onlar bizim
sülh danışıqlarımızda da ədalət mövqeyində durmurlar. Torpaqlarımızı işğal etdiklərinə görə, bizim üçün uyğun
olmayan şərtlər irəli sürürlər. Təbiidir ki, bu şərtləri də biz qəbul edə bilmirik. Ona görə də sülh danışıqları
uzanır.
Bilirsiniz ki, yanvar ayında mən Parisdə olarkən Ermənistan prezidenti Köçəryanla iki dəfə görüşdüm. Sonra
Fransa prezidenti Jak Şirak vasitəsilə, onunla bərabər, üçümüz bir yerdə görüşdük. Ancaq bu görüşlər də o qədər
böyük nəticə vermədi. İndi – düşünürəm ki, televiziyadan siz artıq bilirsiniz – Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hökuməti Azərbaycan prezidentini və Ermənistan prezidentini ABŞ-a dəvət edibdir. Aprelin 3-də Floridada bizim
aramızda danışıqlar olacaqdır. Kolin Pauell bu təşəbbüsdədir. Ancaq prezident Buş da bu işlə məşğuldur.
Onların tərəfindən bizə verilən məlumata görə, bu görüş təkcə ABŞ-ın yox, həm də Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiyanın, Fransanın təmsilçilərinin iştirakı ilə keçiriləcəkdir. İndi mən oraya getməliyəm. Arzu
edirəm ki, biz orada irəliyə doğru hansısa addım ata bilək. Ermənistanla–Azərbaycan arasında sülh yarada bilək.
Əsas da ondan ibarətdir ki, işğal edilmiş torpaqlarımız azad olunsun.
Bunları mən sizə, sadəcə, məlumat kimi deyirəm. Ancaq eyni zamanda demək istəyirəm ki, bu mövzu bizim
hörmətli cümhur başqanı ilə danışıqlarımızın əsas hissəsini təşkil edibdir. Çünki biz həmişə Türkiyə ilə bərabər
olmuşuq. İndi də məsələnin həllinin bu mərhələsində yenə də Türkiyə ilə məsləhətləşmək, dövlət başçısı ilə,
hökumət başçıları ilə fikir mübadiləsi aparmaq bizim üçün çox lazımdır.
Mən bütün səfər haqqında danışmaq istəmirəm. Ancaq bu mövzunu sizə çatdırıram ki, görün, bizim bu
görüşlərimizin, Türkiyəyə mənim rəsmi səfərimin Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyəti var.
Başqa məsələlər barədə də danışdıq. Məsələn, Bakı–Ceyhan neft boru xətti – bilirəm ki, Türkiyədə bu
hamını maraqlandıran məsələdir – haqqında da hər şeyin hazır olduğunu müəyyən etdik. Proqram tərtib
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olunubdur. Həmin proqram üzrə iş gedir. Bakı–Ceyhan boru xətti çəkiləcək, başa çatacaqdır. Azərbaycan nefti
Türkiyəyə gələcək və buradan Ağ dənizə – Aralıq dənizinə çatdırılacaqdır.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda böyük qaz ehtiyatları vardır. Son vaxtlar biz onun Türkiyəyə satılması haqqında
danışıqlar aparırdıq. Bu görüşlər, danışıqlar nəticəsində Azərbaycanın təbii qazının Türkiyəyə satılması
haqqında burada anlaşmalar imzalandı. Başqa çox əhəmiyyətli məsələlər də oldu. Ona görə də mən bu
səfərimdən çox məmnunam.
Bu səfərimin daha bir, özü də çox önəmli nöqtəsi mənim Ankara Universitetinə gəlməyim, bu universitetin
mənə böyük hörmət göstərməsi, məni universitetin fəxri doktoru adına layiq görməsidir. Mən bundan qürur
hissi duyuram. Çox fəxr edirəm və Ankara Universitetinin senatorlarına, rektoruna, bu qərarı çıxaranların
hamısına səmimi-qəlbdən təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun.
Ankara Universiteti Türkiyənin ən hörmətli, ən böyük universitetlərindən biridir. Mən əvvəlcə də bilirdim,
ancaq məlumat gələndə ki, mənə fəxri doktor adı verilibdir, təbiidir, Ankara Universitetinin tarixi ilə bir də tanış
oldum. Bu məni çox sevindirdi. Çünki bütün başqa nailiyyətləri, uğurları ilə yanaşı, Ankara Universitetinin ən
böyük iftixar mənbəyi ondan ibarətdir ki, o, böyük Mustafa Kamal Atatürkün qəbul etdiyi qərarla Türkiyədə
yaradılmış ilk universitetlərdən biridir.
İkincisi, ondan ibarətdir ki, Ankara Universiteti böyük Atatürkün vəsiyyətlərini yerinə yetirir. Çünki mən
orada oxuyuram… «Həyatda ən həqiqi mürşid elmdir». Mustafa Kamal Atatürkün bu sözləri Türkiyədəki bütün
universitetlər, elm adamları, o cümlədən Ankara Universiteti üçün vəsiyyətdir. Yəni bu o yoldur ki, həmin yolla
getmək lazımdır. Ankara Universiteti də bu yolla gedir.
Ankara Universiteti ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr də məni çox sevindirir. Çünki rektor artıq söylədi ki,
Azərbaycandan burada 150 tələbə təhsil alır, 7 müəllim dərs deyir. Bu da çox önəmlidir.
Ankara Universiteti Azərbaycanın universitetləri ilə elm və təhsil sahəsində əlaqələr yaradıbdır. Bakı Dövlət
Universiteti – bu universitetin 81 yaşı vardır – 1919-cu ildə yaranıbdır və çox böyük təhsil ocağıdır. Ondan sonra,
dediniz ki, Naxçıvan Universiteti və Lənkəran Universiteti, Elmlər Akademiyası ilə əlaqələr yaradıbdır.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası çox böyük bir elm mərkəzidir. Bilirsinizmi, bu, vaxtilə Sovetlər Birliyinin
yaratdığı bir qurumdur. Yəni, Türkiyə kimi dövlətlərdə keçmişdə də, indi də belə bir mərkəz–elm mərkəzi,
Elmlər Akademiyası olmayıbdır. Bu, keçmiş rus imperatorluğundan qalmış ənənədir. Amma Sovetlər Birliyində
Elmlər Akademiyası ən yüksək elm mərkəzi idi. Sovetlər Birliyinin müsbət və mənfi cəhətlərinin hamısını biz
bilirik, mənfi cəhəti daha çoxdur, nəinki müsbət cəhəti. Ancaq elm sahəsində çox işlər görübdür. Məsələn, hələ
keçmişdən mövcud olan Elmlər Akademiyasının sonralar inkişaf etməsi, Sovetlər Birliyinə daxil olan 15 müttəfiq respublikanın hər birində – onlardan biri də Azərbaycan idi – akademiyanın yaradılması. Azərbaycanda
Elmlər Akademiyası 1945-ci ildə yaranıbdır və o çox işlər görübdür. Doğrudur, indi, keçid dövründə onun problemləri vardır. Amma biz bu problemlərin də hamısını çözəcəyik. Mən çox məmnunam ki, Ankara Universiteti
Azərbaycanın Elmlər Akademiyası ilə bağlıdır. Çünki Azərbaycanda Elmlər Akademiyası təhsillə məşğul
deyildir.
Onlar elmi tədqiqatlarla məşğuldur. Buna görə də bu əlaqələr çox əhəmiyyətli və önəmlidir.
Azərbaycanda elm adamları, elm mərkəzləri, universitetlər Türkiyə ilə, türk dünyası ilə bağlı olan bir çox
məsələlər barədə araşdırmalar, tədqiqatlar aparırlar. Bunlar öz yerində. Mənim təşəbbüsümlə Azərbaycanda
böyük Atatürkün irsinin öyrənilməsi, araşdırılması mərkəzi yaradılıbdır. Bu mərkəz müstəqil bir təşkilat
olacaqdır. Həm Elmlər Akademiyasının, həm də ölkəmizin bütün universitetlərinin bu sahədə ən bilikli adamları
buraya toplaşacaqdır. Mən də – Azərbaycan prezidenti də, bu mərkəzin fəxri başqanıyam. Güman edirəm ki, bu
mərkəz Azərbaycan ilə Türkiyə arasında tarixi əlaqələrin nə qədər sıx olduğunu bir daha elmi nöqteyi-nəzərdən
araşdıracaq və meydana çıxaracaqdır. Bu, geniş işbirliyi yaratmaq üçün bir daha imkanlar verəcəkdir.
Mən çox məmnunam ki, sizin universitet Azərbaycan Elmlər Akademiyası ilə birbaşa bağlıdır. Ona görə də
mən arzu edirəm ki, Ankara Universiteti mənim başqanlıq etdiyim mərkəzlə Atatürk irsinin araşdırılması, türk
xalqlarının tarixinin və tarixi birliyinin tədqiq olunması sahəsində də iş görsün.
Bilirsinizmi, əziz dostlar, mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Burada həyatım haqqında qısa
məlumatlar verildi, hər halda, həyatımda çox işlər də görmüşəm, çox problemlərlə də rastlaşmışam. Ancaq
mükafatlar çox almışam, həm Sovetlər Birliyinin, həm də bir çox ölkələrin mükafatlarını almışam. Bu
mükafatlar içərisində mənim üçün ən yüksək mükafat 1999-cu ildə Türkiyə tərəfindən verilmiş Atatürk
Beynəlxalq Sülh mükafatıdır. Mən bunu özüm üçün böyük şərəf hesab edirəm və bu adı həyatımın sonuna qədər
böyük fəxrlə daşıyacağam.
Universitetlər də mənə çoxlu belə fəxri adlar veriblər. Məsələn, 250 illik tarixi olan Moskva Dövlət
Universiteti üç ay bundan öncə – heç mənim bundan xəbərim olmayıbdır – mənə oranın fəxri doktoru adını
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veribdir. Məni Moskvaya dəvət ediblər ki, gedib onu alım. Əgər gedə bilməsəm, onlar özləri Azərbaycana
gələcəklər.
Mən vaxtilə Moskvada SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən, bütün Sovetlər Birliyinin elm
və təhsil işlərinə başçılıq edirdim. O vaxt Sovetlər Birliyində 800-dən artıq universitet, Elmlər Akademiyası və
sair var idi. Mən onlarla çox yaxın təmaslarda olmuşam. Amma o vaxtlar onlar bu adı verməyiblər. Çünki
Sovetlər Birliyi zamanı belə şeylər bir qədər qadağan idi. Amma neçə illərdir ki, mən oradan ayrılmışam – indi
mən Azərbaycan kimi müstəqil bir dövlətin başçısıyam – amma 250 illik tarixi olan Moskva Dövlət Universiteti
mənə fəxri doktor adı veribdir.
Mən Türkiyədə də bəzi universitetlərdən bu adı almışam. Ancaq Ankara Universitetinin, böyük Atatürkün
qərarı ilə yaradılmış universitetin və bu qədər inkişaf etmiş bir təhsil ocağının, bu qədər çoxlu kadrlar hazırlamış
universitetin fəxri doktoru adı mənim üçün çox yüksəkdir. Bir də ona görə ki, Türkiyənin bir çox dövlət adamları sizin universitetin məzunudur – millət vəkilləri, nazirlər. Amma Türkiyənin bugünkü 13-cü Cümhur
başqanı, mənim əziz dostum və qardaşım Əhməd Necdət Sezər də sizin universitetdə təhsil alıbdır. Buradan
həyata atılıbdır və siz ona o qədər yaxşı bilik vermisiniz və burada o qədər yaxşı təhsil alıbdır ki, artıq bu gün
gəlib Türkiyənin Cümhur başqanı səviyyəsinə çatıbdır.
Ona görə də mən bu gün burada hörmətli cümhurbaşqanı ilə bir yerdə olmağımdan çox məmnunam. Əziz
dostum, mən sizi də təbrik edirəm ki, Sizin təhsil aldığınız bir universitet indi bu qədər yüksək səviyyədədir.
Düşünürəm ki, Cümhur başqanı kimi, Siz təhsil aldığınız bu universitetə daha çox yardım edəcəksiniz.
Əziz dostlar, mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, Ankara Universitetinin fəxri doktoru
adını şərəflə daşıyacağam. Bu mənim üzərimə böyük vəzifələr qoyur. O da ondan ibarətdir ki, Türkiyə və
Azərbaycan arasında elm, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişaf etməsində daha çox işlər görək. Əmin ola bilərsiniz
ki, mən bunu da edəcəyəm. Sizin hər birinizi Azərbaycanda görməkdən məmnun olacağam.
Sizə təşəkkür edirəm. Universitetə, hamınıza – universitetin həm müəllimlərinə, həm də tələbələrinə
cansağlığı, səadət və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz ki, Azərbaycan rəssamları çox gözəl sənətkarlardır. Onların bir qismi indi
burada, Türkiyədə çalışır. Burada həm dərs deyirlər, həm də gözəl əsərlər yaradırlar. Belə böyük rəssamlardan
biri də Bakının bir mənzərəsini təsvir edibdir. Mən bu tablonu universitetə hədiyyə edirəm. Güman edirəm ki, o
özünün mötəbər yerini tutacaqdır və siz Azərbaycanı, Bakını bu rəsm əsəri ilə daha da yaxından tanıyacaqsınız.
N ü s r ə t A r a s: Çox təşəkkür edirəm, sayın Cümhur başqanım. Təqdim etdiyiniz tablo bu gündən sonra
senator salonumuzda qalacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu onun pasportudur, pasportsuz olmaz. Bu da ki, son iki-üç ildə, xüsusən Atatürk
Sülh mükafatının mənə verilməsi zamanı mənim buradakı təmaslarım, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında
kitabdır. Bunu da sizə təqdim edirəm. Sağ olun.
N ü s r ə t A r a s: Sağ olun, çox təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏNİN BÖYÜK MİLLƏT MƏCLİSİNİN DEPUTATLARI ƏLİ GÜNƏR,
ASLAN HAYDAR VƏ OSMAN GƏZƏGƏRLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 mart 2001)
Ankara,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı –
Camlı köşk
16 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, hörmətli millət vəkillərini səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Ə l i G ü n ə r: Hörmətli Cümhur başqanım, Sizi görməkdən hədsiz məmnunuq və çox şadıq. Biz bu
görüşdən böyük şərəf duyur, daha da sevinirik. Allah Sizi başımızın üstündən əskik etməsin.
Mən bir neçə dəfə Bakıya gəlmişəm. Siz Naxçıvanda olan zaman da bizim əlaqələrimiz var idi. Mən Böyük
Millət Məclisində İğdırdan seçilmiş millət vəkiliyəm. Aslan bəy də Qarsdan seçilmiş millət vəkilidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən Qars millət vəkilisən?
A s l a n H a y d a r: Bəli.
Ə l i G ü n ə r: Cənab Prezident, İldırım Turan bizim bələdiyyə başqanımız idi. Həsən İpək də işləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həsən İpək kaymakam idi.
Ə l i G ü n ə r: Bəli, onda kaymakam idi. Sonra İzmirdə vali müavini oldu. Osman bəy də buradadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Osman bəy Qarsda əmniyyət müdiri idi.
Ə l i G ü n ə r: Bəli. Sonralar o, Bakıda oldu.
A s l a n H a y d a r: Hörmətli Cümhur başqanım, mənim atam Borçalıdandır. Görüşümüzdən çox məmnun
oldum. Siz həmişə fəxr etdiyimiz, iftixar duyduğumuz insansınız. Azərbaycanın ayaq üstə möhkəm durması
millət vəkili kimi, bizləri və Türkiyə Cümhuriyyətini məmnun edəcəkdir. Biz hər yerdə söyləyirik ki, əgər sizin
barmağınız qanasa, bizim ürəyimiz qanayar. Onun üçün də bizlər sizin əmrinizi gözləyirik, canla-başla hazırıq.
İğdırla Qars bir-biri ilə bağlıdır, İğdır Qarsdan ayrılmışdır.
Ə l i G ü n ə r: Atamız Qarsdır.
A s l a n H a y d a r: Bəli. Oradakı problemimiz, Şərq qapısının problemi Azərbaycanın da problemi olduğu
üçün biz qapının açılmasına yol verə bilmərik. Həqiqətən Azərbaycanın, bizim soydaşlarımızın torpaqları
işğaldan azad edilməyincə, o qapının açılmaması üçün əlimizdən gələn hər şeyi edəcəyik. Bunun üçün çalışırıq.
Bu fikirləri Sizin Ankara Universitetindəki məzmunlu nitqinizdə də duyduq. Amma şəxsi fikrim kimi
söyləyirəm. Türk dənizi içində ada olan bir ovuc erməni, hesab edirəm ki, bir gün daşan dənizin içində
boğulacaqdır. Mən proqramı pozub çıxışımı uzatmaq istəmirəm. Biz ancaq söhbət etmək vəsiləsi ilə buraya
gəldik. İnşallah, gələcək günlərdə yenidən görüşəcəyik. Bizə əmirləriniz olsa, hazırıq. Bütün soydaşlarımıza,
qardaşlarımıza sizin şəxsinizdə hörmət və məhəbbətimizi bildiririk. Çox təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Türkiyə Azərbaycanın qardaşıdır. Azərbaycan da Türkiyənin qardaşıdır. Siz Böyük Millət Məclisində var
idiniz. Mən orada bütün bu sözləri demişəm. Təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Amma Türkiyənin doğu hissəsində
– Qars, İğdır, Ərzurum və başqa şəhərlərdə – Azərbaycandan köçmüş adamlar çoxdur. Orada yerli adamlar da
elə azəri soyköklüdürlər. Mən bunlara təkcə Qarsda, İğdırda rast gəlmirəm. Onlar İstanbulda da, Ankarada da,
başqa yerlərdə də çoxdur. Hətta Avropada da var. Məsələn, mən Brüsselə getmişdim. Orada məni qarşılamağa
çox azərbaycanlılar gəldi. Onların 90 faizi İğdırdan idi. Yaxud İsveçrədə, Avropanın başqa yerlərində də var.
Sizin bölgə Türkiyənin çox önəmli bir bölgəsidir. Çünki indi erməni problemi haqqında danışanda ermənilər
hesab edirlər ki, guya o torpaqlar onlarınkıdır, vaxtilə guya soyqırımı edəndə erməniləri orada qırıblar, oradan
qovublar. Bunları siz bilirsiniz. Bilmirəm, indi Qarsa, İğdıra necə, amma bilirəm ki, keçmişdə Fransadan,
filandan Ərzuruma çoxlu turist gələrdi. Onlar qayıdanda oradakı qəbirlərin guya erməni qəbirləri olduğunu
deyərdilər. Sonra Qarsda Ani adlı yer var. Bilirsiniz, ermənilər hesab edirlər ki, guya ora onların qədim
paytaxtıdır. Ona görə siz bu barədə cəbhənin önündəsiniz. Təbiidir ki, öz vəzifələrinizi yerinə yetirməlisiniz.
Mən bunu bir neçə dəfə açıq demişəm, son vaxtlar Avropa ölkələrində «soyqırımı» haqqında qəbul olunan
qərarlara görə hiss etdik ki, burada, Türkiyədə ermənilərə qarşı bir az yumşalma əmələ gəlibdir. Ancaq mən
Bakıda da dedim, buradakı görüşlərimdə də dedim. Qars qapısının açılması, o biri qapının açılması məsələsi
yeni bir şey deyildir. Bunu hələ bir-iki-üç il bundan öncə hörmətli dostum Süleyman Dəmirəl mənə söyləmişdi.
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Deyir ki, mən Qarsa getmişdim. Orada gəlib mənə deyirlər ki, siz bu qapını açın, biz ticarət edək. Özü də mənə
dedi ki, bunların hamısı azərilərdir. Mən də dedim ki, siz qəpik-quruşdan ötrü bizim böyük bir siyasətimizi
pozmaq istəyirsiniz. Süleyman Dəmirəl də, digərləri də dəfələrlə demişdilər.
Bu dəfə mən yenə görüşdüm – Cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər, Baş nazir Bülənd Ecevit, başqaları,
hamısı deyir ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarından çıxmayınca, Türkiyə ilə
Ermənistan arasında heç bir əlaqə ola bilməz. Yəni nə ticarət ola bilər, nə diplomatik əlaqələr ola bilər, nə də
sərhədlər açıla bilər. Ona görə də siz sərhəddəsiniz, bu məsələdə çox bərk durun. Çünki orada bəzi adamlar
anlamırlar. Bilirsiniz, onların başını pul daha da qatır. Onlar dövlət adamlarına deyirlər ki, qapını açın, nə üçün
qapını açmaq istəmirsiniz? Bilirsiniz ki, İğdırda da bir qapı var. Bəziləri orada demişdilər ki, qapını açın. Ancaq
belə ola bilməz. Mən bilirəm ki, bu ola bilməz.
Ziyarətim zamanı apardığım bütün danışıqlarda biz bir daha eyni fikirdə olduq ki, bu ola bilməz. Biz –
Türkiyə və Azərbaycan gərək birlikdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarından çıxmasını təmin edək. Azərbaycanın torpaq bütövlüyünü təmin edək. Öz torpaqlarından zorla
çıxarılmış bir milyondan artıq azərbaycanlı doğma yerlərinə qayıtmalıdır. Ondan sonra, təbiidir, başqa məsələlər
də ola bilər. Türkiyə ilə Ermənistan arasında qapı da açıla bilər, sərhəd də açıla bilər.
Türkiyənin Ermənistanla böyük sərhədi var. Əgər bu sərhəd açıq olsaydı, ermənilər həm Türkiyə ilə, həm də
başqa yerlərlə ticarət edə bilsəydilər, onlar belə çətin iqtisadi vəziyyətdə olmazdılar. İndi onların Mehri
bölgəsində İranla kiçik, 42 kilometrlik sərhədləri var. Oradan böyük ticarət edirlər.
Mənim xatirimdədir, Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyan bir neçə dəfə demişdi ki, əgər İran ilə
Ermənistan arasındakı o qapı iki gün bağlansa, Ermənistan boğulacaqdır. İndi görün, bunun nə qədər böyük
əhəmiyyəti var. Ermənistanda iqtisadiyyat çox pisdir, vəziyyətləri ağırdır. İnsanların çoxu oradan çıxıb gedir.
Özlərinə başqa ölkələrdə – Rusiyada, Avropada, Amerikada yer axtarırlar. Heç vəhclə, heç vaxt imkan vermək
olmaz ki, burada Türkiyə onlarla hansısa bir əlaqədə olsun. Yenə deyirəm, siz orada cəbhənin önündəsiniz və
millət vəkilisiniz, sizin səsiniz var. Siz bu səsinizdən istifadə etməlisiniz.
A s l a n H a y d a r: Hörmətli Cümhur başqanım, vaxtımız keçir, amma bir şey söyləmək istəyirəm. Səlcuq
sultanı Alp Arslanın dövründən ermənilər türkün gücünü bilirlər. Sizin dediyiniz kimi, biz Qarsdayıq. İğdır,
Qars, Ərdahan, Ərzurum Ermənistan ilə sərhəddə yerləşir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda, Qarabağda, Xocalıda daim soyqırıma məruz qalan türklər olmuşlar. Biz
bunların araşdırılması üçün Böyük Millət Məclisinə təkliflər verdik, müzakirələr apardıq. İndi vaxtın azlığından
tam söyləyə bilmirik. Amma biz Böyük Millət Məclisində bunu təfərrüatı, tarixi faktlarla hazırladıq, sübut etdik
və Allah nəsib edərsə, bütün dünyaya çatdıracağıq. Bir ovuc erməni türk millətinin tayı deyildir. Amma bir
atalar misalı var: Oğru elə bağırdı ki, doğrunun bağrı yarıldı. Onlar tarix boyu belə olublar. Fürsət düşən kimi,
dünyaya car çəkirlər. Ona görə də, buyurduğunuz kimi, biz bunları bilən insanlarıq.
Sizin siyasi təcrübənizə də bələdik. Allah Sizi üstümüzdən əskik etməsin. Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
Azərbaycan – bu, Sizin sözünüzdür, həmişə söyləyirik – bir millətin iki dövlətidir. İnşallah, hər şey yaxşı
olacaqdır. Bizim də könlümüz, Sizin də könlünüz rahatdır. Biz buna əminik. Sizə çox təşəkkür edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi Gəncə ilə Qars qardaşlaşmış şəhər oldu. Biz anlaşma imzaladıq. Ona görə də
Gəncə və Qars bir-birinə çox yaxın olmalıdır. Bu da bizim əlaqələrimizi artırmalıdır. Mən də Qarsa gələcəyəm.
O vaxt Naxçıvanda yaşayanda Qarsda bir neçə dəfə oldum. Qarsda Qafqaz Universiteti var. Onlar mənə fəxri
doktor adı veriblər. Mən həmin universitetdə olmalıyam, Qarsı görməliyəm. 1992-93-cü illərdən sonra Qarsı
görməmişəm. Deyirlər, İğdır da çox gözəlləşib, dəyişibdir. Mən 1992-ci ildə İğdırda olanda, ora bir kənd idi.
Amma biz orada Naxçıvan ilə dostluq qapısını açdıq. İndi orada ticarət gedir. Həm naxçıvanlılar gəlir götürür,
həm də iğdırlılar. İndi İğdır böyük şəhər olubdur. Mən keçmişdə xəritədə baxırdım, kitablardan oxuyurdum.
Mənim fikrimdə İğdır böyük bir şəhər idi. Amma 1992-ci ildə Naxçıvandan ilk dəfə İğdıra gələndə bir kənd
gördüm. Amma indi inkişaf edibdir. Qars da çox dəyişilibdir. Mən sizə uğurlar arzulayıram.
Ə l i G ü n ə r: Hörmətli Cümhur başqanım, təbii, bizim boynumuza çox iş düşür, yəni boynumuzda böyük
yük var. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ torpağını ermənilər işğal etmişlər, indi torpaqlar işğal altındadır. Türkiyə
bunu bilir. Ermənilər o torpaqları işğal edib, indi də deyir ki, Ağrıdağ da, Qars da mənimdir. Əgər biz desək
bura bizimdir, ora bizimdir, onda dünya ayağa qalxar. Onların istəklərini gözündə qoymaq lazımdır.
Azərbaycanlı qardaşlarımızla, Naxçıvanla əlaqələrimiz həqiqətən, çox yaxşıdır. Bilirsiniz ki, Qars üç yerə –
Qars, Ərdahan, bir də İğdıra bölündü. Sizin və cənab Süleyman Dəmirəlin vasitəsi və iştirakı ilə İğdırda
qardaşlıq körpüsü açıldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm körpünü açdıq, həm də İğdırın yaxşı olması üçün mən çox səylər göstərdim.
Hörmətli Süleyman Dəmirələ dəfələrlə dedim ki, İğdır ayrılmalıdır. Çünki Qarsla İğdır arasında 200
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kilometrdən çox məsafə var. Çox böyük ərazidir. Qarsda keçirilən təntənələrdə gəlib iştirak etdim.
Xatirinizdədir.
Ə l i G ü n ə r: Bəli. Həqiqətən, bu körpü açıldıqdan sonra qardaşlarımız, vətəndaşlarımız 70 illik həsrətə
son qoydular.
Cənab Prezident, Qarabağ məsələsi bizim içərimizdə bir yaradır. Mən Bakıya çox gəlib gedirəm. Qaçqınların
vəziyyətini görürəm. Əzab çəkirik. Görün, bir ovuc erməni bizim başımıza nə oyunlar açır. Amma inşallah,
zaman gələcək, həqiqət bizim olacaqdır. Biz əl-ələ verərək, bir-birimizə səmimi olaraq, niyyətimizə çatacağıq.
Hazırda İğdırdakı körpü vasitəsilə faydalı ticarət həyata keçirilir. Mən iki gündən bir Naxçıvanda oluram.
Elə bil öz kəndimə gedirəm. Naxçıvanda hər kəs bizimlə dostdur. Naxçıvanın rəhbəri də buradadır. Biz onunla
bu gün görüşdük.
Cənab Prezident, mazut gətirilməsi daha da azalıbdır. Cəmi 15 min ton gəlir. Biz bunu tam yarıya bölürük.
Yəni yarısını sizinkilərə, yarısını da bizimkilərə veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Baş nazir Bülənd Ecevitlə bu barədə danışdım. Naxçıvanın başçısı Vasif
Talıbov da həmin bunu Baş nazirə söylədi, oradakı, sərhəddəki işin vəziyyəti barədə ona məlumat verdi ki, indi
sən dediyin məsələlər çözülsün. Çünki bunlar sizin üçün də lazımdır, Naxçıvan üçün də lazımdır. Biz bunları
etdik.
Ə l i G ü n ə r: Hörmətli Cümhur başqanım, çox gözəl. Millət vəkili kimi, bizim bir təklifimiz də var.
Xüsusi bir sənəd olsa, yaxşı olar. Yəni şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlə vətəndaşlar Naxçıvana getsin, Naxçıvandan da bizə gəlsinlər. Naxçıvanda çoxlu meyvə var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçıvanda meyvələr tökülüb qalır. Amma sizin gömrük imkan vermir ki, onlar
gətirib burada satsınlar. Mən bunları bilirəm. Qarsda meyvə yox, Ərzurumda meyvə yox. Meyvə bircə
İğdırdadır. Türkiyədə hər yerdə deyirlər ki, İğdırın əriyi ən ləzzətli ərikdir. Amma Ordubad əriyi, Naxçıvan əriyi
o qədərdir ki, Qarsı da, Ərzurumu da, İğdırı da – hamısını təmin edə bilər. Amma orada sizin tərəf bir az
problemlər yaradıbdır. Mən onu Baş nazir Bülənd Ecevitə dedim.
Ə l i G ü n ə r: Hörmətli Cümhur başqanım. Çox təşəkkür edirik. Sizə hörmət və ehtiramımızı bir daha
bildiririk. Biz Sizin çörəyinizi çox yemişik. Siz də gəlin, bizə qonaq olun. Sizi İğdırda gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gələcəyəm. İğdırda olacağam.
Ə l i G ü n ə r: Siz bizim böyük babamızsınız. Allah Sizə uzun ömür, cansağlığı versin. İnşallah, Qarabağ
məsələsi də həll olunacaqdır. Ondan sonra hər kəs böyük fərəhlə öz evində oturub Sizə dualar edəcəkdir.
A s l a n H a y d a r: Hörmətli Cümhur başqanım, Sizi Qarsda görməkdən şərəf duyacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. İğdırlılara, qarslılara salam söyləyin.
O s m a n G ə z ə g ə r: Möhtərəm Cümhur başqanım, Allah Sizə cansağlığı, uzun ömür versin. İnanırıq ki,
Azərbaycanın ən əsas problemi tezliklə həll olunacaqdır. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏNİN «SABAH» QƏZETİNİN SİYASİ ŞƏRHÇİSİ FÜSUN MUTLUYA
VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
(16 mart 2001)
Ankara,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı –
Camlı köşk
16 mart 2001-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Sizi görməkdən çox məmnunam. Vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bilirəm
ki, işiniz çoxdur. Bir zaman Türkiyə Azərbaycanı qardaş hesab edirdi. Sizin parlamentdəki nitqinizi
eşitdim, indi Türkiyənin qardaşı siz olmusunuz. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Yox, mən bunu qəbul edə bilmərəm. Türkiyə bizim üçün qardaşdır. Mən Böyük Millət Məclisində
qəlbimdən gələn sözləri dedim.
J u r n a l i s t: Çox gözəl çıxış etdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoşunuza gəldimi?
J u r n a l i s t: Çox xoşumuza gəldi, ürəkdən bəyəndik.
Sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Siz bir neçə il Dəmirəl ilə işbirliyi qurdunuz, Bakı–Ceyhan
yolunda xeyli işlər görməyə səy göstərdiniz. İndi isə hörmətli Sezər ilə birlikdəsiniz. Dəmirəl ilə Sezər
arasında hansı fərqlər var və bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Sən bu sualı mənə nə üçün verirsən? İnsanları heç vaxt müqayisə etmək olmaz. Mən bu barədə bir
fikir söyləmək istəmirəm. Mən Dəmirəl ilə 30 il bundan öncə tanış olmuşam. Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini
əldə edən zaman Dəmirəl Türkiyədə Baş nazir idi. Sonra da Cümhur başqanı oldu. Bu il Azərbaycanın
müstəqilliyinin 10 ili tamam olacaqdır, bu dövr ərzində Türkiyənin başında Dəmirəl durubdur. Müəyyən bir
vaxt rəhmətlik Özal da olub, amma o, 1993-cü ildə vəfat etdi.
Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığında eyni zamanda insanlar arasında olan münasibətlərin də
əhəmiyyəti var. Mən Süleyman Dəmirəl ilə keçmişdən yaxın dost olmuşam. Mən Naxçıvanda çalışanda,
Naxçıvan blokadada olanda Süleyman Dəmirəl və rəhmətlik Turqut Özal oraya çox diqqət göstərirdilər. Ancaq
Süleyman Dəmirəl Baş nazir olduğu üçün o, Naxçıvana daha da çox diqqət göstərirdi.
Məsələn, sizə məlum olan «Həsrət körpüsü»nü o vaxtlar yaratdıq. Bu, Naxçıvanın xilası demək idi.
Naxçıvan qaranlıqda idi, elektrik enerjisi, filanı yox idi. Qısa bir zamanda Türkiyədən Naxçıvana ilk dəfə
elektrik xətti çəkildi. Hələ mən Naxçıvanda olarkən rəhmətlik Turqut Özal məni buraya dəvət etdi. Mən
Naxçıvanın rəhbəri olanda Süleyman Dəmirəl ilə Naxçıvanı yaşatmaq üçün çalışdıq. Onlar bu işdə bizə çox
yardım etdilər. Ona görə də bizim bu dostluğumuzun, işbirliyimizin, əməkdaşlığımızın tarixi böyükdür.
Mən 1993-cü ildə Azərbaycanın Cümhur başqanı olanda biz daim əlaqədə olmuşuq, dostuq. Mənim bu
dostluğum əbədidir. Mən gəlib burada Süleyman Dəmirəllə görüşdüm, çox məmnun oldum. Ancaq dövlətlərin
başında heç kəs daim durmur. Konstitusiya var. Konstitusiyaya görə hörmətli Süleyman Dəmirəlin müddəti
tamam oldu, yeni adam seçildi. Böyük Millət Məclisi hörmətli Əhməd Necdət Sezəri Cümhur başqanı seçdi.
Mən onu öncə, Konstitusiya Məhkəməsində olduğu zaman bir dəfə görmüşdüm, ancaq qısa. Mən çox
məmnunam ki, o, xarici ölkələrə ilk rəsmi səfərini Azərbaycana etdi. Yəni Türkiyənin yeni seçilmiş 10-cu prezidenti də 9-cu prezidenti və Türkiyənin başında olan başqa insanlar kimi, Azərbaycana çox önəm verir. Mən də
bunu çox yüksək qiymətləndirdim, bizim xalqımız da çox yüksək qiymətləndirdi.
Biz orada çox gözəl danışıqlar apardıq və anlaşmalar imzaladıq. O məni Türkiyəyə dəvət etdi. İndi də mən
Türkiyəyə gəldim. Buradakı görüşlərimdən çox məmnunam. Hörmətli Cümhur başqanı ilə çox gözəl
danışıqlarımız oldu. Bilirsiniz ki, Baş nazir ilə də təkbətək danışdım. Baş nazirin müavinləri ilə, Baş qərargah
rəisi ilə danışdım. Bu gün də Ankara Universitetinə getmişdik. Hörmətli cümhurbaşqanı Sezər yenə də mənimlə
idi, bərabər idik. Ona görə də, demək, bizim dostluq əlaqələrimiz davam edir.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə Türkiyə bölgənin sabitliyi üçün önəmli oyunçudurmu?
C a v a b: Bəli, bu gün də, gələcəkdə də Türkiyə Qafqazda sabitlik üçün, sülh üçün önəmli bir yer tutur.
S u a l: Yəni Dəmirəldən sonra heç bir azalma yoxdur?
C a v a b: Yox, yox. Mən buna inanmıram.
S u a l: Siz bir ara Bakı–Ceyhana Türkiyənin soyuq yanaşdığını söylədiniz. İndi vəziyyət necədir?
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C a v a b: İndi yaxşıdır.
S u a l: Siz müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, mən Türkiyənin daxili işinə qarışmıram. Türkiyə
Misirdən də, Rusiyadan da təbii qaz alır. Türkiyə Azərbaycandan əvvəlcə 2 milyard kubmetr qaz alacaqdır?
C a v a b: Sonra 6 milyard kubmetr olacaqdır. Ondan sonra isə 15–20 milyard kubmetrə çıxacaqdır. Bu
olacaqdır.
S u a l: Bu nə vaxt ola bilər?
C a v a b: Ola bilər bu, 2008-ci ildə olsun.
S u a l: «Abşeron»dan da qaz alacaqsınız?
C a v a b: Bəli, «Abşeron»dan da. Amma «Şahdəniz» yatağı yetərlidir. Yəni biz oradan 50 il, ildə 30
milyard kubmetr qaz ixrac etsək, o yenə də tükənməyəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, biz təbii qazı sizdən ucuz alacağımız təqdirdə Misirə, Rusiyaya ehtiyacımız
qalmayacaqdır. Yəni sizdən 15–20 milyard kubmetr təbii qaz alsaq, demək, onda onlara ehtiyac yoxdur.
Çünki bizə yaxşı qiymətə verəcəksiniz.
C a v a b: Mən bunu bilmirəm.
S u a l: Qiyməti açıqlamaq istəmirsiniz?
C a v a b: Bunu açıqlamağın nə əhəmiyyəti var? Qiymət Türkiyə üçün də, bizim üçün də uyğundur.
S u a l: Azərbaycan qazının Türkiyə üzərindən Avropaya ixrac olunmasında yolunuz nədir və Avropa
ölkələri Sizdən təbii qaz istəməyə başlayıblarmı?
C a v a b: Hələ başlamayıblar, amma başlayacaqlar. Çünki Avropanın çoxu təbii qazı Rusiyadan,
İngiltərədən, Norveçdən alır. Rusiyada da, orada da qaz azalır. Yəni 5-6-7 ildən sonra onlar indi aldıqları qədər
qaz ala bilməyəcəklər. Ona görə yeni ehtiyatlar araşdırılır. Bu da Xəzər dənizində, Azərbaycandadır. Ona görə
də Türkiyə üzərindən Avropaya da təbii qaz vermək imkanımız olacaqdır.
S u a l: Yəni Siz Fransa kimi bəzi ölkələrə qaz verə bilərsiniz?
C a v a b: Hələ bu barədə heç bir danışıqlarımız yoxdur. Amma biz hesab edirik ki, bu olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti Putin ilk dəfə Azərbaycana gəldi. Siz təkbətək görüşdünüz.
Biz zənn edirdik ki, o, öncə Ermənistana gedəcəkdir. Amma Putin ilk öncə Azərbaycana getdi. Təkbətək
görüşünüzdən sonra Putinin bölgəyə qarşı bir ilıq münasibəti yaranıbdır. Bunun nə kimi səbəbləri
vardır?
C a v a b: Bilirsiniz, Putin ağıllı bir insandır. Rusiya kimi böyük dövlətin başında Putin kimi şəxsin olması,
birincisi, Rusiya üçün önəmlidir. İkincisi də, təbiidir, hər bir dövlətin başında ağıllı adam olanda onunla iş
görmək daha da yaxşı olur.
Məsələn, vaxtilə Yeltsin önəmli işlər görmüşdü. Amma son illərdə xəstə idi, onunla danışmaq, bir şey etmək
mümkün deyildi. Cənab Putin çox enerjili bir adamdır. Rusiya üçün çox işlər görmək istəyir və Rusiya üçün
hansı ölkənin, hansı bölgənin daha da önəmli olmasını yaxşı bilir. Ona görə də Azərbaycana gəldi. Çünki
Azərbaycan həm coğrafi-strateji vəziyyətinə görə, həm də təbii sərvətlərinə görə Qafqazda xüsusi yer tutur.
Ermənistanın heç bir şeyi yoxdur, dağ-daşdır. Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət çox ağırdır. Çünki onların da təbii
sərvətləri yoxdur. Amma Azərbaycanın var. Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən böyük ölkədir. Hesab edirəm, o
bunları nəzərə alaraq Azərbaycana gəldi. Təbiidir ki, mən onu dəvət etmişdim. O mənim dəvətimlə gəldi, çox
yaxşı görüşlərimiz, danışıqlarımız oldu.
Biz qonşularımız ilə düşmənçilik etmək istəmirik. Biz qonşularımızla dost olmaq istəyirik, mehriban olmaq
istəyirik, iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək istəyirik. İndi keçmiş zaman deyildir. Dünya bu yol ilə gedir. Biz də
bu yol ilə getmək istəyirik.
Rusiya böyük ölkədir. Azərbaycan Rusiya ilə 200 il bir yerdə olubdur. Ona görə çox əlaqələr var.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyanın Bakı–Ceyhana birmənalı baxmadığını bilirik. Sizcə, Rusiya
şirkətləri bu xəttə qatılacaqlarmı?
C a v a b: Orada Rusiyanın bir şirkəti var. O hələ qatılmayıbdır. Amma mən bu gün məlumat aldım ki,
cənab Putinin Xəzər dənizi üzrə xüsusi nümayəndəsi Kalyujnı bəyan edibdir ki, Rusiya Bakı–Ceyhanın əleyhinə
deyildir. Yəni Xəzər dənizindən neft bir çox marşrutlarla gedə bilər. Yəni bunun əleyhinə çıxmırlar.
S u a l: Deyirsiniz ki, Rusiya şirkətləri Bakı–Ceyhana qatıla bilər?
C a v a b: Rusiya şirkəti var. İlkin neft «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yatağından alınır. Konsorsium yaranıbdır. Biz
1994-cü ildə bir anlaşma, «Əsrin müqaviləsi»ni imzalamışıq. Orada Rusiyanın «LUKoyl» şirkəti də var.
S u a l: Bu neft boru xəttinə onlar girəcəklərmi?
C a v a b: Güman edirəm, girəcək.
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S u a l: Aprelin əvvəlində Floridaya gedəcəksiniz. Sizi ABŞ-ın Xarici İşlər naziri dəvət etmişdir. Amerika
kimi, Fransa da, Rusiya da Minsk qrupunun həmsədrləridir. Mən amerikalılar ilə görüşəndə bildirirlər
ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllini istəmir, ruslar deyirlər ki, ən yaxşı çözüm çözümsüzlükdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu kim deyir?
J u r n a l i s t: Mən bu bilgiləri Amerikanın Xarici İşlər Nazirliyindən almışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni Rusiya istəmir?
J u r n a l i s t: Bəli, onlar deyirlər. Floridada keçiriləcək görüş ərəfəsində bu işlər qarışa bilərmi?
C a v a b: Hər halda, baxarıq. Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu problemin çözülməsi üçün
Minsk qrupunun həmsədrləridirlər. Floridada üç dövlətin təmsilçiləri də olacaqdır. Belə düşünürəm ki, onlar –
Buş, Şirak, Putin artıq bu barədə telefon danışıqları aparıblar. İndi gedək, görək. Biz çox görüşlər keçirmişik.
Amma bir nəticə almamışıq. Görək, bu dəfə nə olur.
S u a l: Siz Fransadakı görüşlərdən sonra parlamentdə açıqladınız. Sizcə, ATƏT-in və ya başqa
hökumətin hazırladığı plan ortaya çıxsa, qəbul oluna bilərmi?
C a v a b: Başqa bir şey yoxdur. Ancaq ATƏT-dir.
S u a l: Türkiyə də ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür. Floridaya Türkiyənin nümayəndələri dəvət
oluna bilərdimi?
C a v a b: Bilirsiniz, Minsk qrupunda 12 dövlət var. 12 dövlətin hamısının nümayəndəsini oraya dəvət etmək
mümkün deyildir. Amma Türkiyəni dəvət etmək – bu, real bir şey deyildir. Çünki birincisi, ermənilər buna razı
olmaz. İkincisi də, orada ancaq həmsədrlərin təmsilçiləri olacaqlar. Başqaları olsa, orada bir iş də görmək
olmaz.
S u a l: Bilirsiniz ki, İsmayıl Cəmin bir təklifi var idi. Hər halda o, qəbul oluna bilməz?
C a v a b: Bilirəm. Ermənilər ona etiraz etdilər.
S u a l: Cənab Prezident, Qarabağ məsələsi ilə bağlı Türkiyədən nə gözləyirsiniz? Hörmətli Cümhur
başqanımız bu barədə gözəl çıxış etdi. Amma Siz son olaraq iqtisadi, siyasi cəhətdən Türkiyədən hansı
dəstəyi gözləyirsiniz?
C a v a b: Çox şeylər gözləyirəm. Hamısını da demişəm. Çünki Türkiyə bizim ən yaxın dostumuz, ən yaxın
qardaşımızdır.
S u a l: Türkiyənin nə etməsini gözləyirsiniz?
C a v a b: Mən onların hamısını demişəm. Cümhur başqanına da demişəm, Baş Qərargah rəisinə də
demişəm.
S u a l: Bizə demirsiniz?
C a v a b: Sizə deməyə ehtiyac yoxdur.
S u a l: Sizin oğlunuz Olimpiya komitəsində çalışır?
C a v a b: O, Azərbaycan Milli Olimpiya komitəsinin prezidentidir.
S u a l: O, gələcəkdə olimpiadanın Türkiyədə keçirilməsi üçün bizə yardımçı olacaqmı?
C a v a b: Əlbəttə, olacaqdır. Bəs necə. O, birinci səs verəcəkdir. Olimpiada 2008-ci ildə keçiriləcəkdir.
S u a l: Gündəlikdə Türkiyə, Pekin, Paris və başqaları var.
C a v a b: Yox, biz Türkiyəyə səs verəcəyik.
S u a l: Yəni oğlunuz bizə yardım edəcəkdir?
C a v a b: Bəli.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Amerikada çoxlu dostlarınız var. Bildiyimə görə, başqan yardımçısı
Dik Çeyni Sizin dostunuzdur. Riçard Armitac Sizin dostunuzdur. Hətta Buşun özünün də Sizə yaxınlığı
var. Əgər gələcəkdə Azərbaycanda problemlər olarsa, Rusiya Azərbaycanda qarışıqlıq salarsa,
oğlunuzun başqanlığı ilə bağlı problemlər olarsa, onlar, yəni Amerikadakı dostlarınız Sizə yardımçı
olacaqlarmı?
C a v a b: Bunlar gələcəyin işidir.
S u a l: Amma onlar dostunuzdur...
C a v a b: Onlarla əlaqələrimiz yaxşıdır.
S u a l: Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparacağınızı eşitmişəm. Belədirmi?
C a v a b: Biz bunu edirik.
S u a l: Bununla nə etmək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, korrupsiya olanda dövlətlər zəifləyirlər, yoxsa..?
C a v a b: Bilirsiniz, korrupsiya dünyanın hər yerini əhatə edibdir. Türkiyədə də var, hər yerdə var, hətta
Amerikada da var. Ona görə də sadəcə, bu məsələ ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Amma kimsə düşünür ki,
bunu yox etmək mümkün olar, bu yanlışdır. Mücadilə edib bunu azaltmaq olar.
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S u a l: Azərbaycanda neft var, təbii qaz var, hər şey var, amma zənginləşə bilmir. Yəni zəiflik davam
edir, bizdəki kimi, işsizlik var, islama dönüş var. Mən orada olarkən bəziləri söylədilər. Allah Sizə uzun
ömür versin. Mən çox dua edirəm, Siz yaşayın. Çünki Siz çox önəmli bir insansınız. Bütün bölgənin
sabitliyi üçün çox önəmlisiniz. Amma Sizdən sonra orada xaos, savaş olmasın deyə, nə kimi tədbirlər
görməyi düşünürsünüz?
C a v a b: Birincisi, Allah sənin dualarını eşidəcəkdir. Ona görə məni çox yaşadacaqdır. Bu gün gedib
dişlərimi də müayinə etdim. Dişlərim xoşuna gəlirmi?
J u r n a l i s t: Dişlərinizin hamısı yerindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mənim özümündür, amma müayinə etmək lazım idi. Müayinə etdilər, daha da gözəl
oldu.
J u r n a l i s t: Maşallah, maşallah. Hər halda, tədbirlər görəcəksinizmi, yəni gələcəkdə oğlunuz
hakimiyyətə gələ bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, hər bir vətəndaş məmləkətində hakimiyyətə gələ bilər. Heç kəsin hüququnu əlindən
almaq olmaz.
S u a l: Demək istəyirəm ki, gələcəkdə bir problem çıxmasın deyə, işlər görürsünüzmü?
C a v a b: Çalışıram.
S u a l: Nə edəcəksiniz?
C a v a b: Gələcək göstərəcəkdir.
S u a l: Sizin söyləmək istədiyiniz başqa bir şey varmı?
C a v a b: Sizə təşəkkür edirəm. Siz gözəl bir qadınsınız. Sizinlə hər dəfə görüşəndə çox xoşuma gəlir.
J u r n a l i s t: Sağ olun. Mən də Sizi ürəkdən sevirəm. Siz dünyanın ən böyük siyasətçilərindən
birisiniz. Sizin kimi adamlar hər kəs üçün tarix kitabı kimidir.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizin mənə səmimi dostluq münasibətinizi çox yüksək
qiymətləndirirəm. İnanın ki, mən də sizə bu qədər dost, bu qədər səmimi münasibətlər bəsləyirəm.
J u r n a l i s t: Türkiyə xalqı üçün söyləmək istədiyiniz varsa, buyurun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə xalqına arzularımı bu günlər hər yerdə dedim. Birincisi, Türkiyə xalqına bu
böhrandan çıxmağı arzu edirəm. İkincisi, Türkiyənin daha da inkişaf etməsini arzu edirəm. Türkiyənin daha da
güclənməsini arzu edirəm və türk xalqına firavanlıq, səadət, xoşbəxtlik arzulayıram.
J u r n a l i s t: Son olaraq soruşacağam. Bakı–Ceyhan layihəsinə qatılan şirkətlərin sayı çoxalır.
«Şevron» da qatıldı. Amma «Eksson/Mobil» hələ gözləyir.
C a v a b: Bir az tərəddüd edir.
S u a l: Bu sahədə onları cəzalandırmaq lazımdırmı?
C a v a b: Yox, cəzalandırmaq lazım deyil. O da öz yoluna gələcəkdir.
S u a l: Türkiyə hökumətinin indiki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Normal. Bu iqtisadi böhran keçmişlərdə də olubdur. Türkiyə belə dövrləri yaşayıbdır. Amma
ondan çox uğurla da çıxıbdır. Ona görə də Türkiyənin vəziyyətini çox gözəl qiymətləndirirəm.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, çox-çox təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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TÜRKİYƏYƏ RƏSMİ SƏFƏR BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(17 mart 2001)
17 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun. Hər halda, mənim səfərim barədə sizin xəbəriniz var. Çünki
Türkiyənin bütün televiziya kanalları mənim oradakı görüşlərimi, söhbətlərimi, çıxışlarımı verirdi. Həm də, deyəsən,
bizim televiziya da bunları oradan alaraq veribdir. Ona görə bu barədə mənim bir bəyanat verməyimə ehtiyac yoxdur.
Ancaq, sadəcə, onu demək istəyirəm ki, bu çox uğurlu bir səfərdir. Çox lazımlı idi, çox vacib idi. Bu səfər bir
neçə ay idi ki, düşünülürdü və vaxtı gəlib çatanda da bunu mən həyata keçirdim. Həm Türkiyə üçün, həm də
Azərbaycan üçün vacib bir səfər idi. Hesab edirəm ki, bu, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin, dostluq-qardaşlıq,
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin bundan sonra inkişaf etməsi üçün yeni bir mərhələ oldu. Ona görə mən bu
səfərimdən çox məmnunam. Hesab edirəm ki, Türkiyənin prezidenti, Baş naziri və başqaları da mənim səfərimdən razıdır. Ümumiyyətlə, mənim Türkiyədə olmağım, nitqlərim, görüşlərim böyük maraq doğurmuşdu və
orada hamı Azərbaycana çox böyük məhəbbət hissi ilə danışırdı. Mənə məlumat verirdilər.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ilə görüşdünüz. Yaxın
vaxtlarda Türkiyə ilə Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq, hərbi müttəfiqlik barədə saziş və ya hər
hansı bir pakt imzalana bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən orada görüşlərin çoxunu təkbətək, məxfi keçirmişəm. Ona görə də siz
anlamalısınız ki, mən bu barədə sizə heç bir şey deyə bilmərəm.
S u a l: Türkiyədə olarkən «Nərgiz TV» kanalına müsahibənizdə Siz dediniz ki, yaxşı olardı
Türkiyənin hərbi bazaları Azərbaycanda yerləşdirilsin. Sizcə, bu nə zaman reallaşdırıla bilər?
C a v a b: Mən demişəm bunu?
S u a l: Sizə sual verildi, dediniz ki, əlbəttə, yaxşı olar.
C a v a b: Yaxşı olar da...
S u a l: Cənab Prezident, aprelin 3-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ermənistan prezidenti ilə
görüşünüz gözlənilir. Sizin Türkiyəyə səfərinizdən sonra Ermənistanda böyük narahatlıq var ki,
Azərbaycanda hərbi əhval-ruhiyyə yüksəlib, Azərbaycan prezidenti Türkiyədə sərt çıxış edibdir. Bütün
bunlardan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ermənistan prezidenti ilə danışıqlardan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı ciddi dönüş gözləyirsinizmi?
C a v a b: Mən dəfələrlə sizə demişəm ki, bu məsələnin həll olunması üçün hər bir görüşdən nəsə
gözləyirəm. Bizim bu yaramız, hər halda, bağlanmalıdır, belə vəziyyətdə qala bilməz. Kimsə daxildə maraqlıdır
ki, bu, daim belə qalsın, bundan öz məqsədləri üçün istifadə etsinlər, yaxud da bəzi dövlətlər var, hansılar ki, elə
istəyirlər burada nə sülh olsun, nə də müharibə, bundan öz məqsədləri üçün istifadə etsinlər. Ona görə də belə
görüşlərdən mən heç vaxt qaçmıram və belə görüşləri həmişə, lap kiçik bir irəliləyiş də olsa, lap irəliləyiş
olmasa da, əhəmiyyətli hesab edirəm. Bu barədə sizin məlumatınız var. Hər halda, ABŞ-ın Dövlət Departamenti
bəyanat veribdir, sonra Kolin Pauell mənə məktub göndəribdir. Orada ilk dəfə olaraq, bütün bu dövrdə ilk dəfə
olaraq, Minsk qrupu həmsədrlərinin üçü bir yerdə iki prezidentlə danışacaq. Çünki indiyə qədər, adətən, daim
həmsədrlərin nümayəndələri gəlirdilər Ermənistana, ondan sonra Azərbaycana, yaxud Azərbaycana, sonra
Ermənistana.
Orada nə danışırdılar, biz bilmirdik, burada nə danışırdılar, onlar bilmirdi. Yaxud nə isə deyirdilər, nə isə
demirdilər... Amma indi bütün üç ölkənin, yəni ABŞ, Rusiya, Fransanın yüksək səviyyəli nümayəndələri orada
olacaqlar. Bilirsiniz ki, görüşü Kolin Pauell açacaqdır. Ona görə hesab edirəm ki, bu çox böyük bir hadisədir.
Hər halda, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması dövründə indiyə qədər belə
hadisə olmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, bildirilir ki, Robert Köçəryan Paris danışıqlarında hansısa güzəştlərə meylli
olub və son anda mövqelərini bir az qətiləşdiribdir. ABŞ-dakı görüşlər Paris görüşlərinin davamımı
olacaqdır? Yəni həmin variantların müzakirəsi olacaq, yoxsa hansısa yeni təkliflər müzakirə edilə bilər?
C a v a b: İndi hər şey olacaqdır. Məsələ təkcə onda deyil ki, görüşlərin quyruğundan tutub getmək lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, bu müddətdə Türkiyə mətbuatı yeni variantın olduğu barədə məlumatlar
yayırdı. Bu cür məlumatlar doğrudurmu?
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C a v a b: Bilmirəm, mən oxumamışam.
S u a l: Cənab Prezident, belə fikirlər də yayılır ki, həmsədr ölkələrin birində, Fransada danışıqlar
oldu, Amerika Birləşmiş Ştatlarından sonra bu, Rusiyaya qayıdacaqdır. Yəni problemin əsas həlli Rusiyadakı danışıqlardan gözlənilə bilər, Rusiyanın vasitəçiliyi böyük rol oynayacaqdır. Sizin fikriniz?
C a v a b: Bilirsiniz, vallah, bizim bu qəzetçilər, müxbirlər – mən demişəm də, bir şeylə məşğul olmalıdırlar,
təbiidir – biri bir şey uydurur, o birisi başqa şey uydurur. Bu uydurma şeylərə mən nə cavab verim? Siz hamınız
bilməlisiniz – bir halda ki, burada bizim televiziyamız var, siz varsınız, hər yerə yayacaqsınız – mən yeddi ildən
artıqdır ki, gecə-gündüz bu məsələ ilə məşğul oluram. Mən məsələni həll etmək istəyirəm. Harada həll
olunacaq, neçə həll olunacaqdır? Əgər Amerikada həll olunacaqsa – yaxşı, Fransada həll olunacaqsa – yaxşı,
Rusiyada həll olunacaqsa – yaxşı, fərq onda deyil ki, harada həll olunacaqdır. Əsas odur ki, həll olunsun. İndiki
mərhələnin əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, belə düşünürəm, artıq üç ölkənin prezidenti bu barədə özləri
bir-biri ilə danışıblar. Yəni əvvəllər, məsələn, Minsk qrupunun həmsədrlərini təmsil edənlər gəlirdilər, ən
yuxarıda dururdu, məsələn, xarici işlər nazirləri. Amma indi bilirəm – Şirak, Buş, Putin bir-biri ilə danışıblar və
qarşıdakı görüş onların üçünün danışıqlarının, məsləhətləşmələrinin nəticəsində meydana gəlibdir.
S u a l: Cənab Prezident, İran prezidenti Xatəmi Rusiyaya səfər etdi və orada iki ölkə arasında
Xəzərin statusu məsələsi müzakirə olundu, müəyyən razılıq da əldə edildi. Bir çox müşahidəçilər yazırlar
ki, bu razılaşmadakı məqamlar Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı razılaşmaya nisbətən başqa-başqadır.
Siz buna necə baxırsınız?
C a v a b: Onu mən oxumamışam, eşitmişəm. Ancaq burada narahatedici bir şey yoxdur. İran prezidenti ilk
dəfə Rusiyaya səfər etdi. Zaman keçdikcə görürəm ki, biz 1994-cü ildə nə qədər cəsarətli, uzaqgörən və
dövlətimizin mənafeyinə xidmət edən addım atmışıq. Deyə bilərəm ki, özümüzü odun içinə atmışdıq. Onda heç
kəs bunları qəbul etmirdi. Əksinə, bizə dalbadal bəyanatlar verirdilər ki, işi dayandırmaq lazımdır və sair.
Amma biz iş gördük, sübut etdik ki, bundan başqa yol yoxdur. Bu baxımdan da Rusiya prezidenti Vladimir
Putin Azərbaycanda səfərdə olduğu zaman bizim ikimizin – prezident Putinin və mənim imzaladığımız sənəd
çox böyük əhəmiyyət kəsb edir.
S u a l: Cənab Prezident, İran prezidentinin Moskvaya səfəri zamanı belə bir fikir də səslənib ki,
Xəzərin dibi ilə hər hansı bir kəmərin keçirilməsi mümkün deyildir. Ekspertlər də belə bir fikir
söyləyirlər ki, bütün bunlar Qazaxıstanın Bakı–Ceyhan kəmərinə qoşulmasının qarşısını almaq üçündür.
Belə bir qərar Bakı–Ceyhan kəmərinin rentabelliyinə təsir göstərə bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən bunu əvvəllər də demişəm, Türkiyədə də demişəm – Bakı–Ceyhan kəmərinin
rentabelliyinə heç bir şey təsir göstərə bilməz. Nə üçün? Çünki biz 1994-cü ildə «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayanda bilirdik ki, Xəzərdəki sektorumuzun başqa yerlərində neft, qaz yataqları var. Amma heç bilmirdik ki,
məsələn, ehtiyatlar əldə edəcəyik. Amma buna baxmayaraq, biz məhz «Azəri», «Çıraq», «Günəşli»
yataqlarından hasil olunacaq neft üçün Bakı–Ceyhan neft kəmərini həmin o müqaviləyə salmışıq, başa düşürsünüzmü? Ona görə də həmin bizim bu üç yataq ki var, ilk müqavilədə əksini tapıbdır, Bakı–Ceyhan kəməri
üçün tamamilə yetərlidir. Oradan 50–60 milyon ton neft çıxarılacaq və bu, Bakı–Ceyhan kəmərini tam rentabelli
edir.
İndi məsələn, «Şevron» şirkəti özü gəldi, müraciət etdi və kəmərin tikintisinə qoşuldu. Orada on faiz pay
götürdü. Nə üçün? Çünki «Şevron» bizim «Abşeron» yatağından çox böyük hasilat gözləyir. Həm neft, həm də
qaz hasilatı. Bunu biz də gözləyirik.
Məsələn, «Abşeron» yatağı... Mən hər dəfə deyirəm, bizim alimlər, geoloqlar indiyə qədər 50 ildə ki, Xəzəri
tədqiq ediblər, onlara hamımız minnətdar olmalıyıq. Çünki çox böyük işlər görüblər. Amma bu işləri o vaxtlar
həyata keçirmək mümkün olmayıbdır və buna o vaxt, sovetlər vaxtında ehtiyac olmayıbdır. İndi, Azərbaycanın
müstəqilliyi zamanı bu yataqlar ölkəmizin ən böyük sərvətidir. Məsələn, biz bilirdik ki, «Abşeron» yatağında
həqiqətən çox neft ehtiyatı var. «Şahdəniz»i bilirdik. Bizim adamlar proqnoz vermişdilər ki, orada 400 milyard
kubmetr qaz olacaqdır.
1996-cı ildə biz müqaviləni hazırladıq, o vaxt burada neft sərgisi keçirilirdi. Mən bunu bir dəfə demişəm, bəlkə
bir dəfə də deməyə ehtiyac var. Bəziləriniz portretini qəzetlərdə sevə-sevə verirsiniz, yaxud da telefon bağlantısı
edirsiniz ki, Rəsul müəllim, bu məsələ necədir, onun da şəklini vurursunuz ekrana, əgər o, doğrudan da neftçidirsə,
nefti biləndirsə – sonra getdi kitab yazdı – və Azərbaycanın mənafeyini yüksək tutursa, nə üçün hər şey hazır
olanda gəlib dedi ki, mən bu müqavilənin imzalanmasının əleyhinəyəm. Nə üçün? Sən mənə de, sübut edə
bilmədi. Yox, qardaş, burada geoloqlar, mühəndislər, alimlər var... Biz bunu bir neçə dəfə müzakirə etmişik, o özü
də bu müzakirədə iştirak edibdir. Demək, bu nə idi? Təxribat idi. Sadəcə, Azərbaycanda bu işi ləngitmək idi.
Mən bir dəfə demişəm. Dövlət Neft Şirkətinin bütün rəhbərlərini topladım, bəziləri də onun keçmiş dostları
idi. Hamısı durdular onun üzünə, dedilər ki, sən bir şey bilmirsən. Xoşbəxt Yusifzadə açıq-aydın dedi ki, sən
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bilmədiyin sözü niyə danışırsan. Burada 400 milyard kubmetr qaz var. Bizim «Bi-Pi» şirkəti ilə, başqaları ilə də
gördüyümüz iş həmin 400 milyard kubmetr üçün idi. 400 milyard kubmetr bizim üçün böyük bir rəqəm idi. Amma
indi qazılan quyulardan alınan nəticələr göstərir ki, həmin yataqda bir trilyon kubmetrdən artıq qaz ehtiyatı vardır. O
da hələ son hədd deyildir. Başa düşürsünüzmü?
Ona görə də Bakı–Ceyhan kəməri barəsində heç bir narahatlıq yoxdur. Doğrudur, siz bilirsiniz ki, axır
zamanlar bunu bir balaca əngəlləmək istəyirdilər. Mən də bir neçə dəfə bu barədə bəyanatlar verdim. Sizin kimi
müxbirlər orada məndən soruşurdular ki, nə üçün belə bəyanatlar verdiniz? Dedim ki, mən bəyanatlar
verməsəydim, bu gün bu məsələləri həll etməyəcəkdik. Orada da hər şeyi həll etdik. Bakı–Ceyhanı da həll etdik,
Azərbaycan qazının Türkiyəyə satılmasını da. Bunu da orada, Türkiyədə bürokratlar, təbiidir ki, aşağı səviyyədə
əngəlləmişdilər, bir neçə ay ləngitmişdilər. Ancaq mən getməmişdən qabaq danışdım, adamları oraya
göndərdik. İndi biz sənəd imzaladıq – oraya 6 milyard kubmetr ilkin qaz verəcəyik. Ondan sonra – mən orada
dedim – 15 milyard, 20 milyard kubmetr də qaz verə bilərik. Bunlar böyük işlərdir. Bu təkcə iqtisadi məsələ
deyildir. Bu, təhlükəsizlik məsələsidir, strateji məsələdir. Ona görə də Qazaxıstan neftinin o boru xətti ilə
gəlməsi yaxşı olar. Amma gəlməməsi barədə qoy Qazaxıstan düşünsün. Yəni Xatəmi ilə Putin arasındakı
anlaşma bizi narahat etmir. Qoy Qazaxıstan fikirləşsin, görsün nə edəcək.
S u a l: Cənab Prezident, GUÖAM dövlətləri arasında müstəqilliyi ən möhkəm olan ölkə Azərbaycan
hesab olunur. Çünki Moldovada sovet hakimiyyətini istəyən kommunistlər hakimiyyətə gəliblər, Ukraynada
Kuçmanın istefası tələb edilir, eyni zamanda şüarlar sovet hakimiyyətinin bərpa olunması ilə bağlıdır.
Gürcüstanda vəziyyət gərginləşdirilir. Bundan sonra Siz bu qurumun perspektivini necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsinizmi, qurum bu gün biri olar, sabah digəri. Biz bu qurumu yaratmışıq və hesab edirəm ki,
bu qurum da yaşayacaqdır. Ancaq indi siz görürsünüz, Moldovada kommunistlər hakimiyyətə gəldilər,
Ukraynada vəziyyət ağırdır. Gürcüstan, gürcü xalqı bizim çox gözəl dostumuzdur. Gürcüstan prezidenti mənim
şəxsi dostumdur. Mən orada olan vəziyyəti ürək ağrısı ilə izləyirəm və lazım olan köməyi edirəm – orada
vəziyyət belədir. Amma Azərbaycan müstəqilliyini gözləyir, qoruyur.
Bunu anlayın. Başa düşürsünüz... Mən sənə demirəm, sənin televiziyaya gətirib çıxartdığın adamlara
deyirəm. Bunu anlayın. Mən bunu Türkiyənin Böyük Millət Məclisində də dedim. Dedim ki, Sovetlər İttifaqı
dağılan zaman müstəqilliyi əldə etmək, bu heç bir problem deyildi. Çünki Sovetlər İttifaqı dağılırdı, 1922-ci ildə
Sovetlər İttifaqını biz yaratmışıq, onun yaradıcılarından biri də Azərbaycan olubdur. Düzdür, onda 15
respublika deyildi, cəmisi 6 respublika idi. Ondan sonra o birilər də gəlib, 15 respublika olmuşdu. Sovetlər İttifaqı dağılırdı, ondan sonra deyəcəksən ki, yox, mən müstəqil olmuram, nə edəcəksən?
Mən bunu dəfələrlə demişəm, çünki bəziləri döşünə döyür ki, biz müstəqillik uğrunda mübarizə aparmışıq, nə
bilim, xalq azadlıq hərəkatı aparmışıq, müstəqillik əldə etmişik. Bu cür yalan danışmaq olmaz. Azərbaycanda xalq
hərəkatı olubdur. Azərbaycan xalqı qalxıbdır, Dağlıq Qarabağ məsələsində o vaxt SSRİ rəhbərliyinin Azərbaycana
qarşı ədalətsizliyinə görə. Ancaq deyirlər ki, nə bilim, biz buranın müstəqilliyini əldə etdik. Bunların hamısı yalan
şeylərdir. Tamamilə yalan şeylərdir. Ona görə də mən bunu Türkiyədə Böyük Millət Məclisində dedim, o vaxt,
məsələn, Qazaxıstanda bir hərəkat olmuşdu, müstəqillik əldə etdi? Özbəkistanda, yaxud da Türkmənistanda,
hamısında. Yaxud, elə həmin kommunistləri seçən Moldovada?
O vaxt SSRİ dağıldı, hamı müstəqilliyini elan etdi. Amma müstəqilliyi qoruyub saxlamaq bu müstəqilliyi
əldə etməkdən minqat çətindir. Çünki onu, sadəcə, tarixi vəziyyət ortaya çıxarmışdı. Amma sonra bizim
başımıza nə işlər gəldi? 1991-ci ildə, 1992-ci ildə, 1995-ci ilin həmin mart hadisələri – 17-si martda idi də, onlar
hücum etmişdilər – ondan qabaq, 1994-cü ildə oktyabr hadisələri. Ondan da qabaq, 1993-cü ildə vətəndaş
müharibəsi, o vaxt da məni buraya gətirdilər. Bizim müstəqilliyimiz möhkəmdir.
Bir qurum ola bilər, o birisi ola bilməz – bunun o qədər əhəmiyyəti yoxdur. Biz öz ölkəmizin müstəqilliyi, öz
xalqımızın mənafeyi üçün düşünürük. Bunun üçün hansı ölkə ilə bizim əlaqələrimiz faydalıdırsa, biz o ölkələrlə
əlaqə saxlayırıq. Hansı qurumda olmaq bizim üçün faydalıdırsa, biz onlarla əlaqə saxlayırıq.
S u a l: Cənab Prezident, Xatəmi Moskvada olarkən Putinlə razılığa gəlibdir ki, Moskva İrana silah
ixracına başlayacaqdır. Sizcə, bu, regionda hərbi balans üçün nə qədər təhlükəlidir?
C a v a b: Bilirsən, bu nə səndən asılıdır, nə məndən. Bu onların özlərinin işidir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezər bildirdi ki, Sizinlə danışıqlarda
Naxçıvanla bağlı məsələlər də müzakirə olunacaqdır. Nə məsələlərdir, yəni Naxçıvanla bağlı belə bir ciddi
problem varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, Naxçıvanla bağlı problemin biri odur ki, – təəssüflər olsun, hamınız Naxçıvanı
unutmusunuz – 1991-ci ildən Naxçıvan blokada şəraitindədir. Düşünməyin ki, mən naxçıvanlı olduğuma görə
bunu deyirəm. Nə qədər mərd insanlardır ki, orada ağır şəraitdə yaşayırlar. Mən üç il orada yaşadım, gördüm.
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Burada, Şəkidə bir gün elektrik enerjisi olmadı, hamınız tökülüb getdiniz oraya. Sən də deyirsən telefon
bağlantısında danışan Xatirədir, de görüm... Xaçmazda nə olubsa… Nə bilim, onun adı yadımdan çıxıbdır.
Bilirsiniz, biz Naxçıvanda elektrik enerjisi olmadan yaşadıq. O xalq yaşadı, səsini də çıxarmadı. Doğrudur,
mən o vaxtlar Naxçıvanı vəziyyətdən müəyyən qədər çıxardım. Çünki mənim Türkiyə ilə əlaqələrim var idi.
Türkiyədən elektrik xətti çəkdik. Ondan sonra mən bir neçə dəfə Tehrana getdim. Onlarla da mənim keçmiş
əlaqələrim vardı. Onlar da Naxçıvana hörmət etdilər və indiyə qədər də edirlər. Düzdür, axır zamanlar bizim
borcumuza görə Naxçıvanın elektrik enerjisini kəsmişdilər. O barədə danışıqlar apardıq, hər şeyi yerinə qoyduq.
Bilirsiniz, Naxçıvan Azərbaycanın böyük bir hissəsidir. Orada 400 min nəfərə qədər adam yaşayır. Özü də
vaxtilə həmin Mehri rayonu ilə Naxçıvanı Azərbaycanın əsas hissəsindən ayıranlar bunu məqsədlə ediblər. İndi
Naxçıvanla Azərbaycan arasında təyyarə əlaqəsindən savayı, başqa bir şey yoxdur. Bir də İran ərazisindən bir az
avtomobillər işləyir. Təbiidir ki, məsələn, əgər o vaxt, 1992-ci ildə, o ağır vəziyyətdə Naxçıvanda körpünü
tikməsəydik – əlbəttə ki, Türkiyə tikirdi, amma bizimlə bir yerdə – insanlara oradan çıxış verməsəydik, onlar orada
boğulardı. Amma biz bu işləri gördük.
Buna baxmayaraq, Naxçıvanın yenə də çox problemləri vardır. Məsələn, Naxçıvanın başçısı Vasif Talıbov
da orada idi, onun bir neçə təklifi, xahişi vardı. Mən yazılı şəkildə Bülənd Ecevitə verdirdim, sonra başqalarına
çatdırdım. Türkiyə də Naxçıvanın bu vəziyyətdə olmasını bilir və Türkiyə ən ağır vəziyyətdə olan Naxçıvanın
problemləri ilə, təbiidir ki, məşğul olur və bundan sonra da məşğul olacaqdır.
S u a l: Türkiyənin Naxçıvana verəcəyi elektrik enerjisinin həcminin artırılması barədə razılıq əldə
olundumu?
C a v a b: Bu barədə biz danışmamışıq. Bu elə bir şey deyildir. «Azərenerji» və başqaları danışırlar. Prinsip
etibarilə əvvəldən, 1992-ci ildən mən buna nail oldum. İndi onların özlərinin də o bölgədə bəzən elektrik
enerjisi az olur. Naxçıvana verilən elektrik enerjisini bəzən artırırlar, bəzən azaldırlar. Bu, problem deyildir.
Naxçıvanlılar elektrik enerjisi cəhətdən yenə də ağır şəraitdə yaşayırlar. Enerjini fasilələrlə alırlar. Amma biri də
səsini çıxarmır. Çünki bilir ki, bundan artıq bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, qarşıdakı ABŞ görüşləri neçə gün davam edəcək? Xarici mətbuatda Kemp
Devid danışıqlarını paralel gətirərək proqnozlaşdırırlar ki, Robert Köçəryanla Sizin görüşünüz çox uzun
çəkəcəkdir, yəni uzunmüddətli danışıqlar olacaqdır.
C a v a b: İndi bunu demək olarmı? O xaricilər də, sizin kimi, gərək bir şey yazsınlar. Yazırlar, deyirlər.
Oraya gedib baxacağıq. Bir gün lazım olacaqsa, bir gün, iki gün lazım olacaqsa, iki gün.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki nitqinizdə ermənilər haqqında çox
sərt ifadələr işlədirdiniz. Hətta belə bir ifadə də işlətdiniz ki, ermənilər qudurubdur. Bütün bunlar Sizin
qarşıdakı danışıqlarınıza müəyyən təsir göstərə bilərmi?
C a v a b: Siz bilirsiniz də, ermənilər buna möhkəm reaksiya veriblər. Düz demişəm də. Siz onu bilməlisiniz
ki, bu sözləri demək üçün insanda cəsarət, hünər lazımdır. Onu bilməlisiniz. Mən havadan demirəm, bu sözü
deyəndə bilirəm ki, onun arxasında nə var. Bilirəm, nə reaksiya olacaqdır. Amma mən o sözü ki, deyirəm, onu
deməliyəm. Özü də bir var ki, məsələn, heç bir vəzifə tutmayan adam, yaxud qəzet işçisi, müxbir, yaxud da
müxalifətdən gündə bir bəyanat verən adamlar desinlər, onlar heç bir məsuliyyət daşımır axı. Amma mən dövlət
başçısıyam, prezidentəm. Mən məsuliyyət daşıyıram. Amma bu məsuliyyətimi daşıyaraq və bilərək ki, belə
ifadənin işlədilməsi bəlkə o qədər də yaxşı deyil, amma mən bunu etdim. Çünki bilirsiniz də, onlar hansı yollara
gediblər. Ona görə.
S u a l: Cənab Prezident, Ter-Petrosyana yaxın qüvvələr deyirlər ki, Dağlıq Qarabağ barəsində ermənilər
o şərtlə razılaşa bilər ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində Dağlıq Qarabağın öz himni, gerbi,
bayrağı olmalıdır və ona yüksək özünüidarəetmə statusu verilməlidir. Bu, indiki halda problemin həllinə təsir
göstərə bilər. Sizin fikrinizcə, Robert Köçəryan bu güzəştə razılıq verə bilərmi, bunu gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən indi bir şey deyə bilmərəm. Elə münaqişənin mərhələli həlli barədə ikinci təklifdə
– hansını ki, Ter-Petrosyan qəbul etmişdi – bunların hamısı vardı.
S u a l: Cənab Prezident, müharibə olacağı təqdirdə Türkiyə Azərbaycana yardım edəcəkmi?
C a v a b: Baxarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sualınız, sözünüz yoxdur ki? Bəs niyə soruşmursunuz ki, «Gülhanə»yə getdiniz,
yoxsa yox?
S u a l: Cənab Prezident, sağlamlığınız indi necədir? Türkiyə televiziyasında dediniz ki, özünüzü çox
yaxşı hiss edirsiniz. Müayinədən keçdinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, normal şəraitdə yaşayan hər bir insan gərək ildə iki dəfə özünü yoxlatdırsın ki, birdən,
qəflətən bir xəstəlik çıxmasın.
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Mən 1990-cı ildə Moskvadan gəlib Naxçıvana gedəndən 1999-cu ilə qədər nə bir həkimə müraciət etdim, nə də özümü
yoxlatdım. Bilirsiniz ki, 1999-cu ilin yanvar ayında məndə əvvəlcə bronxit əmələ gəldi və gecə böyük çətinlik yaratdı. Getdim
«Gülhanə»yə, orada iki həftə məni müalicə etdilər. Ondan sonra başa düşdüm ki, yox, mən səhv edirəm. Mən əvvəllər
Moskvada işləyəndə – Baş nazirin birinci müavini kimi, Səhiyyə Nazirliyi mənə bağlı idi. Mən onlardan tələb edirdim, o vaxt
bütün əhalini hər il dispanserizasiyadan keçirmək barədə proqram var idi, onu biz ortaya atmışdıq və həyata keçirmək
istəyirdik. Çünki bu, insanların sağlamlığını qoruyur. Düzdür, bunu axıra çatdıra bilmədik, mümkün olmadı.
Mən bu işlərlə məşğul olmuşam, amma öz səhhətimə fikir verməmişəm. O da 1999-cu ildəki hadisəyə gətirib
çıxardı. Orada məni müalicə etdilər. Onlar xahiş etdilər ki, Türkiyədə olan vaxtlarda gəlin. Çünki biz Sizi
müalicə etmişik, burada hər şey var, nə bilim, rentgendir, filandır. Gəlin baxaq. Mən də getdim, yoxladılar və
mənə dedilər ki, Azərbaycanda Sizi qarşılayan bütün müxbirlərə deyin ki, hər şey yaxşıdır. Amma mənim
dişlərimin bir az müalicəyə ehtiyacı vardı, onları da müalicə etdirdim. İndi hər şey yaxşıdır.
S u a l: Cənab Prezident, bir sual da vermək istəyirik. Siz Dünya Bankının nümayəndəsi ilə
görüşünüzdə...
C a v a b: Bunu keçən dəfə məndən soruşdun. Bu, bilirsən nəyə oxşayır? «Məşədi İbad»da hambalın bir
abbasını istəməyinə oxşayır. Buradan gedəndə sən bu sualı mənə vermisən. İndi beş gündən sonra gəlmişəm, o
hambal kimi deyirsən... Aldın cavabını.
S u a l: Cənab Prezident, bugünkü «Exo» qəzetində Maqsud İbrahimbəyov belə bir məqalə ilə çıxış
edibdir ki, əgər Azərbaycan hərb yolu ilə öz torpaqlarını azad etməyə cəhd göstərsə, ermənilər əkshücumla Bakıya girə bilər. Bu barədə nə düşünürsünüz?
C a v a b: A kişi, hər adam nə istəyir, deyə bilər. İndi mən o barədə nə düşünüm? Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ BAKIDAKI SƏFİRİ ROSS UİLSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(20 mart 2001)
Prezident sarayı
20 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük sizi, cənab səfir.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, salam. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayır və Novruz bayramı
münasibətilə təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də sizi təbrik edirəm. Bir halda ki, buradasınız, bu sizin də bayramınızdır.
Necəsiniz, ölkənizə getmişdiniz, oralarda nə var, nə yox?
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, çox yaxşıyam. Bu gün məni qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
Bildiyiniz kimi, mən Vaşinqtondan dünən gecə qayıtmışam. Çox məmnunam ki, vaxtında geri dönmüşəm və
sizi Novruz bayramı münasibətilə təbrik etmək imkanı əldə etmişəm.
Mən prezident cənab Buşdan və Dövlət katibi cənab Pauelldən Sizə salam gətirmişəm. Həm dövlət
departamentində, həm Ağ evdə, həm də Konqresdə çox yüksək rütbəli məmurlarla faydalı danışıqlar aparmışam. Sizin ölkənizdə baş verən hadisələri, xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
nizamlanmasını və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı fayda və maraq doğuran məsələləri Vaşinqtonda çox dərindən
izləməkdə davam edirlər.
Prezident Buşa Sizin göndərdiyiniz məktub böyük maraqla qarşılanıbdır. Bu gün mən Dövlət katibi Pauellin
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Sizə göndərdiyi məktubu rəsmi surətdə təqdim etməkdən böyük
məmnunluq duyuram.
Yəqin xatırlayırsınız, hələ prezident Buş özü Sizə göndərdiyi məktubunda yazmışdı ki, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dinc yolla nizamlanması onun hökumətinin ən çox əhəmiyyət verdiyi öncül məsələlərdən biridir.
Həm o məktubun işığında, yəni prezident Buşun Sizə məktubunun davamı olaraq, həm də prezident Köçəryanla
Parisdə apardığınız danışıqların davamı olaraq Dövlət katibi Pauell məmnuniyyətlə Sizi və prezident Köçəryanı
rəsmi surətdə Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına dair
danışıqların növbəti mərhələsi burada aparılsın. Biz təklif etmişik ki, bu danışıqlar aprel ayının əvvəlindən
başlamaqla Florida ştatında keçirilsin. Ümidvarıq ki, həmin danışıqlarda sülhə nail olunması yolunda irəliləyiş
əldə ediləcəkdir. Paris danışıqlarından fərqli olaraq, ABŞ-da keçiriləcək bu danışıqlarda Minsk qrupunun üç
həmsədri də iştirak edəcəkdir.
Bir daha təkrar edirəm, ümidvarıq ki, bu danışıqlar münaqişənin dinc yolla nizamlanması istiqamətində
irəliyə atılmış növbəti mühüm addım olacaqdır.
Mənim Vaşinqtondakı həmkarlarım həm Sizin bu danışıqlarınızı, həm də özünüzlə görüşüb söhbət etməyi
səbirsizliklə gözləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, cənab səfir. Birincisi, bu gün bizim bayramımızdır, Novruz bayramıdır. Bu
bayram günündə görüş, gərək həmişə yaxşı nəticələr versin.
Novruz bayramı xüsusi bayramdır. Çünki bu bayramın qədim tarixi, astronomik əsasları var. Bu gün saat 5
radələrində gecə ilə gündüz bərabərləşəcəkdir. Məhz bu gün də, sabah da bayramdır. Bakının icra
hakimiyyətinin başçısı mənə dedi ki, həmin o dəqiqə şəhərdə bütün fəvvarələr işə düşəcəkdir.
Məni bayram münasibətilə təbrik etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə də, Amerika xalqına da ən xoş
arzularımı bildirirəm.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında olduğunuz zaman apardığınız danışıqlar, görüşlər və indi verdiyiniz
məlumatlar, təbiidir ki, mənim üçün çox maraqlıdır və məni məmnun edir. Çox məmnunam ki, prezident cənab
Buşun mənə göndərdiyi məktuba cavab olaraq ona göndərdiyim geniş məktub orada müəyyən iz buraxıbdır və
siz də bu barədə öz fikirlərinizi dediniz. Çünki mənim o məktubumun, siz bilirsiniz, əsas məzmunu, məqsədi,
həm ABŞ–Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, Xəzər dənizi regionunda bizim gördüyümüz
işlərin bundan sonra daha da sürətlə həyata keçirilməsi, həm də xüsusən bizim üçün ən əsas məsələ olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması məsələsidir.
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Mən şübhə etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni hökuməti ilə – prezident cənab Buş ilə və başqa
dövlət şəxsləri ilə bizim dialoqumuz artıq başlayıbdır. Cənab Buşun mənə göndərdiyi həmin məktub və mənim
göndərdiyim cavab onu göstərir ki, biz artıq bilavasitə əlaqələrə başlamışıq və bu əlaqələri də davam etdirməyə
hazırıq. Təbiidir ki, bu əməkdaşlıqda bizi maraqlandıran məsələlər çoxdur. Ancaq ən əsas məsələ, siz bilirsiniz
ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsidir. Çünki, baxmayaraq, biz iki ildən çoxdur
ki, prezident Köçəryanla danışıqlar aparırıq, bu danışıqların da sayı gündən-günə artır, amma Ermənistan
tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqelərinə görə bir nəticə əldə edə bilmirik.
Siz bilirsiniz ki, son vaxtlar bizim cəmiyyətdə də, xalqımızda da bir gərginlik yaranıbdır. Xüsusən, bu məsələ
Milli Məclisdə müzakirə olunandan sonra, Minsk qrupunun indiyədək verdiyi təkliflərin xalqa açıqlanması ilə
əlaqədar böyük bir gərginlik yaranıbdır. Müxtəlif fikirlər söylənilir. İnsanların çoxu müharibə əhval-ruhiyyəsi ilə
yaşayır. Belə bir zamanda, təbiidir ki, biz gərək səylərimizi artıraq, məsələni həll edək və münaqişəni sülh yolu ilə
aradan qaldıraq. Ona görə də mən Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bu təşəbbüsünü məmnuniyyətlə qəbul
edirəm. Təbiidir ki, belə bir görüşün ABŞ-da, Florida ştatında keçirilməsinə razılıq verirəm və orada iştirak edəcəyəm.
Mən Dövlət katibinin dəvət məktubunu da çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Güman edirəm ki, məktubda
bizim danışıqlarımızın məzmunu, formatı və sair məsələlər də öz əksini tapmış olacaqdır.
Bir də onu qeyd etmək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri bölgəyə gəliblər. Heç vaxt hamısı bir yerə
yığışmayıblar. Yəni Ermənistana gəliblər, sonra Azərbaycana, yaxud başqa bir vaxt əvvəl Azərbaycana gəliblər,
sonra Ermənistana gediblər. Onlar nə deyiblərsə, gəlib bizə çatdırıblar, biz nə demişiksə, onlara yetiriblər. Bunlar da öz nəticəsini verməyibdir. Ona görə də indi Minsk qrupu həmsədrlərinin hamısının iki prezidentlə bərabər
bir yerdə görüşü, ABŞ hökumətinin xüsusi nümayəndəsinin – mən belə eşitdim ki, Dövlət katibi cənab Pauell
bu işə başçılıq edəcəkdir – iştirakı ilə keçiriləcək belə bir görüş, hesab edirəm ki, indiyə qədər olmayıbdır. Bu
görüş çox əhəmiyyətli ola bilər.
Bizim müxbirlər belə sual verdilər ki, mən yeni bir görüşə gedəcəyəm, yoxsa yox. Dedim ki, hər bir
görüşdən mən hansısa bir müsbət nəticə gözləyirəm. Bunun üçün nə qədər görüş lazım olsa, bu görüşlərdə o
qədər də iştirak edəcəyəm. Amma indi ABŞ-a bu qədər uzun yolu getmək, orada, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
ən cənubunda – mənə elə gəlir ki, Kubanın yaxınlığındadır – Florida ştatında görüş keçirmək, təbiidir ki, böyük
ümidlər doğurur. Bu uzaq yolu gedib gələsən, yenə də bir nəticə əldə etməyəsən– bu daha da ağır ola bilər. Ona
görə də mən belə arzularla yaşayıram ki, biz gərək məsələnin həll olunması üçün irəliləyək.
Minsk qrupu həmsədrlərinin bu görüşü birlikdə keçirməsi məndə belə bir fikir yaradır ki, indi onlar öz
səylərini daha da birləşdirirlər. Bu, yaxşı haldır və ola bilər ki, müsbət nəticə versin. Bir sözlə, mən bu dəvəti
qəbul edirəm. Təyin olunan vaxtda Floridada olacağam. Qalan şeylər sizdən asılıdır.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Hesab edirəm ki, bu danışıqların Amerika Birləşmiş
Ştatlarının təşəbbüsü ilə bizim ölkəmizdə keçirilməsi həm prezidentimizin, həm də Dövlət katibimizin
münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına şəxsi marağının və sadiqliyinin göstəricisidir.
Hesab edirəm ki, bu danışıqlarda Minsk qrupunun həmsədri olan üç ölkənin təkcə həmsədrlərinin deyil, daha
yüksək səviyyədə təmsil olunması onu göstərir ki, bu üç ölkə həm Azərbaycanın, həm də Ermənistanın gələcəyi
üçün çox mühüm rol oynaya biləcək proseslərdə iştirakçı olacaqlar və münaqişənin dinc yolla nizamlanmasına
böyük töhfə vermiş olacaqlar.
Düzdür, Florida Azərbaycandan və Ermənistandan uzaqda yerləşsə də, Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ora çox
isti və həm də çox qonaqpərvər bir məkandır. Sülhə doğru tərəqqi əldə etmək üçün Amerikada Floridadan daha
münasib və daha hərarətli bir yer təsəvvür etmək mənim üçün çətindir.
Biz Sizin bu səfərinizi, orada keçirəcəyiniz danışıqları səbirsizliklə gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşaallah.
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ÜMUMXALQ NOVRUZ BAYRAMI ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
(21 mart 2001)
Bakı, İçərişəhər
21 mart 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar, qardaşlar!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
Mən sizi, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını xalqımızın bu əziz və müqəddəs Novruz bayramı münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm və hamınıza, hər bir insana, hər bir ailəyə səadət, xoşbəxtlik və gözəl gələcək
arzulayıram.
Novruz bayramı qədimlərdən, ulu əcdadlarımızdan bizə yadigar qalmış bir bayramdır. Bu bayram əsrlər,
minilliklər boyu yaşayıb və xalqımıza həmişə xoş əhval-ruhiyyə, ruh yüksəkliyi, səadət gətirmiş, həmişə iradə
vermişdir. Bu bayram bütün bayramlardan ona görə seçilir ki, o, xalqın içindən gələn bayramdır. Hər bir insanın
qəlbindən gələn, hər bir azərbaycanlının qəlbini sevindirən bayramdır. Ona görə təsadüfi deyil ki, bu bayram
ərəfəsində insanlar Novruza hazırlıq görür, onu yaxşı keçirmək üçün lazımi işlər görürlər. Nəhayət, bayram
günü bütün bu işlərin zirvəsinə çevrilir.
Bu bayram bizim xalqımızın ən gözəl milli dəyərlərindən, ənənələrindən, adətlərindən biridir. Dünyada hər xalqın
özünəməxsus adət-ənənələri, milli dəyərləri var. Bizim xalqımızın da saysız-hesabsız milli-mənəvi dəyərləri var və
biz bunlarla tarix boyu fəxr etmişik. Amma bütün bu adət-ənənələrin içərisində, bütün bu milli-mənəvi dəyərlərin
içərisində ən yüksəkdə, zirvədə duranı Novruz bayramıdır.
Novruz bayramı haqqında keçmişdə də, indi də çox böyük əsərlər yazılıb, onun mənşəyi, insanlara gətirdiyi
səadət, insanların həyatına verdiyi mənəvi saflıq bütün bu əsərlərdə əks olunubdur. Ancaq biz nə qədər çox
yaşayırıqsa, Novruz bayramının Azərbaycan xalqı üçün, hər bir azərbaycanlı üçün nə qədər gərəkli və nə qədər
sevimli olduğunu bir o qədər də hiss edirik.
Bir müddət xalqımız bu bayramı kütləvi surətdə, ümumxalq bayramı kimi keçirməkdən məhrum olubdur.
Ancaq bu, insanları heç vaxt həmin bayramdan ayıra bilməyibdir. Əgər belə kütləvi bayram tədbirləri olmayıbsa
da, hər kəsin evində səməni olub, hər kəsin evində paxlava, şirni, lap belə imkansız adamın evində də bayram
axşamı bizim əziz xörəyimiz olub – plov olubdur. Yəni insanlar bu bayramdan heç vaxt ayrılmayıblar. Bu gün
Azərbaycan müstəqil bir dövlət olduğu halda və bizim müstəqilliyimizin böyük gələcəyini duyaraq tam əminliklə
demək olar ki, bu bayram bu gün də, gələcəkdə də bütün Azərbaycan xalqının nəsillərinin əziz və istəkli bayramı
olacaqdır.
Bu gün keçirdiyimiz bayramın xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, bu, XXI əsrin, üçüncü minilliyin birinci
Novruz bayramıdır.
Bu il biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ilini yaşayırıq. İlin sonunda Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin, istiqlaliyyətinin onuncu ildönümünü böyük təntənə ilə, böyük bayram kimi qeyd edəcəyik. Bu
barədə mən fərman imzalamışam. O, xalqa elan olunubdur. İndi artıq xalqımız, bütün ölkəmiz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd etmək üçün hazırlaşmağa başlayıbdır. 1991-ci ilin sonunda
Azərbaycanın Dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsi tarixi hadisə olmuşdur. Ancaq Azərbaycan xalqının
müstəqil dövlət içərisində yaşaması, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi dünyada öz yerini tutması ən böyük
tarixi hadisədir. Bəlkə də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə bizim on il müstəqillik şəraitində
yaşamağımızı təsəvvür etməyənlər, buna inanmayanlar da vardı. Bu da əsassız deyildi. Çünki ağır bir dövr
yaşayırdıq. Ancaq Azərbaycan xalqı bütün bəşəriyyət qarşısında, dünya qarşısında sübut etdi ki, bütün
çətinliklərə, əzab-əziyyətlərə baxmayaraq müstəqil yaşaya bilər, öz taleyinin sahibidir. Bu gün tam əsasla demək
olar ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, sarsılmazdır və dönməzdir.
On il tarixi nöqteyi-nəzərdən az bir zamandır. Xalqımızın tarixi əsrlərlə, minilliklərlə ölçülür. Ona nisbətən
on il, əlbəttə ki, az bir zamandır. Ancaq bu on ildə Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşaması və
müstəqilliyini qorumağa qadir olması, onu qoruması və müstəqil dövlət kimi qarşısında qoyulmuş vəzifələri
yerinə yetirməsi və Dünya Birliyində müstəqil dövlət kimi yaşaması, təbiidir ki, böyük bir hadisədir.
Bütün keçmiş dövrlərə nisbətən bu hadisənin qiyməti ən yüksəkdədir.
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Bu on ildə bizim keçdiyimiz yol ağır, ancaq şərəfli yol olubdur. Ağır yol olub, ona görə ki, biz
müstəqilliyimizi əldə edərkən Ermənistan tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalmışdıq və torpaqlarımızın bir
qismi erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Ağır dövr idi. Ona görə ki, Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndə ölkəmizin daxilində ictimai-siyasi sabitlik olmayıb və təəssüflər olsun ki, biz o ağır
dövrü yaşamışıq. O illər Azərbaycanda Ermənistanın təcavüzünə cavab vermək, torpaqlarımızı qorumaq əvəzinə, respublikamızın daxilindəki hərc-mərclik, qarmaqarışıqlıq, ayrı-ayrı silahlı dəstələrə malik olan insanların
hakimiyyət uğrunda mübarizəsi ölkəmizin daxili vəziyyətini həddindən çox gərginləşdirmişdi. Ona görə də
məhz belə bir şəraitdə Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini saxlaması, yaşaması, müxtəlif silahlı dövlət
çevrilişi cəhdlərinin, vətəndaş müharibəsinin qarşısını alması, ölkəmizin parçalanmaqdan xilas edilməsi və
nəhayət, 1995-ci ildən başlayaraq respublikamızda daxili ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması, bunların
əsasında isə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və gündən-günə inkişaf etməsi Azərbaycan
xalqının nəyə qadir olduğunu dünyaya bir daha sübut etdi.
Son beş ildir ki, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik təmin olunubdur. İnsanlarımız rahat yaşayırlar.
Cinayətkar dəstələr, qruplar zərərsizləşdiriliblər. İqtisadiyyat inkişaf edir. Xalqın güzəranı gündən-günə
yaxşılaşır. Son illərin bu bayram əhval-ruhiyyəsi, təkcə əhval-ruhiyyə yox, burada toplaşan, təkcə burada yox,
Azərbaycanın hər guşəsində toplaşan insanların üzündə olan sevinc, təbəssüm, onların xarici görünüşü həmin bu
ötən illərdə ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətləri əyani olaraq, hər şeydən artıq sübut edir.
Biz inkişaf yolu ilə gedirik. Ölkəmiz gündən-günə inkişaf edir və inkişaf edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan dövləti xalqımızı bundan sonra da müstəqillik yolu ilə aparacaq və Azərbaycan xalqının milli
mənafelərini daim müdafiə edəcəkdir.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti apardığı iqtisadi-sosial siyasət nəticəsində xalqın rifah halını
ilbəil yaxşılaşdıracaqdır. Bizim indiyə qədər gördüyümüz işlər, iqtisadiyyatda yaratdığımız əsaslar,
Azərbaycanın zəngin təbii sərvətlərinin artıq əməli surətdə xalqın mənafeyi üçün istifadə edilməsi – bunların
hamısı onu göstərir və deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın çox xoşbəxt gələcəyi
var. Mən bu gələcəyə inanıram və bu inamla da sizin etimadınızı doğrultmağa çalışıram. Azərbaycan xalqının
rifah halını yaxşılaşdırmağa çalışıram. İnanıram ki, bunların hamısına nail olacağıq.
Bizim daxili vəziyyətimiz yaxşıdır. Azərbaycan Dünya Birliyində özünə layiq yer tutubdur. Ən önəmli cəhət
ondan ibarətdir ki, dünyada, Dünya Birliyində bütün dövlətlərlə münasibətlərdə Azərbaycan müstəqil xarici siyasət
aparır. Bu, müstəqil xarici siyasətin əsas ana xətti, əsas mənası Azərbaycanı yüksəltmək, ölkəmizi dünya miqyasında
tanıtmaq və Azərbaycan xalqının, müstəqil Azərbaycanın mənafelərini dünya miqyasında daim qorumaqdan,
müdafiə etməkdən ibarətdir.
Mən əminəm ki, Azərbaycan dövlətinin heç bir dövlətdən asılı olmayan, heç bir tərəfə əyilməyən müstəqil
xarici siyasəti ölkəmizi bundan sonra da dünyada daim irəli aparacaqdır.
Bizim hamımızın ən böyük problemi və deyə bilərəm ki, Azərbaycanın böyük potensialının inkişaf
etdirilməsində, istifadə olunmasında bizə böyük əngəl törədən, maneçilik edən Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsidir, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının beşdə bir hissəsini işğal etməsidir, işğal olunmuş
torpaqlardan bizim soydaşlarımızın zorla çıxarılması və onların ağır şəraitdə yaşaması, böyük bir hissəsinin isə
7-8 ildir ki, çox ağır şəraitdə çadırlarda yaşamasıdır.
Görürsünüz, bilirsiniz ki, biz bu məsələni həll etməyə çalışırıq. Nə qədər səylər göstəririk – bunu siz, təbiidir
ki, bilə bilməzsiniz. Çünki bizim apardığımız tədbirlərin tam əksəriyyəti məxfi xarakter daşıyır. Ona görə ki, o
tədbirlərin nəticəsi əldə olunandan sonra bunu biz xalqa aça bilərik. Ancaq son zamanlar Azərbaycanın Milli
Məclisində biz indiyə qədər gördüyümüz işlər haqqında hesabat verdik. Yaranmış vəziyyəti xalqımıza açdıq,
bildirdik. Məsələnin nə qədər ağır, nə qədər çətin olduğunu insanlar artıq dərk edə bilirlər. Ancaq biz bu addımı
ataraq, eyni zamanda münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək üçün yeni cəhdlər göstərmək məqsədi daşıyırıq.
Bilirsiniz ki, son vaxtlar, qısa müddətdə mən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə
əlaqədar yaranmış Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri olan Fransaya iki dəfə səfər etdim. Orada həm Fransa
prezidenti cənab Jak Şirakla, həm də Ermənistan prezidenti ilə çox gərgin danışıqlar apardım. Ondan sonra
Minsk qrupunun üzvü olan və Azərbaycan xalqının yaxın dostu, qardaşı olan Türkiyəyə səfər etdim. Orada bir
həftə müddətində həm Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün müştərək işlər gördük, həm də
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması yollarını müzakirə və təhlil etdik.
Aprel ayının əvvəlində mən Amerika Birləşmiş Ştatlarına dəvət olunmuşam. Minsk qrupunun
həmsədrlərindən biri kimi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti təkcə özü yox, Minsk qrupunun başqa
həmsədrləri ilə – yəni Rusiya, Fransa ilə birlikdə məsələnin həll olunması üçün yeni tədbirlər həyata keçirmək
fikrindədir. Biz bunların hamısına ümidlə baxırıq. Amma bilin, bütün bu danışıqlarda, hansı beynəlxalq təşkilatda
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olursa-olsun, hansı böyük dövlətlə danışırıqsa, danışaq, biz heç vaxt Azərbaycanın milli mənafeyinə zərər gətirən bir
şeyə yol verməmişik və bundan sonra da verməyəcəyik.
Bizim xalqımızın, millətimizin, Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran əsas vəzifə Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək, Ermənistan silahlı qüvvələrini işğal etdikləri torpaqlardan çıxarmaq, yerindənyurdundan didərgin düşmüş bir milyona qədər vətəndaşımızı, azərbaycanlıları öz yerinə, yurduna qaytarmaqdan
ibarətdir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, keçmiş zamanlarda buraxılmış səhvlər və Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal etməsi bu məsələnin həllini çətinləşdiribdir. Nə qədər çətin olsa da, biz
bu məsələni həll etməyə çalışırıq, çalışacağıq və inanıram ki, buna nail olacağıq.
Biz sülh yolu ilə gedirik. Yenidən müharibənin başlanmasını biz istəmirik. Ümid edirəm ki, məsələnin sülh
yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq. Amma xalqımız bilir və xalqımızın əhval-ruhiyyəsi də mənə məlumdur:
əgər Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları sülh yolu ilə azad olmasa, biz nəyin bahasına olursa-olsun
Azərbaycan xalqının iradəsini, öz gücümüzü göstərəcəyik. İşğal olunmuş torpaqlarımızın hamısını öz
gücümüzlə, öz ordumuzla azad edəcəyik.
Əziz dostlar, indi Azərbaycanın hər bir guşəsində Novruz bayramı böyük vüsət alıbdır. Bakıda, başqa
şəhərlərdə, qəsəbələrdə, kəndlərdə böyük şənliklər keçirilir. Ancaq məni incidən, güman edirəm ki, sizi də
ağrıdan odur ki, bizim bacı-qardaşlarımızın bir qismi bu bayramı çadırlarda ağır şəraitdə keçirirlər. Amma mən
bilirəm, o şəraitdə də onlar sarsılmırlar, bu bayramı keçirir və inanırlar ki, qısa bir zamandan sonra bunu öz
doğma torpaqlarında keçirəcəklər.
Bu gün sizin hamınızı təbrik edərək, qəlbimdən gələn ən səmimi təbrikləri çadır şəhərciklərində,
ümumiyyətlə, ağır şəraitdə yaşayan, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımıza göndərirəm. Şəhid
ailələrini bu bayram münasibətilə təbrik edirəm və onları əmin edirəm ki, Azərbaycan xalqı, dövləti bundan
sonra da onlara daim qayğı göstərəcəkdir. Torpaqlarımızın müdafiəsi yolunda şikəst, əlil olmuş insanlar da
bizim cəmiyyətimizin hörmətli vətəndaşlarıdır. Onlara qayğı, diqqət bundan sonra da daim artacaqdır.
Bu bayram bizim hamımızı bir daha birləşdirir, yekdil edir. Kimsə bu milli birlik, həmrəylik, həqiqi milli
dostluq məqsədlərimizə mane olmaq istəyirsə, onlar buna nail olmayacaqlar. Bizim bu illərdə əldə etdiyimiz ən
böyük nailiyyət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı birləşib, ölkəmizdə milli birlik yaranıb, insanlarımız birbirinə dayaqdır. Bu birlik, həmrəylik, Azərbaycan xalqının müstəqil Azərbaycan dövlətinə olan inamı, Azərbaycan
dövlətinin isə xalqın, millətin mənafelərinə, dövlət müstəqilliyinə olan sədaqəti bizi bundan sonra da irəli aparacaq,
bizi yüksəldəcək, xalqımız daha da firavan yaşayacaqdır. Hər adamın qarşısında duran vəzifəni yerinə yetirmək
üçün şərait yaradılacaqdır. Amma ən əsası ondan ibarətdir ki, ölkəmizi qoruyub saxlayaq, müstəqilliyimizi qoruyaq saxlayaq, hər bir Azərbaycan vətəndaşı müstəqil Azərbaycanda azad, sərbəst yaşasın və öz arzularına
çatsın.
Mən sizin hamınıza bu arzularınıza çatmaqda uğurlar diləyirəm. Novruz bayramı münasibətilə hər birinizi
bir daha təbrik edirəm. Hər birinizə səadət, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ MEHDİ
FƏTHULLAHIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(24 mart 2001)
Prezident sarayı
24 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Misir Ərəb Respublikası ilə Azərbaycan arasında dostluq və qardaşlıq əlaqələri mövcuddur. Ancaq bu əlaqələrin
səviyyəsi yəqin ki, sizi də, bizi də hələ ki, təmin etmir. Çünki ölkələrimizin tarixi keçmişi, tarixi kökləri və başqa
əlamətlər onu tələb edir ki, bütün sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə əməkdaşlığımız çox geniş və daha yüksək
səviyyədə olsun. Mən düşünürəm ki, yəqin siz də bu fikirdəsiniz və ona görə də Azərbaycana səfər etmisiniz.
Doğrudur, sizin səfəriniz Cənubi Qafqazın bütün respublikalarını – Gürcüstanı, Ermənistanı və Azərbaycanı əhatə
edir. Olsun, buna bizim etirazımız yoxdur. Amma hesab edirik ki, Cənubi Qafqaz respublikalarında Azərbaycan
Misir Ərəb Respublikası üçün bir nömrəli tərəfdaş olmalıdır.
Mən bilirəm ki, siz burada bir çox görüşlər keçirmisiniz. Düşünürəm ki, həmin görüşlər zamanı lazım olan
məsələləri müzakirə etmisiniz. Ancaq bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlətinin Misir Ərəb
Respublikası ilə əlaqələrində strateji xətti ondan ibarətdir ki, bizim ölkələrimiz daha da yaxın olmalıdır, dost
olmalıdır, bir-birinə dəstək verməlidir və bütün sahələrdə geniş əməkdaşlıq etməlidir. Buyurun, indi mən sizi
dinləyirəm.
M e h d i F ə t h u l l a h: Zati-aliləri, cənab Prezident, çox sağ olun. Sizinlə görüşmək şərəfinə nail
olduğum üçün böyük sevinc hissi duyduğumu bildirmək istəyirəm. Zati-aliləri, Sizinlə, dost və qardaş Azərbaycan
Respublikasının prezidenti ilə görüşmək mənim üçün və məni müşayiət edən Misir nümayəndə heyəti üçün böyük
şərəfdir. Mən qardaşınız və dostunuz, Misir Ərəb Respublikasının prezidenti Məhəmməd Hüsnü Mübarəkin səmimi
salamlarını Sizə çatdırmaq istəyirəm. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Misir hökuməti və xalqı Azərbaycandakı müsbət
dəyişiklikləri diqqətlə izləyir və xalqınızın rifah halının yaxşılaşmasına doğru yönəlmiş bütün səylərinizi dəstəkləyir.
Mən 1995–1999-cu illərdə Türkiyə Cümhuriyyətində Misirin Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri işləyərkən nəinki
Azərbaycan, eyni zamanda Qafqaz və Orta Asiya regionu üçün Sizin çox faydalı fəaliyyətinizi diqqətlə izləmişəm.
Zati-aliləri, Siz qeyd etdiyiniz kimi, Azərbaycan–Misir əlaqələrini daha da inkişaf etdirmək üçün bütün imkanlardan
tam istifadə olunmamış, bu əlaqələr tarixi əlaqələr səviyyəsinə gəlib çatmamışdır.
Biz Azərbaycanın malik olduğu və çox böyük ümidlər verən imkanlarını yaxşı bilirik və onun dünya
dövlətləri və birliyi ilə münasibətlərinin inkişafına böyük inam bəsləyirik.
Biz Azərbaycanın bu regiondakı rolunu çox yaxşı bilirik və inanırıq ki, ölkəniz gələcəkdə də bu bölgədə
yaranacaq mühüm regional qurumlarda ən fəal surətdə iştirak edəcəkdir.
Tarixi İpək Yolunun bərpa edilməsi istiqamətində Azərbaycanın göstərdiyi səyləri və son vaxtlar Bakıda
TRASEKA proqramı çərçivəsində Avropa İttifaqı nümayəndəliyinin açılmasını, ümumiyyətlə, Qərb–Şərq
dəhlizində yerləşən Azərbaycanın Avropa və Asiya ölkələri arasında əlaqələrin inkişafında mühüm rol
oynamasını yüksək dəyərləndiririk.
Zati-aliləri, biz Azərbaycanla xüsusi əlaqələr yaratmaq istəyirik. Ölkəmizin prezidenti hələ keçən il mənə
Qafqaz regionu dövlətlərinə, xüsusilə Azərbaycana səfər etmək tapşırığı vermişdi. Mən bu səfərə xüsusi olaraq
hazırlaşmışdım. Amma çox təəssüflər olsun ki, Fələstin ərazilərində başlanan üsyan buna mane oldu. Çünki bu
üsyan Misir cəmiyyətinə, adətən, çox mənfi təsir edir. Mən bu səfəri yalnız indi həyata keçirməyə nail oldum. Bu
imkandan istifadə edərək mən iş adamlarından ibarət nümayəndə heyətini Azərbaycana gətirmişəm, bu heyətin
tərkibində Misir Neft Şirkətinin vitse-prezidenti də vardır. Əsas məqsədimiz odur ki, region dövlətlərini, xüsusən
Azərbaycanı ziyarət edərkən iqtisadi əməkdaşlıq imkanlarını da nəzərdən keçirək və bu sahədə səylərimizi artıraq.
Zati-aliləri, mən Azərbaycanda olduğumuz çox qısa bir vaxt ərzində ölkənizin məsul vəzifəli şəxsləri ilə
görüşdük, ikitərəfli əlaqələrimizin inkişafına dair bir çox məsələləri müzakirə etdik. Biz dərman preparatlarının
satışı və istehsalı, tikinti və neft sahəsində əməkdaşlığa dair danışıqlar apardıq, ticarət məsələləri haqqında
müzakirələr keçirdik.
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Zati-aliləri, sabah Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətindəyəm. Lakin məni müşayiət edən nümayəndə
heyəti ölkənizdə qalacaq və müvafiq dövlət strukturlarında olacaq, daha geniş, ətraflı müzakirələr aparacaqlar.
Ümid edirəm ki, bu danışıqlar müsbət nəticələr verəcəkdir.
Mən Azərbaycana səfərimi zati-alilərinizlə görüş ilə başa çatdırıram. Öz ölkəmə çox böyük təəssüratlarla
qayıdıram. Bu təəssüratlar əsasında da biz Azərbaycan və Misirin əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək
əzmindəyik.
Mən Azərbaycana, ümumiyyətlə, Qafqaz regionuna, eyni zamanda Yaxın Şərq regionuna sülh və əminamanlıq, rifah arzulayıram. İsrailin həyata keçirdiyi sərt, kəskin siyasət Yaxın Şərqdə vəziyyətin gərginləşməsinə, kəskinləşməsinə səbəb olmuşdur. Təbiidir ki, bu da region dövlətləri qarşısında mühüm maneələr
yaradır.
Misir Ərəb Respublikasının prezidenti cənab Hüsnü Mübarək aprel ayının əvvəllərində Vaşinqtona səfər etməyə
hazırlaşır. Bu səfərin əsas məqsədi Yaxın Şərqdə sülh danışıqlarının bərpası istiqamətində yeni səylərin
göstərilməsinə yönəldilmişdir.
Siz də eyni vaxtda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Florida ştatında olacaqsınız, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı danışıqlar aparacaqsınız.
Zati-aliləri, mən hər iki regionda sülhün bərqərar olunması sahəsində göstərilən səylərin müsbət nəticələr
verməsini, yəni müvəffəqiyyət əldə edilməsini arzulayıram. Hər iki regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin
olunması region xalqları üçün çox mühümdür.
Zati-aliləri, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan haqqında, ölkəmizdə son illər gedən proseslər və əldə olunan müsbət
dəyişikliklər haqqında söylədiyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Siz bildirdiniz ki, son bir neçə il Misir Ərəb Respublikasının Türkiyədə Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri
olmusunuz. Ona görə də hesab edirəm ki, siz bizim regionda və xüsusən Azərbaycanda prosesləri daha da
yaxından izləmək imkanına malik olmusunuz.
Bizim ölkəmiz bu il öz dövlət müstəqilliyinin onuncu ilini qeyd edəcəkdir. Bu on il müddətində
Azərbaycanın hansı problemlərlə, çətinliklərlə üzləşdiyi sizə məlumdur. Amma bunlara baxmayaraq,
Azərbaycan öz tutduğu yolla gedibdir, müstəqil dövlət kimi yaşayıbdır, yaşayır və ölkəmizin iqtisadiyyatı
inkişaf edir.
Mənim dostum, qardaşım, hörmətli prezident Məhəmməd Hüsnü Mübarəkdən mənə gətirdiyiniz salama görə
təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm mənim qardaşlıq salamımı, ən xoş arzularımı cənab Hüsnü Mübarəkə
çatdırasınız. Mən onu Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişdim. Ancaq bu, indiyə qədər mümkün olmayıbdır.
Eyni zamanda xatirimdədir ki, o da məni Misir Ərəb Respublikasına rəsmi səfərə dəvət etmişdi. Güman edirəm
ki, bu səfərlər həyata keçirilməlidir. Mən bilirəm ki, onun da çox işləri var. Xüsusən Yaxın Şərq, Fələstin–İsrail
münasibətləri həmişə onun vaxtının çox hissəsini alır. Məmnunam ki, o bu məsələlərdə çox müsbət rol oynayır.
Ancaq siz bilirsiniz ki, bizim regionda da buna bənzər, bəlkə də ondan da ağır bir münaqişə var. Ermənistan
Azərbaycana təcavüz etmiş, Azərbaycan torpaqlarının beşdə birini işğal etmiş və bir milyon azərbaycanlı –
müsəlman yerindən-yurdundan didərgin düşüb qaçqın vəziyyətində yaşayır.
Biz 1994-cü ildə atəşi dayandırdıq. Hesab edirəm ki, bu, yaxşı nəticədir ki, indiyə qədər atəşin meydana
çıxmasına yol verilməmişdir. Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq bu hələ mümkün
olmayıbdır. Sizə məlumdur ki, münaqişəni aradan qaldırmaq Ermənistanın qeyri-konstruktiv və beynəlxalq
hüquq normalarına zidd mövqeyinə görə mümkün olmayıbdır.
Siz qeyd etdiniz ki, hörmətli Hüsnü Mübarək aprel ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəcəkdir. Həmin vaxt
yəqin ki, mən də ABŞ-ın Florida ştatında olacağam. Yəni hər iki səfər Fələstin–İsrail münaqişəsi və Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədardır. Ancaq fərq ondan ibarətdir ki, Fələstin–İsrail münaqişəsinə
bütün dünya çox böyük maraq göstərir. Dünyanın böyük ölkələri, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları, başqa
dövlətlər bu münaqişənin həllində fəal iştirak edir. Ərəb ölkələri Fələstinə çox dəstək verirlər.
Ancaq təəssüflər olsun ki, Ermənistanın bu təcavüzü ilə əlaqədar biz dünya miqyasında Fələstinin aldığı
qədər dəstək ala bilmirik. Təəssüflər olsun ki, bizim dost, qardaş ərəb ölkələri də bu məsələdən müəyyən qədər
uzaqda dururlar. Mən Qahirədə, sonra isə Kasablankada görüşlərimizdə hörmətli Hüsnü Mübarəklə bu barədə
ətraflı danışmışdım. Sizin ölkənin Xarici İşlər naziri Əmr Musa ilə tez-tez görüşürəm. Bu görüşlərimiz də həmişə
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində olur. Biz bu məsələləri hər dəfə müzakirə edirik. Ona görə də mən bir daha sizə
bildirmək istəyirəm və xahiş edirəm, hörmətli prezident Hüsnü Mübarəkə və hörmətli Xarici İşlər naziri Əmr Musaya
çatdırasınız ki, bu münaqişənin həll olunmasında dünyanın böyük ölkələrindən, ərəb dünyasının ən aparıcı
dövlətlərindən biri olan Misir Ərəb Respublikasının da dəstəyinə ehtiyacımız vardır.
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Mən çox məmnunam ki, siz burada iqtisadi əlaqələrə çox böyük maraq göstərirsiniz. Azərbaycana
nümayəndə heyəti ilə gəlmisiniz. Hətta sizinlə gələn adamların bir qismi burada qalıb işlərini davam
etdirəcəklər. Siz qeyd etdiyiniz sahələrdə və başqa sahələrdə də biz Misir Ərəb Respublikası ilə daha da sıx,
daha da səmərəli əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Zənnimcə, siz burada bizim dövlətimizin və şəxsən mənim – Azərbaycan prezidentinin dəstəyinə həmişə arxayın ola bilərsiniz.
Doğru dediniz ki, həm Yaxın Şərqdə, həm də Qafqaz bölgəsində sülh, əmin-amanlıq bütün xalqlar üçün lazımdır.
Təbiidir ki, buna nail olmaq lazımdır. Siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan böyük potensiala malikdir. İqtisadi inkişaf
üçün, xalqın rifah halını yüksəltmək üçün Azərbaycanın böyük imkanları vardır.
İpək Yolunun bərpası, TRASEKA kimi böyük, dünya miqyaslı proqramlarda da Azərbaycanın iştirak etməsi,
təbiidir ki, ölkəmizin gələcəyi üçün çox əhəmiyyətlidir. Bütün bunlar üçün sülh, əmin-amanlıq lazımdır. Bu barədə
siz də, mən də eyni fikirdəyik.
Xahiş edirəm mənim qardaşlıq salamımı, ən xoş arzularımı hörmətli prezident Məhəmməd Hüsnü Mübarəkə
çatdırasınız. Sizin xalqınıza sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram. Bizi də çox narahat edən Yaxın Şərq, Fələstin–
İsrail münaqişəsinin tezliklə ədalətli həll olunmasını arzu edirəm. Sağ olun.
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31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
(27 mart 2001)
27 mart 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
1998-ci ildən bəri Azərbaycan Respublikasında 31 mart hər il azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi dövlət
səviyyəsində qeyd edilir.
Azərbaycanlılara qarşı müntəzəm olaraq yeridilən bədnam soyqırımı siyasətinin yüz illərlə ölçülən uzun
tarixi vardır. XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, ardıcıl olaraq tarixi Azərbaycan torpaqlarında ermənilər
kütləvi şəkildə məskunlaşdırılmağa başlanmış, Qafqazın cənubunda Ermənistan dövlətinin yaradılması,
azərbaycanlıların öz qədim torpaqlarından, ata-baba yurdlarından qovulması, onların deportasiyası prosesi
məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilmişdir.
Soyqırımı və deportasiya prosesi mərhələlərlə, müxtəlif tarixi şəraitdə, düşünülmüş plan əsasında həyata
keçirilmişdir. Sərsəm «böyük Ermənistan» ideyasını gerçəkləşdirmək üçün saxta ideoloji tezislər
formalaşdırılmış, terrorçu təşkilatlar qurulmuşdur. Erməni əhalisi türk və Azərbaycan xalqına qarşı daim
millətçilik, şovinizm ruhunda tərbiyə olunmuşdur.
1905–1907-ci illərdə çar Rusiyasının hakim dairələri tərəfindən himayə olunan və istiqamətləndirilən erməni
millətçiləri azərbaycanlılara qarşı genişmiqyaslı qətllər və vəhşiliklər törətdilər. Yüzlərlə yaşayış məntəqəsi
dağıdıldı, minlərlə azərbaycanlı erməni terrorunun qurbanı oldu. 1918-ci ilin martında Bakı kommunası
rəhbərlərinin himayəsi ilə milli qırğın törədildi, Bakı quberniyasını azərbaycanlılardan təmizləmək və
erməniləşdirmək məqsədi güdən mənfur plan həyata keçirilməyə başlandı. Bakıda və qəzalarda on minlərlə dinc əhali
məhv edildi, məscidlər, məktəblər, memarlıq abidələri dağıdıldı.
Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı və deportasiya siyasəti sovet hakimiyyəti illərində daha incə və
məkrli bir şəkildə davam etdirilmişdir. Tarixi Azərbaycan torpaqları olan Göyçə, Zəngəzur və digər ərazilər o
zamankı sovet hökuməti rəhbərlərinin köməyi ilə Ermənistana verilmiş, Dağlıq Qarabağ erməniləri muxtariyyət
qazanmış və onların gələcəkdə qanunsuz ərazi iddiaları üçün zəmin yaradılmışdır. 1948–1953-cü illərdə
ermənilər SSRİ rəhbərliyinin qərarı ilə dövlət səviyyəsində azərbaycanlıların öz tarixi torpaqları olan Qərbi
Azərbaycandan kütləvi şəkildə deportasiyasına nail oldular.
80-ci illərin ortalarından SSRİ rəhbərliyinin xüsusi himayəsi sayəsində erməni ekstremizmi və separatizmi yeni və
daha təhlükəli şəkildə tüğyan etməyə başladı. Sonradan genişmiqyaslı müharibəyə çevrilmiş bu avantürist
separatizmin nəticəsində on minlərlə dinc insan faciəli şəkildə məhv edilmiş, yüz minlərlə soydaşımız qaçqın və
məcburi köçkün kimi qeyri-insani şəraitdə yaşamağa məhkum edilmişdir. 1990-cı ilin yanvarında SSRİ-nin o
zamankı rəhbərliyi erməni separatçılarının yedəyində gedərək, xalqımıza qarşı qanlı qırğın törətdi. 1992-ci ilin
fevralında erməni hərbi birləşmələri sovet qoşunlarının köməyi və birbaşa iştirakı ilə Xocalını yerlə-yeksan etdi. Heç
bir hərbi zərurət olmadan minlərlə dinc sakin qəddarcasına öldürüldü, işgəncələrə məruz qaldı, əsir alındı.
Soyqırımı Azərbaycan xalqına böyük siyasi, maddi və mənəvi zərbələr vurmuşdur. Bütövlükdə XX əsr
ərzində 2 milyona yaxın azərbaycanlı deportasiya və soyqırımı siyasətinin ağır nəticələrini öz üzərində hiss
etmişdir.
Erməni millətçiləri və şovinistləri «böyük Ermənistan» xülyalarını həyata keçirmək üçün lap əvvəldən
xalqımıza və ölkəmizə qarşı ustalıqla və davamlı surətdə informasiya və təbliğat müharibəsi aparmışlar. Total
qarayaxma kampaniyası, çirkin təbliğat müharibəsi bu gün də davam edir. Ən müxtəlif üsul və vasitələrdən
istifadə edən erməni şovinistləri dünya ictimai fikrini çaşdırır, Azərbaycanın və bütün Qafqazın tarixini
saxtalaşdırır, azərbaycanlılara qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası aparır, dünya ictimaiyyətinin nəzərində
«əzabkeş, məzlum erməni xalqı» obrazı yaradırlar. Erməni icmaları, erməni lobbisi bu istiqamətdə onilliklər
boyu ardıcıl iş aparır. Nəticədə ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı bu gün törətdiyi işğal və soyqırımı
faktlarına biganə qalan dünya dövlətlərinin parlamentləri guya yüz il əvvəl baş verdiyi iddia edilən hadisələr
barədə yanlış, siyasi konyunkturaya uyğunlaşdırılmış qərarlar qəbul edir və faktiki olaraq, öz hərəkətləri ilə
təcavüzkarı şirnikləndirirlər. Öz müvəqqəti və aldadıcı uğurlarından vəcdə gəlmiş erməni siyasətçiləri və
ideoloqları, bütöv xalqlara nifrət ideologiyasının açıq və maskalanmış daşıyıcıları beynəlxalq hüquq normalarına meydan oxuyur, planetimizdə bərqərar olmuş sivil birgəyaşayış normalarını kobudcasına pozurlar.
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Öz müstəqilliyinin onuncu ilinə qədəm qoyan Azərbaycan xalqı bütün dünyada qəbul edilmiş qaydaqanunlarla, sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq, yaradıcı fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyir.
Bu gün dövlətimiz və xalqımız qarşısında azərbaycanlılara qarşı əsrlər boyu aparılan soyqırımı siyasəti
haqqında həqiqətləri bütün dünyaya yaymaq, beynəlxalq ictimai fikirdə ədalətin bərqərar olmasına nail olmaq,
soyqırımı siyasətinin ağır nəticələrini aradan qaldırmaq və bir daha təkrar olunmaması üçün ciddi tədbirlər görmək vəzifəsi durur.
Öz ağırlığına, miqyasına və nəticələrinə görə xalqımızın başına gətirilən müsibətlər həm də bəşəriyyətə qarşı
cinayətlər kimi xarakterizə olunmalı, beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymətini almalı, onun ideoloqları və
təşkilatçıları layiqincə cəzalandırılmalıdırlar. Hamı əmin olmalıdır ki, müasir dünyada «günəş altında daha geniş
yer» axtaranlar, «böyük Ermənistan» xülyası ilə başqa xalqlara nifrət və total müharibə ideologiyasını təbliğ
edənlər, qonşularına qarşı təcavüzkar siyasət yeridənlər nə zamansa tarix və bəşəriyyət qarşısında cavab verməli
olacaqlar.
Bu hadisələri, onların dərslərini unutmağa bizim haqqımız yoxdur. Tarixi yaddaşsızlıq və unutqanlıq
xalqımıza baha başa gələ bilər. Azərbaycanlılara qarşı zaman-zaman törədilən bu ağır cinayətləri unutmamaq,
böyüyən nəsli bədxah qüvvələrə və onların məkrli niyyətlərinə qarşı ayıq-sayıqlıq ruhunda tərbiyə etmək
mühüm vəzifədir.
Bir daha soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsini dərin hüznlə yad edir, onların ruhu qarşısında baş əyir,
xalqımıza səbr və dəyanət arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 mart 2001-ci il
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RUSİYANIN "LUKOYL" NEFT ŞİRKƏTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
(27 mart 2001)
27 mart 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörməti qonaqlar, mən sizi salamlayıram. Rusiya Federasiyasının "LUKoyl"un özünün
direktorlar şurasının növbəti iclasını burada, Azərbaycanda, Bakıda keçirməyi qərara alması ağıllı qərardır. Mən
bunu "LUKoyl" şirkəti ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığı daha da genişləndirmək arzusunun təzahürü kimi
qiymətləndirirəm. Ona görə də bu təşəbbüsü alqışlayıram. Vahid Ələkbərov mənə belə bir qərar olduğunu
deyəndə, mən onu dərhal dəstəklədim, çünki Azərbaycan qədim neft məmləkətidir. İndi Rusiya bu baxımdan
olduqca böyük imkanlara malikdir. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Rusiya Federasiyasının ərazisində yerləşən
bir çox yataqlar vaxtilə Azərbaycan mütəxəssislərinin iştirakı ilə kəşf edilmişdir, çünki ötən əsrin əvvəllərində
Rusiyanın tərkibində yalnız Azərbaycanda neft çıxarılırdı və buna görə də sonrakı rayonlar yaddaşımızda beləcə
də qalmışdır – ikinci Bakı, üçüncü Bakı, dördüncü Bakı.
Bax, hətta "LUKoyl" şirkətinin prezidenti də burada institutu bitirdikdən sonra Tümenə göndərilmiş və ya
özü oraya getmək istəmişdi, orada görkəmli rəhbər işçi, "LUKoyl" şirkətinin prezidenti kimi böyümüşdür.
Zənnimcə, sizin qərarınızı məqsədəuyğun edən digər hal isə bundan ibarətdir ki, artıq Rusiyanın və
Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində, Azərbaycan özünün müstəqil neft strategiyasını həyata keçirməyə
başladığı ilk günlərdən "LUKoyl" Xəzər dənizinə maraq göstərdi, "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarına dair ilk iri
müqaviləmizin hazırlanmasında fəal iştirak etdi və dünyanın digər ən böyük neft şirkətləri ilə birlikdə
müqaviləni imzaladı və bu müqavilə tarixə "Əsrin müqaviləsi" kimi daxil oldu. Sonra o, Azərbaycanda, Xəzər
dənizinin Azərbaycan sektorunda öz fəaliyyət imkanlarını daha da genişləndirdi.
Şadam ki, "LUKoyl" artıq Rusiyanın belə çox iri, dünya əhəmiyyətli neft şirkətinə çevrilmişdir. Eyni
zamanda şadam ki, "LUKoyl" öz strategiyasını düzgün müəyyənləşdirir. Mən bunu təkcə Azərbaycanın
mənafeləri, – hərçənd bu da var, – baxımından deyil, bizə dost olan Rusiyanın da mənafeləri baxımından
deyirəm.
Ümumiyyətlə, mən Rusiyada "LUKoyl"dan başqa bir şirkət tanımıram, heç bir ad eşitməmişəm. Bəlkə də
siz haradasa belələrinin olduğunu bilirsiniz, dünyanın ən iri neft şirkətləri arasında isə "LUKoyl" əsas
şirkətlərdən biridir.
Beləliklə, bu müddət ərzində "LUKoyl" Xəzər hövzəsinə, neft və qaz hasilatı sahəsində onun
perspektivlərinə Rusiyanın hər hansı başqa şirkətinə nisbətən daha yaxşı bələd ola bilmişdir.
Ona görə də biz "LUKoyl" ilə də başqa sazişlər bağladıq və "LUKoyl" burada fəal iştirak edir. Deyə
bilərəm ki, biz bütün Xəzəryanı ölkələrə Xəzər dənizi hövzəsində fəal işləmək nümunəsi göstərmişik. Bilmirəm,
Rusiya Xəzər dənizindəki öz sektorunda qazma işləri aparmağa başlamaq qərarına nə vaxt gəlmişdir. Onu
nəzərdə tuturam ki, biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda bizə məxsus olan ehtiyatlarımızdan istifadə
etmək məsələsini qaldıranda, Rusiyada bir çoxları belə hesab edirdi ki, ümumiyyətlə, sektor haqqında nə söhbət
gedə bilər. Lakin tədricən, yavaş-yavaş başa düşdülər ki, sektorlar var. Rusiya da öz sektorunu müəyyənləşdirdi
və Ələkbərovun mənə söylədiyi kimi, siz artıq orada quyu qazırsınız, böyük perspektivə maliksiniz. Odur ki, bu,
birgə fəaliyyətimizin mühüm və hesab edirəm, müsbət nəticələrindən biridir, "LUKoyl"un uzaqgörən olduğunu
göstərir.
Müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan Xəzər dənizində öz fəaliyyətini gücləndirməyə başlayan kimi,
"LUKoyl" dərhal özünü buraya yetirmişdir, halbuki o vaxtlar fəaliyyətimizi Rusiyada az-az adam dəstəkləyirdi.
Ünvanımıza çoxlu məzəmmətlər söyləyib deyirdilər ki, biz nə üçün Qərbin, Avropanın, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının şirkətlərini buraya dəvət etmişik. Artıq bu gün demək olar ki, bunlar çox geri qalmış, bəsit fikirlər
idi. İndi dünya böyük inteqrasiyaya doğru gedir və ona görə də düşünmək ki, Sovetlər İttifaqında, onun
sərhədləri daxilində nəyi bacarırdıqsa onu da edirdik və belə də davam etməlidir – indi bu, mümkün deyildir.
Buna görə də mən "LUKoyl" barədə bəzi müşahidələrimi belə bir fikri bir daha təsdiqləmək üçün
söylədim ki, "LUKoyl"un direktorlar şurasının növbəti iclasının Azərbaycanda keçirilməsi, görünür,
"LUKoyl"un bütün strukturlarına əlavə təkan verəcək və "LUKoyl" ilə Azərbaycanın Dövlət Neft Şirkəti
arasında əməkdaşlıq daha da inkişaf edəcəkdir.
Mən sizi salamlayıram. Ümidvaram ki, siz burada çox yaxşı işləmisiniz, işinizin nəticələrindən razısınız
və şadam ki, indi sizinlə görüşmək imkanına malikəm.
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Vahid Ələkbərov ("LUKoyl" şirkətinin prezidenti): Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, icazə verin, bizi
qəbul etdiyinizə görə, "LUKoyl" şirkətinin direktorlar şurası adından Sizə təşəkkürümü bildirim. İndicə
şirkətimizin ünvanına söylədiyiniz sözlərə görə Sizə təşəkkür edirik, əməyimi belə yüksək qiymətləndirdiyinizə
görə şəxsən mən Sizə minnətdaram.
Direktorlar şurasının səyyar iclaslarını keçirmək bizdə artıq ənənəyə çevrilmişdir, lakin biz bu iclası
Rusiya Federasiyasının hüdudlarından kənarda ilk dəfə keçiririk. Hamı yekdilliklə belə qərara gəldi ki, ilk
səyyar iclas Bakı şəhərində, nəinki Sovet İttifaqının, Rusiyanın neft sənayesinin bünövrəsinin qoyulduğu, həm
də dünya neft sənayesinin beşiyi olan tarixi yerdə keçirilməlidir.
Direktorlar şurasında üç məsələ müzakirə edildi. Birinci məsələ Xəzər dənizindəki təşəbbüslərimizin
inkişaf etdirilməsi, ikinci məsələ "LUKoyl" neft şirkətinin neft məhsullarının emalı və satışı sahəsində
beynəlxalq istiqamətdə perspektivləri barədə idi. Üçüncü məsələ o idi ki, direktorlar şurası 1998-1999-cu illərdə
fəaliyyətimizin auditor yolu ilə öyrənilməsini bəyənmişdir, özü də bu araşdırma mühasibat uçotunun beynəlxalq
sistemi üzrə aparılmışdır. Həmin üç mühüm məsələ müzakirə olunmuş və qərarlar qəbul edilmişdir. Direktorlar
şurası "LUKoyl" şirkəti idarə heyətinin Xəzər dənizində fəaliyyəti genişləndirmək səylərini dəstəkləmişdir. Siz
bilirsiniz ki, indi biz neft hasilatına dair dörd layihə həyata keçiririk. Hazırda Xəzərin Azərbaycan sektorunda
investisiyalarımız kifayət qədər böyükdür, təxminən yarım milyard dollardır və əminik ki, investisiyalarımız
həm Azərbaycan sənayesinin dirçəldilməsinə, həm də şirkətimizin mənfəət götürməsinə yönəldilmişdir. Biz
pərakəndə ticarəti fəal inkişaf etdiririk, yanacaqdoldurma məntəqələrimiz respublikanın avtomobil
həvəskarlarının üzünə açıqdır.
Bu gün direktorlar şurasının üzvlərinə sizinlə görüşmək imkanı yarandı. Biz fəaliyyətimiz barədə sizin
əməkdaşlardan çoxlu xoş sözlər eşitdik, çünki direktorlar şurasında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin rəhbəri
Natiq Əliyev də, onun müavini İlham Əliyev də iştirak edirdilər. Onlar fəaliyyətimizə qiymət verdilər, eyni
zamanda "LUKoyl" şirkətinin zəif cəhətlərini də göstərdilər. Son illər biz Azərbaycan sektorundakı neft
yataqlarının işlənilməsi üzrə iri konsorsiumlarda iştirak etməkdə o qədər də təşəbbüskar deyilik. Odur ki, biz
bunların hamısını nəzərə alacağıq. Ümidvaram ki, bizim buradakı fəaliyyətimiz Azərbaycan xalqının rifahının
yüksəlməsinə yönəldiləcəkdir.
Əminəm ki, indi direktorlar şurasının üzvləri öz fikirlərini söyləyəcəklər. Mən Rusiya neft sənayesinin ən
görkəmli və layiqli xadimlərindən biri olan Valeri İsaakoviç Qrayferə söz vermək istəyirəm. O,
"Qlavtümenneftqaz"a başçılıq etmişdir. Biz hamımız neft işini ondan öyrənmişik və indi o, dünyanın ən iri
şirkətlərindən birinin direktorlar şurasına haqlı olaraq başçılıq edir.
Valeri Qrayfer ("LUKoyl" şirkəti direktorlar şurasının sədri): Heydər Əliyeviç, mən Sizin hər həftə
keçirdiyiniz operativ selektor müşavirələrini xatırlayıram. Bu müşavirələrdən dərhal sonra qatarlar daha sürətlə
hərəkət edir, yüklər daha tez boşaldılırdı. Bunların hamısının necə olduğunu əla xatırlayıram və bu gün Sizi
salamlamağıma, sağlam görməyimə çox şadam.
Bu yaxınlarda biz Nikolay Konstantinoviç Baybakovun 90 illiyini qeyd etdik.
Heydər Əliyev: Mən ona təbrik göndərdim.
Valeri Qrayfer: Siz onu mükafatla təltif etdiniz və bu böyük hadisə bir qədər keçmişə qayıtmaq üçün bir
növ əsas oldu, çünki Baybakovun tərcümeyi-halı, əgər belə demək mümkündürsə, neft sənayesinin
salnaməsidir.
Biz hamımız Azərbaycan xalqının nümayəndəsi, nurlu, çox gözəl insan olan Sabit Atayeviç Orucovu
xatırladıq. O, bizim müəllimimiz, qayğıkeş adam və parlaq şəxsiyyət idi. Biz hamımız Valentin Dmitriyeviç
Şarşini xatırladıq. Bilirəm, ona Siz də böyük rəğbətlə yanaşırdınız.
Heydər Əliyev: Bəli, biz birlikdə işləmişdik.
Valeri Qrayfer: 1974-cü ildə biz Sizin qəbulunuzda olmuşduq. Görkəmli alimləri – çoxpilləli qazma
turbinin müəllifi Tağıyevi, Ələkbər Bağıroviç Süleymanovu, Mansur Bilaloviç Əhmədovu xatırladıq. Onların
hamısı bizim dostlarımız idi. Bu gün biz qəlbimizin hökmü ilə fəxri xiyabanda olduq, bu insanların məzarlarını
ziyarət etdik, ona görə ki, bizi səmimi dostluq telləri bağlayırdı.
Sizə demək istəyirəm ki, Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşünüzə Rusiyada hamı sevindi. Bu, bizim
hamımız üçün bayram idi. Lakin neftçilər xüsusilə sevinirdilər. Çünki bu, bizim üçün həqiqətən bayram idi,
çünki biz heç vaxt hesab etməmişik ki, müxtəlif tərəflərdəyik. Bakı bizim üçün həmişə Bakı olmuşdur, Siz düz
deyirsiniz, ikinci Bakı, üçüncü Bakı. Mən Veteranlar Şurasına başçılıq edirəm və biz hamımız müharibə
dövründə Bakının nə kimi rol oynadığını xatırlayacağıq. Ona görə də Sizin görüşünüz bizim üçün həqiqətən
bayram olmuşdur və hesab edirəm ki, bu gün "LUKoyl" tarixi yaddaşın daşıyıcısıdır. Bizim buraya gəlməyimiz
və bizi qəbul etməyə razılıq verməyiniz keçmişimiz qarşısında borcun yerinə yetirilməsi demək idi. Üzr
istəyirəm, mən bir qədər çox danışdım, amma nə etmək olar, ürək belə hökm edir.
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Sözsüz ki, biz əlaqələri inkişaf etdirəcəyik, nəinki yeni layihələrin, bütün təsərrüfatımızın inkişaf
nailiyyətlərinin mübadiləsini aparacağıq, həm də qabaqcıl texnologiyaların mübadiləsini aparacağıq. Biz buraya
yeni texnologiyalar gətirmək niyyətindəyik, çünki bu texnologiyalar işlənilmiş yataqlar – çoxlu su olan,
ehtiyatların hələ çox böyük olduğu və hələ çox şey hasil edilə biləcək yataqlar üçün yararlıdır. Biz belə
texnologiyalara malikik, bu məsələlərlə yaxından məşğul oluruq.
İcazə verin, direktorlar şurasının üzvləri adından Sizə təşəkkür edim, respublikaya uzun illər başçılıq
etməyinizi arzulayım. Biz isə həmişə burada Sizinlə birlikdə olacağıq.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Xatirələrə görə, o vaxtları, yaxşı vaxtları xatırladığınıza görə sağ olun. O
vaxtlar biz çox işlər görmüşdük. Əgər o vaxtlar Sovetlər İttifaqının, o cümlədən də Rusiyanın və Azərbaycanın
neft sənayesinin bünövrəsini qoya bilməsəydik, indi yaşamaq çox çətin olardı. Heç bir durğunluq olmamışdır,
bunların hamısını kimlərisə qınamaq istəyənlər uydurmuşdular.
Vahid Ələkbərov: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç
Putinin yanvarda Azərbaycana tarixi səfəri nəinki siyasi, həm də iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsinin bünövrəsini qoydu. Biz çox şadıq ki, yanvarda burada qəbul olunmuş bütün qərarlara nəzarət
etmək tapşırılan idarənin rəhbərinin – xarici işlər nazirinin göstərişi ilə bu gün direktorlar şurasının işində Viktor
İvanoviç Kalyujnı da iştirak edir. O, Xəzərin statusunun nizama salınması üzrə olduqca böyük, nadir bir
vəzifəni yerinə yetirir.
Heydər Əliyev: Bəli, o da bizim bakılıdır.
Viktor Kalyujnı: Mən artıq bunu hər yerdə deyirəm. Burada, Bakıda olmaq çox xoşdur. Mən bunu
buraya hər gəlişimdə deyirəm. Biz buraya öz evimizə gəldiyimiz kimi gəlirik, nə kimi problemlərimiz
olduğundan, nə ilə yaşadığımızdan danışmaq üçün, hansı istiqamətdə irəliləmək barədə məsləhət almaq üçün
gəlirik. Demək istəyirəm ki, mən həmişə Azərbaycanı müdrik, ardıcıl siyasət nümunəsi kimi göstərirəm.
Haradasa başqa fikirlər olduqda, sonradan bunları müzakirə edirdik və ümumi birlik üzrə düzgün addımlar
atırıq. Türkmənistanda zirvə görüşü ilə bağlı bütün sənədləri nəzərdən keçirmək üçün işçi qrupunun rəsmi səfəri
aprelin 5-6-da olacaqdır. Xatəminin səfərindən dərhal sonra Qazaxıstana getdim və ertəsi gün biz buraya
gəlməli idik. Lakin XİN işçiləri Sizin Türkiyəyə səfərinizə hazırlıqla məşğul olduqlarına görə – indi bizimkilər
Mahaçqalada gözləyirlər – görüşü bu vaxta keçirməyi xahiş etdilər. Ona görə də burada direktorlar şurasında
iştirak etməyə imkan oldu və təbii ki, biz Artur Rasizadə ilə görüşdük, Xatəminin səfərindən sonra meydana
çıxan bir sıra məsələləri və bəyanatla əlaqədar yaranmış incə mətləbləri müzakirə etdik. Bu, bir çox suallar
doğurdu. Lakin mən həmişə demişəm ki, bu, kütləvi informasiya vasitələrinin məsələni başa düşməməsi ilə
bağlıdır. Tutduğumuz mövqelərdə də dövlətlərimiz arasında fikir ayrılıqları yoxdur. Biz Bakı və Qazaxıstan
bəyannamələrində yazılmış razılaşmalara tərəfdarıq. Orada nəyinsə gücləndirilməsini müxtəlif cür yozmaq olar,
başlıcası budur ki, biz əvvəllər əldə edilmiş mövqelərdən geri çəkilmirik. Bakı bəyannaməsinə görə məni tənqid
etmişdilər ki, heç də hamının xoşuna gəlməyən iki bənd yazmışıq. Mən isə deyirəm, əksinə, biz burada, Bakıda
irəliyə doğru addım atdıq, hətta Qazaxıstan barəsində mövqeyi gücləndirdik. Xatəminin səfəri oldu və mən də
səfərimi İranda başa çatdırıram. Zirvə görüşü barədə bir qərara gəlmək üçün biz ayın 7-8-də ləngimədən oraya
gedəcəyik. Xatəminin gəlişi hər hansı bir ümumi anlaşma üçün qapı açmadı, amma işıq yeri göründü.
Onlar başa düşdülər ki, ən mümkün variant kimi orta xətt haqqında qərar qəbul etmək lazımdır. Lakin
onlar yenə də 20 faizlik zonadan danışmağa başladılar, halbuki Xərrazi ilə söhbət zamanı mən ona demişdim ki,
orta xətt 20 faizlik zona vermir. O, bunda təkid etmədi və bunu şərh də etmədi, onlar bu işi qəbul etdilər. Bu,
onu göstərir ki, işi ikitərəfli formada davam etdirmək lazımdır. Düşünürəm ki, irəliləyiş üçün imkanlar var.
Üstəlik, yaxınlaşma yolunda Türkmənistanla da mövqelər daha aydın olmağa başlamışdır.
Mən sabah Türkmənistana gedirəm. Düşünürəm ki, Xəzərin problemini istənilən halda həll etmək
lazımdır. Bu gün direktorlar şurasında çıxışımda dedim ki, biz bölgü problemini nə qədər tez həll etsək, "Xəzər
sülh dənizidir" çağırışını bir o qədər tez həyata keçirərik.
"LUKoyl" kəşfiyyat işlərində yaxşı nəticələr alır, neft tapılır, ehtiyatlar aşkara çıxarılır. Təbii ki, maraq
artır və bölgü məsələləri həll edilməsə, çoxlu problem olacaqdır.
Biz "LUKoyl" şirkətinin direktorlar şurasının iclasında nə üçün iştirak edirdik? Mənə orada olmaq
tapşırılmışdı, çünki Xəzərin statusunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Bu, Xəzərin ikinci həyatıdır. Siz haqlısınız,
heyf ki, indi burada neft hasilatı ilə təkcə "LUKoyl" məşğul olur. Mən bu gün ilk dəfə dedim ki, Rusiya
konsorsiumu yaradılmışdır. Bax, burada "LUKoyl" gah "Ekson"la, gah "Britiş petroleum"la, gah da "Şevron"la
iştirak edir, burada Rusiya şirkətləri yoxdur. Budur, indi "LUKoyl", "Qazprom" və "Yukas" konsorsiumu
yaradılmışdır. Biz istərdik ki, bu, Xəzərdə Rusiyanın sıx birləşməsinin başlanğıcı olsun. Biz onlara hər cür
kömək göstərəcəyik ki, inkişaf etsinlər və səmərəli işləsinlər. "LUKoyl"un bu strukturda olduğunu nəzərə
alaraq, geriyə addım atılmayacaqdır. Ona görə ki, "LUKoyl" ancaq irəliyə gedir. Onların hamısı "LUKoyl"un
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ardınca getməlidir.
Bu, bütövlükdə Rusiya yanacaq-energetika kompleksinin vəzifəsidir. Bu, XİN-in vəzifəsidir, ona görə ki,
bu, müsbət haldır. İndi "Rosneft" Dağıstan şelfinə çıxmışdır. Bizə xoşdur ki, onlar Dağıstan şelfində səmərəli və
kifayət qədər yaxşı işləməyə başlamışlar. Vahid Yusuboviçin şirkətlə birlikdə işlədiyi sektorda olduğu kimi,
oranın da öz imkanları var. Ona görə də Azərbaycan sektorunda əldə edilmiş təcrübənin şimala doğru
irəliləməsini istərdik ki, Rusiya şirkətləri Xəzərdə özlərini var qüvvə ilə göstərə bilsinlər. Bu, bizim
vəzifəmizdir. Amma birinci dərəcəli vəzifə, əlbəttə, Xəzərin bölgüsüdür. Düşünürəm ki, aprelin 5-6-da
işlədikdən sonra gəlib vəziyyət barədə Sizə məlumat verəcəyik. Mənə elə gəlir ki, zirvə görüşünün
hazırlanmasında bizim Azərbaycanla bağlı xüsusi problemlərimiz yoxdur.
Heydər Əliyev: Mən razılıq vermişəm, lakin sənədlərə baxmaq lazımdır.
Viktor Kalyujnı: İranda çoxlu orta mötərizələr qoymuşlar, biz onları burada açacağıq. Ona görə ki, bunu
beştərəfli görüşdə etmək çətindir. Bir daha görüşmək və indiki mərhələdə işlərimizin necə getdiyindən, nə kimi
planlarımız olduğundan danışmaq imkanına görə sağ olun. Öz qarşımda belə bir vəzifə qoyuram ki, 2001-ci ildə
Xəzərin statusu barədə müəyyən bir qərara gəlmək və onu həll etmək lazımdır. Ona görə ki, bu, bizim
hamımıza, təkcə Rusiyaya deyil, eləcə də hamımıza gərəkdir. Düşünürəm ki, Sizin köməyinizlə, – Allah
canınızı sağ eləsin, – biz onlara qalib gələcəyik.
Heydər Əliyev: Mən də belə düşünürəm.
Vahid Ələkbərov: Heydər Əliyeviç, Rusiya Federasiyasının hökuməti "LUKoyl" şirkətinin ən böyük
səhmdarıdır. Səhmlərin 15 faizi Rusiya Federasiyasına məxsusdur. Ona görə də Rusiya Federasiyasının
hökuməti öz qərarı ilə Rusiya naziri, Federal Əmlak Fondunun sədri Vladimir Vladimiroviç Malini "LUKoyl"
şirkəti direktorlar şurasının üzvü təyin etmişdir. O, direktorlar şurasında fəaliyyətimizi müşahidə edir, dövlətin
mənafelərini qoruyur. "LUKoyl" dövlətin mənafelərini hər şeydən üstün tutur, çünki bu, bizim ən mühüm
mövqeyimizdir. Rusiya Federasiyasının mənafeləri ən böyük səhmdarımızın mənafeləridir. Ona görə də
icazənizlə, Rusiya Federasiyası hökumətinin üzvü Vladimir Vladimiroviç Malinə söz vermək istəyirəm.
Vladimir Malin: Hörmətli Heydər Əliyeviç, çıxış etmək imkanına görə çox sağ olun. Mən Bakıya ilk
dəfə gəlmişəm və mehribancasına qəbula görə, işləmək imkanına görə, səmimi sözlərə və bütün xalqlarımız
kimi, neftçiləri də həmişə birləşdirmiş dostluq tellərinə görə Sizə və bütün əməkdaşlarınıza, respublikanın neft
kompleksinin rəhbərlərinə təşəkkür edirəm.
Bu gün iclasda üçüncü məsələ kimi, çox adi səslənən bir məsələyə – beynəlxalq standartlar, Amerika
standartları sistemi üzrə mühasibat hesabatına keçilərkən auditorların hesabatının təsdiq edilməsinə baxılmışdır.
Xəzərdə fəaliyyətə dair birinci məsələnin müzakirəsi kifayət qədər emosional keçdi. Ona görə də üçüncü məsələ
sönük, adi göründü, amma bu, "LUKoyl" şirkəti üçün də, ölkə üçün də müstəsna əhəmiyyətli hadisədir. Biz
olduqca çox işləyirik – Rusiya Federal Əmlak Fondu şirkətlə birlikdə işləyərək, onu dünya kapital bazarlarına
çıxarmağa çalışır. Auditorların işi iki il davam etmişdir – çox böyük auditor firması işləyirdi, iki il ərzində 100
mütəxəssis Rusiyada və bir o qədər mütəxəssis də xaricdə işləmişdir. Bu, olduqca böyük, çox zəhmətli işdir.
Kifayət qədər əsəbi işdir. Çünki auditorlarla iş heç də həmişə xoşa gələn deyildir, üstəlik, cəsarət tapıb əvvəlki
hesabatı göstərmək lazım idi. Qərbdə çoxları inanmırdılar ki, bu iş axıra çatdırılacaqdır. İndi, budur, Rusiya
şirkəti ilk dəfə belə bir hesabat almışdır. Bu hesabata, necə deyərlər, ixtisas rəyi olmadan qiymət verilmişdir,
yəni auditorlar şirkətin tam açıq olduğunu təsdiqləmişlər. "LUKoyl" bir çox məsələlərdə birinci idi – Rusiyanın
neft şirkətləri arasında səhmdar cəmiyyəti olmuşdur, özəlləşdirməyə birinci başlamışdır, korporativ vasitələrə
birinci yiyələnmişdir. Budur, indi Rusiyanın ən iri neft şirkəti nəinki Rusiyanın birinci neft şirkətinə, həm də,
ümumiyyətlə, xarici sərmayəçilər üçün tamamilə açıq şirkətə çevrilmişdir. Bu, sərmayəçilərin tamamilə yeniyeni təbəqələrini şirkətin üzünə açır. Elə iri sərmayəçiləri ki, onlar mühasibat hesabatına diqqətlə yanaşır, bu və
ya digər vəsaiti haraya sərf etdiklərini bilirlər. Bu, həqiqətən, əlamətdar hadisədir, zənnimizcə, Rusiyada
korporativ idarəetmə dövrünü açır. Yəni bu, şirkətin menecerlərin mənafeyi naminə işləməyə keçməsi
deməkdir. Bu gün şirkətin direktorlar şurasının xaricdə, Azərbaycanda keçirilmiş ilk iclasında həmin iş ümumən
yerinə yetirilmişdir. Bu isə korporativ quruculuq işində şirkət üçün, həqiqətən, tarixi hadisədir.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Mən görüşümüzə şadam və deməliyəm ki, bizim "LUKoyl" ilə lap əvvəldən
çox xoş və yaxşı münasibətlərimiz yaranmışdır. Bayaq dedim ki, "LUKoyl" Azərbaycanın yeni neft
strategiyasının mənbəyində durmuşdur və durur. Bizim bu yeni strategiyamız isə Xəzəryanı ölkələrin hamısına
fayda gətirmişdir. Ümumiyyətlə, bilirsiniz ki, keçmişdə Sovetlər İttifaqında Xəzərdə neft-qaz kəşfiyyatı və
hasilatı məsələləri ilə təkcə Azərbaycan məşğul olurdu. Buna baxmayaraq, 70-ci illərdə biz müttəfiq
respublikaların maraqlarını nəzərə alaraq, Xəzəri sektorlara böldük. Azərbaycan alimlərinin malik olduqları
biliklər, yəni Xəzər dənizinin tədqiqinə dair toplanmış materiallar heç yerdə yoxdur. Aydındır ki, bu işlərlə
məşğul olan ittifaq təşkilatı idi və bu materiallar da Moskvadadır. Amma bünövrə buradadır. Ona görə də biz bu
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işə başladıqda və digər Xəzəryanı ölkələr də bu işin perspektivli olduğunu hiss etdikdə, böyük maraq
göstərməyə başladılar. "LUKoyl" isə bu məsələnin perspektivli olduğunu hamıdan çox hiss etdi və lap əvvəldən
bizimlə birlikdədir.
Şadam ki, indi digər Xəzəryanı ölkələr – Qazaxıstan, şimalda Rusiya neft yataqları aşkara çıxarırlar. Mən
buna şadam. Xəzər dənizində neft və qaz ehtiyatlarını az göstərməyə çalışan bütün yazılara rəğmən, – siz
neftçisiniz, mən isə neftçi deyiləm, amma artıq 40 ildir neft sənayesi ilə bağlıyam, – əminəm ki, bu ehtiyatlar
güman etdiyimizdən xeyli çoxdur. Vahid, sən deyirdin ki, qazma işləri apardığınız yerdə bu qədər neft olacağını
heç ağlınıza da gətirmirdiniz. Məsələn, bizim geoloqlar deyirdilər ki, "Şahdəniz" yatağında 400 milyard
kubmetr qaz var, lakin orada bir trilyon kubmetrdən də çox qaz olduğu aşkara çıxarılmışdır. Yeri gəlmişkən, bu
layihədə payın 10 faizi "LUKoyl"a məxsusdur. Ona görə də şadam ki, indi Xəzər dənizi belə böyük əhəmiyyətə
malikdir, dünyanın bir çox ölkələrinin marağını cəlb edir.
Ancaq bu da xoşdur ki, bu məsələlərin həlli üçün konstruktiv dialoqun zəruri olduğunu indi Xəzəryanı
ölkələrin özləri dərk etmişlər. Viktor İvanoviçin Rusiya prezidentinin Xəzər üzrə xüsusi nümayəndəsi təyin
olunması çox düzgün və əsaslandırılmış qərardır. Rusiya prezidenti Vladimir Vladimoroviç Putin burada rəsmi
səfərdə olarkən biz bu məsələni ətraflı müzakirə etdik. Yeri gəlmişkən, bu səfərin olduqca böyük tarixi
əhəmiyyəti var. Çünki biz müstəqillik qazandıqdan, Rusiya özünü suveren ölkə elan etdiyi vaxtdan bəri Rusiya
prezidentinin Azərbaycana səfəri olmamışdı, halbuki biz burada çoxlu prezident, baş nazir qəbul edirdik.
Şadam ki, mənim dəvətim qəbul edildi, o, buraya gəldi, səfər çox uğurlu keçdi, Azərbaycanda gözəl təsir
bağışladı. Deməliyəm ki, səfər dünyada böyük maraq doğurdu və hətta indi də azalmayıbdır. Bir sözlə, Rusiya
prezidenti Putin Azərbaycanda oldu. Düzdür, o, MDB-nin digər ölkələrində də olmuşdur, amma onun
Azərbaycana səfərinə marağı xüsusi xarakter daşıyır. Xəzər dənizində əməkdaşlıq prinsipləri haqqında
imzaladığımız birgə bəyanat çox yaxşı sənəddir. Bəlkə də hələlik hər şeyi əhatə etmir, lakin, hər halda, bu
məsələni irəlilətmək üçün Qazaxıstanla imzalanmış sənəddən sonra yaxşı sənəddir.
Viktor İvanoviç, düşünürəm ki, Türkmənistana səfəriniz uğurlu olacaqdır. Çünki eşitmişəm ki, orada daha
realist mövqe tutmağa başlayıblar. Sonra, siz orada, cənubda nə kimi işlər görüldüyünü də bilirsiniz. Biz bu
işlərə qarışmırıq. Biz özümüz hər şeyi doğru-düzgün edəcəyik. Biz öz prinsiplərimizi müdafiə edirik və
edəcəyik. Üstəlik, ötən 6 il bizim prinsiplərimizin doğru olduğunu göstərdi. Əvvəl-axır, hamı bu prinsiplərlə
razılaşır.
Direktorlar şurasının iclasını burada keçirməyinizdən məmnun qaldığımı bir daha bildirmək istəyirəm.
Xüsusən də ona görə ki, bu, direktorlar şurasının Rusiyanın hüdudlarından kənarda keçirilmiş ilk iclasıdır. Siz
çox uğurla işlədiniz, amma "LUKoyl" da, əlbəttə, yaxşı səviyyədədir. Yaratmaq istədiyiniz konsorsiuma
gəldikdə, hesab edirəm ki, bu, yaxşı işdir, əlbəttə, əgər bunu həyata keçirə bilsəniz. Öz ölkənizin
şirkətlərindənsə, digər ölkələrin şirkətləri ilə konsorsium yaratmaq asandır. "LUKoyl"un nə qədər tərəfdaşı var.
Burada o, bəzi layihələrdə iştirak edir. Bu layihələrdə Bi-Pi də, "Amoko" da, "Statoyl" da, "Acip" də var. Başqa
yerlərdə də – Qazaxıstanda da belədir və s. İndi o, gedib Fars körfəzinə çıxmışdır, orada nə isə edir. Ona görə də
neçə-neçə belə müstəqil neft şirkətindən ibarət konsorsiuma malik olmaq, əlbəttə, ölkənin xeyrinədir. Mən sizə
uğurlar arzulayıram. Amma siz burada, görünür, ilk növbədə "LUKoyl"un təcrübəsini öyrənəcəksiniz. Əgər
"LUKoyl" bu konsorsiumu öz ətrafında toplaya bilsə, onda bu, baş tutar. Məsələn, Rusiyanın dostu olaraq mən
istəyirəm ki, baş tutsun. Mən sizə bir daha uğurlar arzulayıram və Azərbaycan sizin üçün həmişə açıqdır, siz
istənilən vaxt əziz qonağımız ola bilərsiniz.
Vahid Ələkbərov: Heydər Əliyeviç, sağ olun, görüşə görə sağ olun.

263

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MİLLİ OLIMPİYA KOMİTƏSİNİN YENİ İNZİBATİ BINASININ İSTİFADƏYƏ
VERİLMƏSİ MÜNASİBƏTİLƏ NİTQİ
(27 mart 2001)
27 mart 2001-ci il
Əziz idmançılar, olimpiyaçılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu günlərdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Baş Məclisinin hesabat-seçki yığıncağı keçirildi və siz
ötən dörd il ərzində Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında geniş
müzakirə apardınız. Milli Olimpiya Komitəsinin yeni icraiyyə komitəsi seçilibdir. Demək, Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinin işinin ikinci mərhələsi başlayıbdır. Mən ikinci mərhələni ona görə deyirəm ki, üç-dörd il
bundan öncəki vaxtı xatırlasaq, onda Azərbaycanda Milli Olimpiya Komitəsinin varlığını, yoxluğunu çox az
adam bilirdi.
Məsələn, mən Azərbaycanın prezidenti kimi bunu heç bilmirdim və məlumatım da yox idi. Təbiidir ki,
gənc Azərbaycanda ilk illərdə bu sahəyə lazımi diqqət göstərilməməsinin səbəbi olmuşdur, nəticəsi olmuşdur.
Bəlkə də bunu qüsur hesab etməmək olar. Ancaq son illərdə Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi geniş
fəaliyyət göstərir. Həm ölkənin daxilində, həm də dünya miqyasında Azərbaycan idmançılarının,
olimpiyaçılarının müxtəlif yarışlarda iştirak etməsi və yaxşı nəticələr əldə etməsi - bunlar Azərbaycanda Milli
Olimpiya Komitəsinin varlığını nümayiş etdirdi. Nəinki varlığını, eyni zamanda bu sahənin bizim müstəqil
Azərbaycan üçün nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğunu göstərdi.
Biz böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda, müstəqil dövlətdə özünün Milli Olimpiya
Komitəsi var. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində, Avropa Olimpiya
Komitəsində və başqa beynəlxalq idman təşkilatlarında təmsil olunubdur, öz yerini tutubdur. Hətta cəsarətlə
demək olar ki, gözlənildiyindən də çox nailiyyətlər əldə edilibdir.
Mən sizi bu münasibətlə təbrik edirəm. Sizə, xüsusilə Milli Olimpiya Komitəsinin yeni seçilmiş
orqanlarına yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Biz son illər, xüsusən Sidney yay olimpiadasına hazırlıq dövründə və
olimpiadanın keçirildiyi zaman Azərbaycan idmançılarının orada fəal iştirakı və vətənə gözəl qələbələrlə
qayıtmaları ilə əlaqədar müstəqil dövlətimizdə böyük hadisələrin baş verdiyinin şahidi olduq. İndi idman, bədən
tərbiyəsi və xüsusən olimpiya hərəkatının dünyada, hər bir ölkədə nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğu
haqqında geniş danışmağa ehtiyac yoxdur. Biz bu barədə keçmiş görüşlərimizdə, müzakirələrimizdə öz
fikirlərimizi bildirmişik.
Mən fürsətdən istifadə edərək, bir də onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti, hökumət ölkəmizdə
idmanın, bədən tərbiyəsinin kütləviliyinin təmin olunmasını və birinci növbədə, Azərbaycan gənclərin, təkcə
gənclərin yox, yuxarı yaşlı insanların da həm bədən tərbiyəsi ilə, həm də idmanla məşğul olmasını əsas
məsələlərdən biri hesab edir.
Bizim dövlətimizi təşkil edən bizim xalqımızdır, bizim millətimizdir. İnsanlar, xalq, millət fiziki cəhətdən
nə qədər sağlam olsa, bizim ölkəmiz bir o qədər sağlam olacaq, inkişaf edəcək və gələcəyə böyük-böyük
uğurlarla gedəcəkdir. İdmanın, bədən tərbiyəsinin xüsusən gənclər üçün nə qədər əhəmiyyətli olması da yaxşı
məlumdur.
Amma mən bunu bir daha və bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, son onilliklərdə dünyada, demək olar ki,
bütün ölkələrdə, təəssüflər olsun, müxtəlif mənfi vərdişlərin, insanların sağlamlığına, təkcə fiziki yox, əqli
sağlamlığına böyük zərbələr vuran vərdişlərin və adətə çevrilmiş halların geniş yayıldığı bir vaxtda, gərək hər
ölkə, hər dövlət, hər xalq öz insanlarının bütün bu mənfi yollara düşməsinin qarşısını alsın. Bu, birincisi,
dünyada narkomaniyanın yeni yayılmasıdır. İnsanlar arasında, xüsusən gənclər arasında müxtəlif narkotik
maddələrə meyl göstərilməsi, spirtli içkilərin istifadəsinin geniş yayılması, müxtəlif əxlaq pozğunluqlarının
yayılması - bunların hamısı hər bir insana, hər bir cəmiyyətə, hər bir millətə böyük zərbələr vurur. Ona görə də
məhz indiki zamanda, yəni XXI əsrin əvvəlində, təəssüflə bir də deyirəm ki, bu mənfi meyllərin get-gedə
genişləndiyi və dünya ictimaiyyətinin, dünya təşkilatının bundan daha böyük narahatçılıq keçirdiyi, bunların
qarşısını almaq üçün tədbirlər gördüyü, - ancaq əfsuslar olsun ki, təsirli tədbirlər görülə bilmir, - belə bir vaxtda
biz gərək öz xalqımızın, öz millətimizin insanlarının sağlamlığı haqqında daim düşünək.
Bizim xalqımız, millətimiz öz tarixi adət-ənənələrinə görə, öz mentalitetinə görə, başqa xalqlara nisbətən,
belə mənfi hallara o qədər meylli olmayıbdır. Ancaq indi dünya getdikcə bir-birinə yaxınlaşdığı bir zamanda,
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qloballaşma istiqamətinin meydana çıxdığı bir zamanda və bəzi ölkələrdə mövcud olan əxlaq pozğunluqlarına,
narkomaniyaya və başqa bu cür hallara azadlıq verildiyi, hətta bəzi hallarda onların qanuniləşdirildiyi bir vaxtda
biz nə qədər diqqətli olmalıyıq, nə qədər sayıq olmalıyıq. Millətimizi keçmişdən indiyə qədər olduğundan da
çox qorumalıyıq və bu istiqamətdə bədən tərbiyəsinin, idmanın çox böyük rolu vardır.
Birincisi, biz idmanı, bədən tərbiyəsini kütləvi etməliyik. Gənclərin tam əksəriyyətini buna cəlb etməliyik,
bu, Azərbaycan vətəndaşının hərtərəfli gələcəyi üçün təməldir. Buna nail olmaq üçün təbiidir ki, lazımi
imkanlar da yaratmalıyıq, lazımi şərait də yaratmalıyıq. Bu barədə dövlət, hökumət öz imkanları çərçivəsində
lazımi işlər görür. Ancaq sərbəst iqtisadiyyat, bazar iqtisadiyyatı dövründə, özəlləşdirmə prosesi dövründə, onun gələcəyini nəzərə alsaq, - dövlətin imkanları məhdudlaşır. Amma sərbəst fəaliyyət göstərən həm
kommersiya təşkilatlarının, həm ictimai təşkilatların, həm də müxtəlif başqa təşkilatların imkanları genişlənir.
Ona görə də biz bu şəraitə uyğunlaşmalıyıq və uyğunlaşaraq hər bir sahədə təşəbbüskarlıq nümayiş etdirməliyik.
İndi Azərbaycanda idmanı, bədən tərbiyəsini kütləvi etmək üçün və ən yüksək istedada malik olan
idmançılarımızın olimpiya oyunlarında, yaxud da müxtəlif beynəlxalq yarışlarda iştirakını təmin etmək üçün
imkanlarımız daha da çoxdur. Ona görə də mən bu fürsətdən istifadə edərək, bütün təşkilatları - həm dövlət,
həm də qeyri-dövlət təşkilatlarını, biznes aləmini, hamını Azərbaycanın gələcəyi üçün vacib olan bu böyük işə
dəvət edirəm, çağırıram. Güman edirəm ki, mənim bu səsim eşidiləcək və biz gələcək illərdə bunların nəticəsini
görəcəyik. Artıq nümunə vardır. Nümunə ondan ibarətdir ki, Milli Olimpiya Komitəsi son illərdə olimpiya
hərəkatının inkişaf etdirilməsi üçün müxtəlif təşkilati tədbirlər, təbliğatı tədbirlər həyata keçirib Azərbaycanın
Milli Olimpiya Komitəsini lazımi səviyyəyə qaldırıbdır. Ancaq bu, məsələnin bir hissəsidir. Eyni zamanda Milli
Olimpiya Komitəsi qısa bir müddətdə öz daxili imkanlarından istifadə edərək, idman, bədən tərbiyəsi işinin
maddi-texniki bazasını yaratmaqla da məşğul olubdur. Bu çox sevindirici haldır.
Biz bir müddət əvvəl Milli Olimpiya Komitəsinin burada qısa müddətdə inşa etdiyi və gənclərin,
idmançıların istifadəsinə verdiyi gözəl müasir olimpiya idman kompleksinin açılışında iştirak etdik. Mən sonra
maraqlanıram. Deyirlər ki, gənclər o qədər həvəslə gəlib oradan istifadə edirlər ki, indi o, azlıq edir. Milli
Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev bəyan edibdir ki, Gəncədə də, Naxçıvanda da belə olimpiya
kompleksləri tikilir. Ancaq güman edirəm ki, bu da son hədd deyildir. Bir halda ki, bu işi başlamısınız, bunu
genişləndirmək lazımdır. Bir, iki, üçlə iş qurtara bilməz. Ya gərək başlamayaydınız, ya da başlayıb insanları
həvəsləndirmisinizsə, gərək onların hamısı üçün şərait yaradasınız. Yəni olmasın ki, təkcə Bakının, Gəncənin,
yaxud Naxçıvanın gəncləri bu cür imkanlardan istifadə edə bilsin, amma başqaları yox. Təbiidir ki, hər yerdə
eyni həcmdə ola bilməz. Ancaq hər yerin öz xüsusiyyətinə uyğun olan belə komplekslər yaratmaq lazımdır.
Mən bu işlərdə Milli Olimpiya Komitəsinin aparıcı bir təşkilat olmasını nəzərə alıram. Ancaq eyni
zamanda, bütün bu işləri yalnız Milli Olimpiya Komitəsinin üzərinə qoymaq fikrində deyiləm. Görürəm, burada
bir çox nazirlər, başqa sanballı adamlar oturublar. Azərbaycanda bir söz var: imkanlı adamlardır. Ona görə hərə
öz təşkilatının imkanlarından istifadə etməlidir. İndi bazar iqtisadiyyatı dövründə bəzi insanlar şəxsən çox
zənginləşirlər. Onun bir hissəsini bu şeylərə ayırsınlar. Bu, daha da böyük xeyirxahlıq olar. Hər bir yerə vəsait
qoymaq yaxşı nəticə verər. Amma gənclərimizin sağlam böyüməsi üçün, onların sağlam gələcəyi üçün qoyulan
vəsait hər bir şeydən qiymətlidir.
Ona görə də mən sizi dəvət edirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsinin bu təşəbbüsünə qoşulasınız. Təbiidir
ki, təkcə burada oturanlar yox, - bizim televiziya mənim bu çıxışımı respublikaya çatdıracaqdır, - hamını dəvət
edirəm, hamını çağırıram.
Milli Olimpiya Komitəsi də artıq bu sahədə - həm işi təşkil etmək, həm də müasir tələblərə cavab verən
bu cür obyektləri qısa zamanda yaratmaq sahəsində yaxşı təcrübə əldə edibdir. Məsələn, biz Milli Olimpiya
Komitəsinin idman mərkəzini açarkən, mən baxdım, çox gözəldir və dünya standartlarına uyğundur. Orada
bizim gənclərimizin idmanla məşğul olması üçün bütün imkanlar var və bunlardan səmərəli istifadə edilir.
Biz bu gün buraya Milli Olimpiya Komitəsinin inzibati binasının açılışına gəlmişik. Əgər düzünü desək,
mən heç təsəvvür edə bilməzdim ki, belə gözəl, müasir tipli və Milli Olimpiya Komitəsinin işinin daha da
səmərəli aparılması üçün lazımi imkanlara malik olan belə binanı Milli Olimpiya Komitəsi öz daxili vəsaitindən
istifadə edərək, bir il müddətində tikib, yaradıbdır. Bu, çox təqdirəlayiq hadisədir. Mən bu münasibətlə Milli
Olimpiya Komitəsini, bütün Azərbaycanın idmançılarını ürəkdən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, belə bir inzibati
binanın yaranması Milli Olimpiya Komitəsinin gələcəkdə görəcəyi təşkilati işlərin daha da yüksək səviyyəyə
qalxmasına kömək edəcəkdir.
Mən burada nə görürəm? Birincisi, Milli Olimpiya Komitəsinin çox gözəl təşəbbüsünü. İkincisi, burada
görülən işlərin - həm memarlıq işlərinin, həm layihə işlərinin, həm də inşaat işlərinin yüksək keyfiyyətini,
Azərbaycanda müəyyən məqsədlərə xidmət edəcək yeni bir gözəl bina yaranıbdır.
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Heç kəs dünyada əbədi deyildir. Ancaq bu dünyaya gəlib, həyatını sürüb gedən insan əgər iz qoyursa, o,
daha da qiymətlidir. Bu, bəzilərinə nəsib olmur. Bəziləri bunu edə bilərlər, amma onların dərrakəsi çatmır.
Amma kim ki, edə bilir və bunu qiymətləndirir, özünün şəxsi imici naminə yox, sadəcə, şəhərimizin, ölkəmizin,
xalqımızın inkişafı naminə edirsə, bu, təbiidir ki, əsl vətəndaşlıqdır, əsl yüksək insani keyfiyyətdir.
Mən baxdım, artıq burada böyük, geniş idman kompleksi yaranıbdır. Gənclər və İdman Nazirliyinin
binası, yeni açdığımız olimpiya kompleksi, futbol stadionu, bütün olimpiya işlərinin təşkili ilə məşğul olmaq
üçün, bu işə cəlb olunmuş insanlara yaxşı iş şəraiti yaratmaq üçün tikilmiş bu inzibati bina. Bir də ki, bu, gözəl
memarlıq abidəsidir, şəhərimizi gözəlləşdirir. Hər yaranan şey xalqa qalır, millətə qalır. İnsanlara qalmır. Heç
kəs yaratdığını özü ilə o dünyaya aparmır. Ona görə də mən bu gün çox sevinirəm.
Eyni zamanda hesab edirəm ki, bayaq dediyim kimi, Milli Olimpiya Komitəsi başladığı bu xeyirxah işi
davam etdirəcəkdir. Həm ölkəmizin paytaxtı Bakıda, həm də Azərbaycanın başqa şəhərlərində Azərbaycanın
müvafiq təşkilatları Milli Olimpiya Komitəsinə yardımlar edəcəkdir.
Artıq qeyd etdim ki, Milli Olimpiya Komitəsi həm Beynəlxalq Olimpiya Komitəsində, həm Avropa
Olimpiya Komitəsində, həm də müxtəlif beynəlxalq idman təşkilatlarında tanınıb, sayılır. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanda indiyə qədər heç vaxt olmamış bir neçə beynəlxalq, dünya yarışları keçirilir və bundan sonra da
keçiriləcəkdir. Bu, işin başlanğıcıdır və onu göstərir ki , Azərbaycanın bu sahədə böyük potensialı var. Sadəcə,
bu potensialı indiyə qədər hərəkətə gətirənlər olmamışdır. Bu gün məmnuniyyətlə qeyd etmək olar ki, Olimpiya
Komitəsinin yeni rəhbərliyi və onun rəhbər orqanları Azərbaycanın bu güclü potensialını inkişaf etdirmək üçün
artıq düz yoldadır. Ümid edirəm ki, düz yolda da olacaqdır.
Gənclər və İdman Nazirliyinin qarşısında, Milli Olimpiya Komitəsinin qarşısında böyük vəzifələr durur.
Dediyim kimi, birincisi, bütün bu imkanlardan istifadə edib gənclərimizi idmana, bədən tərbiyəsinə daha da çox
cəlb etməkdir. İkincisi də, görülən işlərin ən son nəticəsi beynəlxalq yarışlarda öz əksini tapmasıdır. Ola bilər,
sənin burada çox gözəl idmançın olsun. Beynəlxalq yarışlarda birinci yeri qazanan, qızıl medal alan idmançıdan
daha yüksək qabiliyyətə malik olsun. Ancaq əgər sən onu üzə çıxarmasan, hazırlamasan, ona imkan yaratmasan,
o, təbiidir ki, elə öz qabının içində, Azərbaycanda bir söz var, öz çölməyinin içində qalacaqdır. Ona görə də
indiki vəziyyət Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə imkanlar verir ki, işini bundan sonra da gücləndirsin.
Qarşıda Afina olimpiya oyunları var. Artıq ona ciddi hazırlıq işləri aparmaq lazımdır və mənə İlham
Əliyevin verdiyi məlumata görə, bu işlər aparılır. Amma bir o deyildir. Gərək Azərbaycan nümayəndələri bütün
başqa beynəlxalq yarışlarda iştirak etsinlər. Ola bilər, bir dəfə qalib olsun, bir dəfə məğlub olsunlar. Bu, narahat
etməməlidir. Azərbaycan gəncləri, Azərbaycan nümayəndələri beynəlxalq yarışlarda nə qədər çox iştirak etsələr,
o qədər çox təcrübə toplayacaqlar. Onlar o yarışların bütün incəliklərini öyrənəcəklər. O qədər həvəslənəcəklər
ki, bu yarışlarda yenidən iştirak edib, yeni nailiyyətlər qazanmağa çalışacaqlar ki, nəhayət, istədikləri zirvəyə
qalxa bilsinlər. Bu, bizim Milli Olimpiya Komitəsinin qarşısında duran vəzifədir. Gənclər və İdman Nazirliyinin
qarşısında duran vəzifədir. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Milli Olimpiya Komitəsi və nazirlik
bu vəzifələri uğurla yerinə yetirəcəkdir.
Mən bu gün sizinlə, idmançılarla yenidən görüşümdən çox məmnunam. Bilirsiniz ki, mən keçmiş
zamanlarda həm Azərbaycanda, həm də Moskvada çox rəhbər işlərdə olmuşam. Ancaq mənim idmançılarla son
zamanlardakı belə tez-tez görüşüm keçmiş zamanlarda olmayıbdır. Bu, nəyi göstərir? Mənim buna həvəsim
həmişə olubdur. Ancaq bunun üçün şərait lazımdır. İndi siz, idmançılar bu şəraiti yaradırsınız, müxtəlif belə
tədbirlər keçirirsiniz. Bizim xalqımızı, vətəndaşlarımızı öz nailiyyətlərinizlə sevindirirsiniz. Bu, məni də
sevindirir. Ona görə də mən daha da tez-tez sizinlə görüşür, sizə öz sözlərimi deyir, tövsiyələrimi verirəm.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, Azərbaycan idmanına, olimpiya hərəkatına,
Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ENERGETİKA NAZİRİ HƏBİBULLAH BİTƏRƏFİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
(28 mart 2001)
28 mart 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bilirəm ki, Siz burada çox işlər görmüsünüz. Birinci
növbədə, nəhayət, Parsabad elektrik xəttini açmısınız. Bu, çox uzun çəkdi. Sonra görüşlər keçirmisiniz. Sizin
danışıqlarınız haqqında Baş nazir mənə məlumat verdi. Mən çox məmnunam.
Həbibullah Bitərəf: Mən də çox şadam ki, Azərbaycana səfər etdim və nəhayət, Sizinlə görüşmək mənə
müyəssər oldu.
Zati-aliləri, mən İran İslam Respublikasının Prezidenti cənab Xatəminin hərarətli, səmimi, dost və qardaş
salamlarını Sizə çatdırıram və Sizin İrana səfərinizi səbirsizliklə gözləyirlər.
Dünən həm Azərbaycan, həm də İran üçün yaddaqalan və əhəmiyyətli bir gün oldu. Ona görə ki, dünən
İmişli-Parsabad elektrik xəttinin istismarının rəsmi açılış mərasimini keçirdik. Beləliklə, keçmiş müqavilə, yəni
İrandan Naxçıvana satılan elektrik enerjisi barədə müqavilə, yəni İrandan Naxçıvana satılan elektrik enerjisi
barədə müqavilə başa çatmışdır və indi yeni müqavilə əsasında Naxçıvana elektrik enerjisi çatdırılır. İndi
İrandan Naxçıvana elektrik enerjisinin çatdırılması mübadilə və tranzit üsulu ilə həyata keçiriləcəkdir. Beləliklə,
iki ölkə arasında elektrik enerjisi mübadiləsi tərəflər üçün faydalı və əlverişlidir. Biz vaxt fərqini də nəzərə alıb,
bundan faydalı istifadə edə bilərik.
Biz tranzit dedikdə bunu nəzərdə tuturuq ki, Azərbaycanın öz elektrik enerjisi İran vasitəsilə Naxçıvana
çatdırılır. Başqa təbirlə desək, bu xəttin istifadəyə verilməsi eyni zamanda İranla Azərbaycan arasında əlaqə
yaradıbdır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan arasında əlaqə
yaradıbdır.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, cənab Abid Şərifovun böyük zəhməti nəticəsində, "Azərenerji"
Səhmdar Cəmiyyəti və "Təvanir" şirkəti çalışıblar və bu layihəni həyata keçiriblər. Deməliyəm ki, İran
Prezidenti Xatəmi bu layihənin tezliklə həyata keçirilməsinə böyük diqqət yetirirdi və bilavasitə göstəriş
vermişdi ki, işlər mümkün qədər qısa müddətdə başa çatdırılsınlar. Bununla da biz, demək olar ki, energetika
sahəsində gözəl bir əməkdaşlığa başladıq. Ancaq bu sahədə digər əməkdaşlıq formaları üzərində də işləyirik.
Biz bu məsələlər barədə Abid Şərifovla ilkin danışıqlara başlamışıq.
Astarada iki ölkə arasında elektrik xətlərinin birləşdirilməsində də əməkdaşlıq edə bilərik və artıq
danışıqlara başlamışıq. Digər tərəfdən, iki ölkə arasında yüksək gərginlikli xətlərin birləşməsi çox vacibdir.
Beləliklə, Xəzər ətrafında yerləşən ölkələrin elektrik xətlərinin birləşdirilməsi, şəbəkə yaradılması üçün görülən
və görüləcək işlər çox əhəmiyyətli ola bilər. Elektrik enerjisinin ötürülməsi üçün müştərək müəssisələrin
yaradılması və sair sahələrdə birgə şirkətlər yaradıb müxtəlif işlərin həyata keçirilməsində uğurlu tədbirlər görə
bilərik.
Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın böyük üfüqləri və imkanları vardır. Odur ki, hər iki ölkənin
rəhbərlərinin istəyini həyata keçirmək üçün məsul olan şəxslər daha çox çalışmalı, vaxtı itirməməlidirlər.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə, İran İslam Cümhuriyyətinin Prezidenti, mənim dostum,
qardaşım cənab Xatəmidən çatdırdığınız salama görə təşəkkür edirəm və rica edirəm, mənim salamımı, səmimi
dostluq münasibətimi və ən xoş arzularımı ona yetirəsiniz.
Mən səbirsizliklə gözləyirəm ki, İrana səfərim nə vaxt mümkün olacaqdır. Ümid edirəm ki, bu səfər həm
İran-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün, həm də bizim başqa məsələlərin həlli üçün çox əhəmiyyətli
olacaqdır.
Dünən sizin açdığınız İmişli-Parsabad elektrik xətti təbiidir ki, ölkələrimiz arasındakı iqtisadi əlaqələrin
inkişafında böyük bir addımdır. Bu, Naxçıvanın elektrik enerjisi ilə təchizatı sahəsində indiyə qədər olan
vəziyyəti tamamilə dəyişdirir və yaxşılaşdırır. Vaxtilə Naxçıvana elektrik enerjisinin verilməsi, elektrik xəttinin
çəkilməsi – bunlar hamısı mənim xatirimdədir. Mən onlara görə bu gün də öz təşəkkürümü bildirirəm. Ancaq
eyni zamanda İmişli-Parsabad xətti haqqında uzun illər həm danışıqlar gedirdi, həm də əməli işlər aparılırdı. Bu
məsələ bir az gecikirdi. Biz istəyirdik ki, bu, tez olsun. Hər halda, geciksə də, nəhayət, indi qurtarıbdır, həyata
keçirilibdir. Dünən Siz onu rəsmi olaraq açmısınız. Mən bu münasibətlə Sizi təbrik edirəm.
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Mən Sizin fikrinizlə tamamilə razıyam ki, bu, İran ilə Azərbaycan arasında elektrik enerjisi mübadiləsidir
və çox vacibdir, əhəmiyyətlidir. Siz indiyə qədər Naxçıvana elektrik enerjisi verirdiniz. Biz də onun haqqını
verirdik. Haqqı da bir az gecikdirəndə, elektrik enerjisini kəsirdiniz. Amma indi bizim elektrik xətləri bir-birinə
qoşuldu. Biz buradan elektrik enerjisini sizin ölkəyə veririk, siz də oradan Naxçıvana verirsiniz. Güman edirəm
ki, bundan sonra işlər gərək yaxşı getsin.
Siz buyurdunuz ki, bu məsələ Prezident cənab Xatəminin daim nəzarəti altında olmuşdur. O, bu barədə
qayğı göstərmişdir. Mən bunu çox yüksək –qiymətləndirirəm. Xahiş edirəm, bu münasibətlə ona təşəkkürümü
çatdırasınız.
Mən Sizin fikrinizlə razıyam ki, ümumiyyətlə, Astaradan o tərəfə Xəzər ətrafında elektrik şəbəkələrinin
birləşməsi fikri doğrudan da çox diqqətəlayiqdir. Biz bundan imtina etmirik. Bunu çox məqsədəmüvafiq hesab
edirik. Amma bu barədə işləmək lazımdır. Güman edirəm, bizim Nazirlər Kabineti, Baş nazirimiz, Baş nazirin
müavini Şərifov bu məsələlər barəsində Sizinlə işləyəcəklər. Bizim ölkələrimiz arasında energetika sahəsində
əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün bundan sonra da müştərək işlər görməyə imkanlarımız var.
Bilirsiniz ki, vaxtilə biz Sizinlə Xudafərin su anbarı və su elektrik stansiyası tikilməsi haqqında birgə
sənədlər imzalamışıq və bu işə başlamaq istəyirdik. Ancaq Ermənistan silahlı qüvvələri bizim torpaqlarımızı və
həmin o sahəni də işğal etdiyinə görə, bu məsələ dayanıbdır. Ancaq güman edirəm ki, Ermənistan silahlı
qüvvələri bu ərazidən çəkiləndən sonra, biz bu məsələyə yenidən qayıda bilərik. Amma indi mövcud olan
imkanlar da var. Onlardan istifadə etmək lazımdır.
Məsələn, bir çox il bundan öncə biz Sizinlə razılaşmışdıq, yəni Azərbaycan hökuməti İran hökuməti ilə
razılaşmışdı ki, Ordubadda su elektrik stansiyası tikilsin və su anbarı yaransın, ondan həm İran, həm də
Naxçıvanın bir hissəsi bəhrələnsin. Burada heç bir maneçilik yoxdur. Hesab edirəm, əgər siz də bizim kimi bu
məsələyə müsbət münasibət göstərsəniz, bu işi başlaya bilərik.
Xatırlayıram, hələ 1994-cü ildə mən Tehranda olarkən biz bu barədə gərək ki, hətta saziş də imzalamışıq.
Elədirmi?
Abid Şərifov (Baş nazirin müavini): Bəli.
Heydər Əliyev: Ona görə fikirləşirəm ki, Siz bunu unutmayacaqsınız. İran ilə Azərbaycan arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlıq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan dövləti, şəxsən
Azərbaycanın Prezidenti İran-Azərbaycan əlaqələrinə xüsusi əhəmiyyət verir. Bu, bizim üçün öncül sahədir və
bundan sonra da biz bu əlaqələri inkişaf etdirəcəyik.
İndi ola bilər, mənim səfərimin bir az gecikməsi bu məsələni bir az ləngidir. Cənab Bikdeli hələ burada
olan zamanlardan bu iş gedir. Ancaq bunun müəyyən obyektiv səbəbləri var. O, Sizə məlumdur. Bu, heç də
İran- Azərbaycan münasibətləri ilə əlaqədar deyildir. Sadəcə, bilirsiniz ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün bir çox tədbirlər keçirilir. Mən bu tədbirlərdə iştirak etməliyəm.
Biz indi istəyirik ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə işğaldan azad olsun. Ermənilər isə müqavimət göstərirlər.
Çalışırıq. Bu yaxın zamanlarda biz yenə də görüşlər keçirəcəyik. Doğrudur, siz onlarla dostluq edirsiniz, yaxşı
ticarət aparırsınız. Amma biz də bu işğaldan xilas olmaq istəyirik.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoymaq üçün, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad
etmək üçün bizim gördüyümüz işlərdə, təbiidir ki, İran İslam Cümhuriyyətinə də çox böyük ehtiyacımız var.
Ona görə də mən xahiş edirəm, Prezident cənab Xatamiyə mənim bu fikirlərimi çatdırasınız. Xahiş edirəm, İran
bu barədə öz imkanlarından istifadə etsin ki, Ermənistan düzgün yola gəlsin və nəhayət, bu münaqişəyə son
qoyaq. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaradaq. O şərtlə ki, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad
edilsin. Bunlar da, ümumiyyətlə, bizim bu bölgədə əməkdaşlığımıza çox böyük imkanlar yaradacaqdır.
Həbibullah Bitərəf: Zati-aliləri, buyurduğunuz, söylədiyiniz fikirlərə görə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
İranda su bəndlərinin tikintisi, o cümlədən Xudafərinin tikintisinə dair fikirlərimi Sizə çatdırmaq istəyirəm.
Zati-aliləri, yəqin eşitmisiniz. Bilirsiniz ki, İranda inqilabdan əvvəl yalnız 13 su bəndi tikilmişdir. Lakin
son 22 il ərzində ölkədə 74 su bəndi tikilmiş və hazırda 87 su bəndindən istifadə olunur. Biz ölkəmizdə suya
böyük əhəmiyyət veririk və ona görə də sudan geniş istifadə etmək üçün müxtəlif layihələrin həyata
keçirilməsinə həm dövlət, həm də parlament həmişə çox diqqətlə yanaşır. Hazırda ölkəmizdə su bəndlərinə aid
65 layihə hazırlanmaqdadır. Bu iş belə planlaşdırılır ki, hər bir regionda ən azı bir-iki su bəndi tikilsin. Beləliklə,
su anbarlarından istifadə sahələri çox səmərəli istifadə olunur.
Ərdəbil ostanının ərazisində yerləşən Xudafərin və Qızqalası layihələrinin həyata keçirilməsinə dövlət söz
veribdir. Odur ki, ölkənin iqtisadi inkişaf proqramında müəyyən işlər nəzərdə tutulubdur. Həmin ostanın əhalisi
və parlamentdə olan deputatları həm hökumətdən, həm də Energetika Nazirliyindən soruşurlar ki, layihələrin
həyata keçirilməsinə nə vaxt başlanılacaqdır? Bildiyiniz kimi, cənab Qəzai keçmişdə Ərdəbil ostanından
parlamentə deputat seçilmişdi. Onlar həmişə bizdən soruşurdular ki, buna nə vaxt başlanılacaqdır. İstər həmin su
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bəndlərinin tikilməsi, istərsə də suvarma işləri üçün müəyyən vəsait ayrılıbdır. Hazırda biz üçüncü beşilliyin
ikinci ilini yaşayırıq. Hətta üçüncü beşillik proqramda da həmin layihələr üçün müəyyən vəsait nəzərdə
tutulubdur.
Məni narahat edən məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, əgər bizdən yuxarıda, yəni Türkiyə ərazisində,
yaxud haradasa, başqa bir yerdə Araz çayından su götürülsə, su bəndi tikilsə, onda biz aşağılarda belə qurğuların
tikilməsinə imkan tapa bilməyəcəyik. Bu, layihələr çox əhəmiyyətlidir. Əvvəla, kənd təsərrüfatı, yəni suvarma
işləri üçün çox faydalıdır. Digər tərəfdən, bu qurğularda hər biri 140 meqavat gücündə iki elektrik stansiyası
tikilə bilər.
Zati-aliləri, dövlətimiz bizim nazirliyə həmişə göstəriş verir ki, ölkənin daxilində tikilən su bəndlərindən
əlavə, sərhəd çayları üzərində də qurğular tikilsin. Misal üçün deyə bilərik ki, keçən ay Prezident Niyazovla bu
barədə danışıqlar sona çatdı. Türkmənistanla İran arasında "Dostluq" su bəndi tikilməsi məsələsi artıq
yekunlaşıbdır. Hesab edirik və inanırıq ki, Zati-aliləri, Sizin göstərişiniz nəticəsində Araz çayının üzərində də
belə bir qurğunun tikilməsinə yəqin, yaxın vaxtlarda başlamaq olar.
Zati-aliləri, bir neçə il bundan əvvəl İran Prezidentinin birinci müavini cənab doktor Həbibi ilə Sizin
görüşünüz olubdur. Həmin görüş zamanı bu məsələ müzakirə edilibdir. İran onda da öz öhdəliyini bəyan etmişdi
ki, bu layihə üçün lazım olan kreditin təminatını öz üzərinə götürür. İndi əlavə olaraq deyirik ki, bu qurğunun
tikilməsində 50 faiz işləri Azərbaycan mütəxəssisləri görəcəklər. Bu isə Azərbaycanda əhalinin işlə təmin
olunmasına müsbət təsirini göstərəcəkdir.
Heydər Əliyev: Mən başa düşürəm. Amma indi Xudafərin mümkün deyildir. Ermənilər oranı, o
torpaqları işğal ediblər. Mən məmnunam ki, bu, Sizin planınızda var, bunu edəcəksiniz. Ancaq indi, təbiidir ki,
bizim işğal olunmuş torpaqlar erməni silahlı qüvvələrindən azad edilməyibdir. Orada hansısa bir tikinti aparmaq
mümkün deyildir. Biz bununla razı ola bilmərik. Ancaq Ordubadda heç bir maneçilik yoxdur. Bunu etmək olar.
Həbibullah Bitərəf: Cənab Prezident, mən Ordubad su elektrik stansiyasının tikilməsi məsələsinə bir
qədər sonra toxunacağam. İndi onu demək istəyirəm ki, bəli, Araz çayının üzərində iki su elektrik stansiyasının
tikilməsi nəzərdə tutulur. Biri Ordubaddır, digəri isə başqası olacaqdır.
Heydər Əliyev: Hansı başqası, Xudafərin?
Həbibullah Bitərəf: Cənab Prezident, deməli, Ordubad Su Elektrik Stansiyası Azərbaycan tərəfdə tikilir.
Onun müqabilində İran tərəfi ərazisində özü tikir.
Heydər Əliyev: Bəs, sudan istifadə olunmur?
Həbibullah Bitərəf: Sudan istifadə olunur. Amma Azərbaycan öz vəsaiti hesabına özü tikir və elektrikin
sahibi olur. İran tərəfi də...
Heydər Əliyev: Bəs, bəndi kim tikir?
Həbibullah Bitərəf: Orada bənd yox, ancaq elektrik stansiyası olacaq, suvarma üçün.
Heydər Əliyev: Su elektrik stansiyası. Axı, su elektrik stansiyası üçün su lazımdır.
Həbibullah Bitərəf: Əkin, səpin üçün deyildir.
Heydər Əliyev: Onu başa düşürəm.
Həbibullah Bitərəf: Xudafərin həm suvarma, həm də enerji almaq üçündür.
Heydər Əliyev: Bu, aydındır. Bizə əkin-səpindən çox, elektrik enerjisi lazımdır.
Həbibullah Bitərəf: Cənab Prezident, Sizin tərəfdə Ordubad Elektrik Stansiyasının tikilməsi üçün
layihələrin hazırlanması artıq başa çatıbdır. Amma biz isə bunu müzakirə edirik. Biz hələ birincini
qurtarmamışıq. O, qurtarandan sonra ikincisi başlanmalıdır, yəni onun layihəsi hazırlanır, tender keçirilir və bu,
tikinti şirkətinə həvalə olunur. Biz hələ o mərhələyə gəlib çatmamışıq.
Heydər Əliyev: Aydındır.
Həbibullah Bitərəf: Cənab Prezident, məlumat üçün bildirmək istəyirəm ki, İranın və Ermənistanın siyasi
rəhbərliyi arasında Xudafərin su bəndinin tikilməsi üçün lazımi danışıqlar aparılmışdır. Ermənistan tərəfi
təhlükəsizlik üçün təminata, öhdəlik götürməyə söz veribdir. Odur ki, biz bu üsulla yəqin, başlaya bilərik.
Sözsüz ki, münaqişə nə vaxtsa qurtaracaq, sona çatacaqdır. Amma biz bilmirik, bu, nə qədər çəkəcəkdir. Təbii,
Sizin sülh danışıqlarınız nə vaxtsa, bir nəticəyə gəlib çatacaqdır. Amma eyni zamanda bir şeyi nəzərə almalıyıq
ki, əgər bu torpaqlar bir ildən sonra azad olunacaqsa, biz bir il gözləyə bilərik. Əgər daha çox, məsələn, bu, 1015-20 il davam edəcəksə, onda biz vaxt itiririk.
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, bir ildə nə olacaq, iki ildə nə olacaqdır. Biz altı ildən
çoxdur ki, atəşkəs rejimi yaratmışıq və sülh danışıqları aparırıq. Amma əgər o torpaqlar azad olunmasa, siz bunu
kiminlə tikəcəksiniz? Ermənistanlamı? O torpaqlar Ermənistanınmı ixtiyarındadır? Bu, qətiyyən mümkün
deyildir. Ona görə mən bunu sizə bildirmək istəyirəm və xəbərdar edirəm ki, Ermənistanla sülh müqaviləsi əldə
olunmayana qədər, o torpaqların azad olunması həll edilməyənə qədər orada Xudafərinin tikilməsi haqqında
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söhbət gedə bilməz. Biz buna qətiyyən yol verə bilmərik. Bu, Azərbaycanın torpağıdır, Ermənistanın işğalı
altındadır. Biz o vaxtlar sizinlə razılaşmışdıq ki, bunu müştərək tikək, sudan həm İran istifadə etsin, həm
Azərbaycan istifadə etsin, həm də elektrik enerjisindən İran və Azərbaycan istifadə etsinlər. İndi o torpaqlar
işğal altından qurtarmayıbsa, onda belə çıxır ki, bizim Azərbaycan torpaqlarında siz Ermənistanla əməkdaşlıq
edəcəksiniz? Bu, mümkün deyildir.
Yaxşı, sağ olun. Təşəkkür edirəm. Məndən bütün dostlarımıza, qardaşlarımıza bir daha salamlar. Ümid
edirəm ki, tezliklə Tehranda görüşəcəyik. Sağ olun.
Həbibullah Bitərəf: Cənab Prezident, çox sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN DÖVLƏT NAZİRİ ƏBDÜLXALIQ ÇAYIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(30 mart 2001)
Prezident sarayı
30 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Dövlət naziri!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və çox məmnunam ki, mənim Türkiyəyə rəsmi səfərimdən sonra
Türkiyə–Azərbaycan Müştərək İqtisadi Komissiyasının toplantısı Azərbaycanda keçirildi. Mənə dedilər ki, bu,
neçə ildir keçirilmir. Elədir, yoxsa yox?
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Cənab Prezident, üç ildən çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Üç ildən çoxdur. Sən günahkarsan.
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki bizim tərəfdən sənsən.
Q ə d r i E c v e t T e z c a n (Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri): Cənab Prezident, bizdən də mən
günahkar oldum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən günahkarsan. Gəlin belə danışaq ki, bundan sonra daha heç kəs günahkar
olmasın. Bu işi bir plana salaq. Bir ildə, çox da olmaz, heç olmasa, iki dəfə – bir dəfə Azərbaycanda, bir dəfə də
Türkiyədə keçirək.
Mən bundan çox məmnunam. Xüsusilə ona görə məmnunam ki, mənim Türkiyəyə rəsmi səfərimdən sonra
bu iş daha da sürətlə getməyə başladı.
Mən bu fürsətdən istifadə edib, bir də bildirmək istəyirəm ki, Türkiyəyə rəsmi səfərim Azərbaycanda,
xalqımızda, millətimizdə çox böyük maraq, çox böyük ruh yüksəkliyi oyatmışdır. Yəni biz Türkiyə–Azərbaycan
dostluğunun, qardaşlığının sarsılmaz, əbədi olduğunu bir daha nümayiş etdirdik. Türkiyədəki bütün görüşlər,
danışıqlar, mənim Böyük Millət Məclisindəki görüşüm, sonra Ankara Universitetindəki görüşüm, başqa
görüşlər – hamısı Azərbaycanda çox diqqətlə izlənibdir. Televiziyada bir neçə dəfə verilib və xalqımız da bundan çox böyük məmnuniyyət hissi duyur, çox sevinir. Çünki mən orada, Böyük Millət Məclisində dedim ki,
Türkiyə Azərbaycanın ən yaxın dostu – qardaşıdır, bir nömrəli dostu – qardaşıdır. Ona görə də bu təkcə mənim
əhval-ruhiyyəm deyil, bizim xalqımızın fikridir. Mən bunu orada xalqımızın fikrini ifadə edərək demişəm. Hesab edirəm, bu – orada da dedim – bizim dostluq–qardaşlıq əlaqələrimizin gələcəyi üçün yeni bir mərhələ kimi
qəbul oluna bilər.
Hörmətli Dövlət naziri, mən sizə xüsusi təşəkkür edirəm. Çünki mən orada olanda siz həmişə mənimlə
birlikdə olmusunuz. Yəni sizin üzərinizə daha da çox əziyyət düşübdür. Çox təşəkkür edirəm. Ancaq eyni
zamanda siz Dövlət naziri kimi, bütün türk dövlətləri işi üzərində çox çalışmısınız.
Amma bu da çox böyük vəzifədir. Yəni böyük işdir. Çünki keçmiş Sovetlər İttifaqına daxil olan və hazırda
müstəqillik əldə etmiş türkdilli respublikaların işbirliyi, onların birlikdə olması çox əhəmiyyətlidir.
Mən hörmətli prezident cənab Əhməd Necdət Sezərin dəvətini məmnuniyyətlə qəbul etmişəm. Gərək ki,
aprel ayının 25-də, ya 26-da İstanbulda türkdilli dövlət başçılarının görüşü olacaqdır. Onu da keçirəcəyik. Mən
çox məmnunam ki, bu, təxirə salınmır. Çünki biz burada son görüşü, «Dədə Qorqud»un yubileyini də keçirdik,
qərara gəldik ki, gələn görüş İstanbulda olsun. Bu da artıq müəyyən olubdur və çox gözəl bir haldır.
Mənə Baş nazir məlumat verdi, siz burada iqtisadi əlaqələr haqqında çox işləmisiniz, çalışmısınız, olan
nailiyyətləri də, qüsurları da qeyd etmisiniz. Bu təbiidir. Çünki heç bir iş qüsursuz olmur. Amma biz həmişə
arzu edirik ki, işlərimizdə uğurlar daha çox olsun, nəinki qüsurlar. Güman edirəm ki, bu işbirliyi davam etdikcə,
uğurlar daha çox, qüsurlar daha az olacaqdır. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm ki, Azərbaycana gəlmisiniz və
Müştərək komissiyanın iclasını burada keçirmisiniz.
Ə b d ü l x a l ı q Ç a y: Hörmətli Cümhur başqanım, hər şeydən əvvəl, nümayəndə heyətimizi qəbul
etdiyinizə görə Sizə çox təşəkkür edirik.
Hörmətli Cümhur başqanımız cənab Əhməd Necdət Sezərin və hörmətli Baş nazir Bülənd Ecevitin, Baş
nazir müavini Dövlət Baxçalının salamlarını Sizə çatdırmaqdan böyük şərəf duyuram.
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Müştərək İqtisadi Komissiyanın 1997-ci ildən bəri keçirilməyən toplantısını təşkil etmək üçün biz Bakıya
gəldik. Zati-aliniz Ankarada olarkən komissiyanın toplantıları ilə bağlı məlumat vermişdim. Burada xeyli
böyük, on illik dövrün işlərini gördük. On il ərzində qardaş cümhuriyyətlərə nə verə bilmişik, nə işlər görə
bilərik, nələrin görülməsi lazımdır, hansı işlərdə qüsurlar olmuşdur – bunlar barədə geniş müzakirələr apardıq.
Cənab Prezident, Müştərək İqtisadi Komissiyanı toplayaraq gələcək illərdə, 5–10–20 il sonra əlaqələrimizin
hansı istiqamətdə aparılması barədə proqram hazırlamaq sahəsində fikir mübadiləsi etdik. Müştərək komissiyanın Bakıdakı toplantısı türkdilli cümhuriyyətlər arasında birinci oldu. Bu ilin aprel ayında həm Qırğızıstanda,
həm Özbəkistanda, həm də Türkmənistanda, may ayında Qazaxıstanda, iyun ayında da Gürcüstanda toplantılar
keçirəcəyik. Biz bu çərçivədə ölkələrimiz arasındakı əlaqələri sağlam, hüquqa uyğun saziş halına gətirmək
istəyirik.
Cənab Prezident, biz Türkiyə ilə Azərbaycan arasında iqtisadi sahədə əməkdaşlıqla bağlı cənab Abid
Şərifovla, hörmətli Baş nazir Artur Rasizadə ilə, Səhiyyə naziri Əli İnsanovla görüşdük. Mətbuat nümayəndələri
çıxdıqdan sonra bəzi məsələlər barədə zati-alinizə məlumat verməyə çalışacağam.
Biz Türkiyə olaraq Azərbaycanı ana vətənimiz, yurdumuz, dövlətimiz, ölkəmiz kimi görürük, bu şəkildə
qiymətləndiririk. Zati-alinizi öz Cümhur başqanımız kimi görürük və bundan da şərəf duyuruq. Bunu
açıqlamağa ehtiyac da yoxdur. Bu əlaqələrin daha sağlam təməllər əsasında qurulması üçün qarşılıqlı, şəxsi
dostluqlardan çox, hökumətlərarası, dövlətlərarası hüquqi anlaşmaların olmasının zəruriliyi baxımından biz bu
Müştərək İqtisadi Komissiyanın toplantısını əhəmiyyətli sayırıq. Hörmətli Cümhur başqanımız Sezər Orta Asiya
cümhuriyyətlərinə etdiyi səfərlər zamanı türkdilli ölkələrin dövlət başçılarından Müştərək İqtisadi Komissiyaların toplantısının keçirilməsini xahiş etmişdi. Ona görə də bu işə böyük önəm veririk.
Mən bir məsələni dəyərləndirərək çıxışımı bitirmək istəyirəm. Buraya 32 nəfərlik nümayəndə heyəti ilə gəlmişik.
Nümayəndə heyətinə Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələri istiqamətləndirən Xarici İşlər Nazirliyinin, Xarici
Ticarət Müstəşarlığının, Türkiyə İnkişaf Agentliyinin (TİKA), Enerji və Təbii Ehtiyatlar Nazirliyinin və s. nümayəndələri daxildir. Biz azəri qardaşlarımızla birlikdə bu məsələləri müzakirə edərək, bəzi problemlərin həllinə çalışmışıq.
Lazım olarsa, bu problemlər barədə gələcəkdə də söhbətlər aparacağıq, görüşlər keçirəcək, önəmli olan məsələləri
müzakirə edəcəyik və gələcəyə problemli məsələ qoymayacağıq. Cənab Prezident, məqsədimiz bundan ibarətdir.
Zati-alinizin Türkiyəyə rəsmi səfəri zamanı təbii qaz barədə imzalanmış anlaşmaya görə, Türkiyə olaraq Sizə
təşəkkürümüzü bildiririk. Bunun istər Azərbaycan üçün, istərsə də Türkiyə üçün xeyirli və uğurlu olmasını
diləyirəm.
Azərbaycanın ağır dərdi olan Dağlıq Qarabağ problemi ilə əlaqədar Azərbaycan xalqının qəbul edə biləcəyi
çözümün Türkiyənin də qəbul edəcəyini burada açıq ifadə etmək istəyirəm. Çünki düşünürük ki, Qarabağ
problemi Azərbaycan qədər Türkiyənin də məsələsidir. Keçiriləcək görüşlərdə çözümün sülh yolu ilə həll
olunmasını arzu edirik. Müharibə ən son çarədir. Azərbaycanın sabitliyini pozmayan, gələcək nəsillərin önündə,
tarix önündə üzüağ olacaq bir şərəfli anlaşma ilə bu işin sona çatması ən böyük arzumuzdur. Türkiyə olaraq bu
sahədə azərbaycanlı qardaşlarımızın və zati-alinizin sona qədər dəstəkçisi olduğumuzu burada bir daha
söyləmək istəyirəm.
Hörmətli Cümhur başqanım, Naxçıvan məsələsi barədə də bir-iki kəlmə demək istəyirəm. Novruz bayramı
ilə əlaqədar Qars, İğdır, Ağrı bölgəsinə getmişdim. «Dilucu» sərhəd qapısına qədər getdik. Naxçıvan ilə bağlı
məsələlərin əlaqələndirilməsi də mənim nazirliyimə tapşırılıbdır. Zati-alinizin hörmətli Baş nazir Ecevitə
göndərdiyi məktubu da naxçıvanlı qardaşlarımızla dəyərləndirdik. Bu çərçivədə yollar arayırıq. Mən bu sahədə
lazım olan bilgiləri cənab Abid Şərifova verdim. Çünki biz Naxçıvanın problemini öz problemimiz kimi
görürük. İnşallah, bu toplantıdan sonra, Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra muxtar respublikanın rəhbərləri ilə
Naxçıvanla bağlı müzakirələr aparacağıq və məsələləri həll edəcəyik. Mən bunları bildirmək istəyirdim. Bir çox
məsələlər var. Hörmətli mətbuat nümayəndələri gedəndən sonra onları zati-alinizə bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi barədə biz Türkiyədə də çox danışdıq. Mən Böyük Millət Məclisində də
öz fikirlərimi söylədim. Təbiidir ki, bu həm Azərbaycanın problemidir, həm də Türkiyənin problemidir. Sizin
fikirləriniz, burada söylədiyiniz fikirlər bizim fikirlərimizlə eynidir, üst-üstə düşür.
Bilirsiniz ki, mən aprel ayının 1-də, yəni bir gündən sonra Amerikaya, özü də çox uzaq bir yerə, Amerikanın
ən güneyində olan Floridaya gedirəm. Orada Minsk qrupunun həmsədrləri, ATƏT-in Baş katibi, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Dövlət katibi, başqaları – hamımız bir yerdə bu məsələyə baxacağıq. Ancaq təbiidir ki, çox
ağır və çox da çətin bir məsələdir. Çünki ermənilər öz tələblərindən geriyə çəkilmirlər. Biz də öz
tələblərimizdən geriyə çəkilə bilmərik. Azərbaycanın torpaq bütövlüyü bizim üçün əsas şərtlərdən biridir. Biz
hansısa bir başqa məsələdə, ola bilər, nə iləsə razı ola bilək. Amma təbiidir, biz Azərbaycanın torpaq
bütövlüyünün pozulması ilə razı ola bilmərik.
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Doğrudur, indi onlar Dağlıq Qarabağı işğal ediblər. Onun ətrafında bizim yeddi inzibati rayonumuzu da işğal
ediblər. Ərazimizin, torpağımızın beşdə bir hissəsi ermənilərin işğalı altındadır. Bir milyondan artıq insanın
çoxu köçkün vəziyyətində çadırlarda yaşayır. Biz bu dərdləri neçə ildir, 7-8 ildir ki, çəkirik və bu dərdlərdə
təkcə Türkiyə bizim yanımızdadır. Bu dərdi bir yerdə çəkirik. Ancaq biz də o fikirdəyik ki, məsələnin sülh yolu ilə
həll edilməsinə nail olmaq lazımdır. Doğrudur, indi Azərbaycanda müharibə əhval-ruhiyyəsi, yəni ordunun gücü ilə,
silah gücü ilə torpaqların azad edilməsi əhval-ruhiyyəsi daha çoxdur, nəinki, sülh yolu ilə. Ancaq mən hesab edirəm,
hələ ki, məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi imkanları tükənməyibdir. Biz bu barədə işləməliyik, çalışmalıyıq və
qarşımızda duran görüşlərdə də mən bunu edəcəyəm.
Mən bu gün xarici məlumatları oxuyurdum. Sizin ölkənin Xarici İşlər naziri hörmətli İsmayıl Cəm Vaşinqtonda
həm Xarici İşlər naziri ilə, həm də vitse-prezident Dik Çeyni ilə görüşüb, danışıqlar aparıbdır. Təbiidir ki, Türkiyə–
Amerika əlaqələri haqqında. Eyni zamanda o, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemi haqqında da danışıqlar aparıbdır. Mən çox məmnunam. Eyni zamanda şübhə etmirdim, çünki bu belə də olmalı idi. Mən bu gün bu
məlumatı alanda çox məmnun oldum. Hər halda, mənim Amerikaya indiki ziyarətim çox vacib bir məsələdir. Görək
sonu necə olacaqdır. Ancaq biz öz prinsiplərimizdən heç vaxt çəkilməmişik və çəkilməyəcəyik.
Keçirdiyiniz işlərə görə bir daha təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim salamlarımı və hörmətehtiramımı hörmətli prezident cənab Əhməd Necdət Sezərə çatdırasınız, hörmətli Baş nazir cənab Bülənd
Ecevitə çatdırasınız, hörmətli Baş nazir müavini cənab Dövlət Baxçalıya və başqa dostlarıma, qardaşlarıma
çatdırasınız.
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TÜRKİYƏ SILAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ MADDİ-TEXNİKİ
TƏMİNAT RƏİSİ, KORPUS GENERALI HURŞİT TOLON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(30 mart 2001)
Prezident saryı
30 mart 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən iki gün bundan öncə Türkiyədə idim. Bilirsinz
ki, orada türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşü keçirilirdi. Mən bunu artıq dəfələrlə demişəm,
bir də bildirmək istəyirəm ki, görüş çox yüksək səviyyədə keçdi, çox faydalı oldu. Türkiyə Cümhuriyyəti,
Türkiyə Cümhur başqanı, Türkiyə hökuməti və bütün dövlət adamları bu görüşün hazırlanmasında və çox yaxşı
keçirilməsində böyük işlər görmüşlər. Mən onlara təşəkkürlərimi bildirdim. Təbiidir ki, bu görüşlər hər dəfə
türkdilli dövlətlərin bir-birinə inamını daha da artırır.
Biz uzun illər, əsrlər boyu bir-birimizdən ayrı düşmüşük. Indi yaxınlaşırıq. Türkdilli dövlətlər birliyinin əsası
1992-ci ildə Ankarada qoyulubdur, doqquz il keçibdir. Bəzən düşünmək olar ki, doqquz il keçib, nə üçün bu
yaxınlaşma tam baş verməyibdir? Ancaq əgər əsrlər boyu bir-birlərindən ayrı düşürlərsə, doqquz il o qədər də
böyük zaman deyildir. Amma başlıcası ondan ibarətdir ki, biz yaxınlaşırıq, bir-birimizlə daha da çox işbirliyi
yaratmaq istəyirik. Biz biri-birimizin mədəniyyətini, tarixi köklərini, adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini
daha çox öyrənirik və onların nə qədər oxşar olduğunu, hamısının bir kökdən gəldiyini bir daha görürük. Yəni
bu bizim üçün də lazımdır, amma gələcək nəsillər üçün daha çox lazımdır. Ona görə mən hesab edirəm ki,
İstanbul zirvə görüşü çox uğurlu oldu.
H u r ş i t T o l o n: Məni qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli Cümhur
başqanım, bütün türk dünyasında əzbərlənmiş, çox yaxşı bilinən və çox sevilən bir sözünüzü qarşınızda ərz etmək
istəyirəm. Siz hər zaman «bir millət, iki dövlətik» deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
H u r ş i t T o l o n: Bu, uzun əsrlərdir bir-biri ilə görüşməyi gözləyən, bunu arzulayan toplumların vahid
millət halına gəlməsi üçün çox önəmli müdrik kəlamdır. Biz bunu yüksək dəyərləndiririk və bu sözü
söylədiyiniz üçün çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən çox məmnunam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz. Mənə Müdafiə naziri
məlumat veribdir ki, bir yerdə işləmisiniz və güman edirəm, bu işlər öz nəticəsini verəcəkdir.
H u r ş i t T o l o n: Cənab Prezident, hörmətli nazirin zati-alinizə ərz etdiyi kimi, illərdən bəri gəlməyi,
görməyi gözlədiyim bu çox gözəl ölkənizdə olmağımdan duyduğum məmnunluq sonsuzdur. Bunu hüzurunuzda
ərz etmək istəyirəm. Xüsusilə vacib dövlət işlərindən vaxt ayıraraq məni və dostlarımı qəbul etdiyinizə görə
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Baş Qərargah rəisimiz, ordu generalı Hüseyn Kıvrıqoğlu zati-alinizə öz dərin hörmət və ehtiramını çatdırmağı
məndən xahiş etmişdir. Bunu söyləməkdən, ifadə etməkdən məmnunam.
Mən buraya səfərimin səbəbi barədə məlumat vermək istəyirəm. Neçə illərdən bəri silahlı qüvvələrimiz
arasında davam edən hərbi təhsil və işbirliyi proqramı vardır. Hökumətimiz tərəfindən həmin proqramın
gerçəkləşməsi üçün bu il də müəyyən ehtiyat ayrılmışdır. Türkiyə və Azərbaycan silahlı qüvvələrinin həmin
ehtiyatdan müştərək şəkildə istifadə etməsi barədə hörmətli nazirinizlə birlikdə şənbə günü burada protokol tərtib
etdik. Tezliklə bunun həyata keçirilməsinə başlayacağıq.
Mən dördüncü gündür ki, Azərbaycandayam və buraya ilk dəfədir gəlirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İlk dəfə?
H u r ş i t T o l o n: Hörmətli Cümhur başqanım, bəli, ilk dəfədir. Burada gördüklərimi hüzurunuzda
səmimiyyətlə ərz etmək istəyirəm. Təbii ki, gəlmədən, getmədən, görmədən, yaşamadan, xəyalən insanın
təsəvvür etdiyi ilə əsl gerçəyin fərqini bilmək çətindir. Mən burada əsl reallığı bir daha canlı şəkildə gördüm.
Xüsusilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin son 4-5 il ərzində qazandığı uğurları – bunu təqdir etmək zatidövlətinizə aiddir – yüksək qiymətləndirirəm. Üç gün içərisində korpus qərargahına getdim, orada bilgi aldım.
Onun tərkib hissəsi olan diviziyanı gördüm, oradakı çalışmaları izlədim və məlumat aldım. Bir də yeni təşkil
edilən sinifləri ziyarət etdim. Qarşıdan gələn il son dərəcə mühüm olan müxtəlif ixtisaslar üzrə zabitlər oradan
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məzun olacaqdır. Bu il məzun olacaq hərbi məktəbin müdavimləri, hərbçilər orduya gedəcəklər və təbii, bu da
çox böyük əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Hörmətli Cümhur başqanı, mən bu gün hərbi məktəbdə oldum. Sonra Hərbi Akademiyaya gedəcəyəm. Inanıram ki,
möhkəm təməl üzərində hərbi məktəbin yaradılması, üstəlik, yeni siniflərin təhsilə başlaması Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin gələcəyi üçün çox önəmli olacaqdır. Bu, bir, beş, on diviziya yaratmaqdan daha önəmli bir məsələdir. Gənc
müdavimləri gördüm, təhsillərini izlədim, çalışmaları haqqında məlumat aldım. Mən bir türk övladı kimi, qürur duydum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Əvvəlcə hörmətli Baş qərargah rəisi Hüseyn Kıvrıqoğluna məndən
salamlar, sayqılar. Onun mənə çatdırdığınız salamına görə təşəkkür edirəm.
Mən son dəfə, mart ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən hörmətli Hüseyn Kıvrıqoğlu ilə bizim çox ətraflı
söhbətimiz, danışıqlarımız oldu. Ümumiyyətlə, mənim Türkiyənin dövlət başçıları ilə, hökumət başçıları ilə –
hamısı ilə çox sıx əlaqəm var. O cümlədən Baş Qərargah rəisi ilə dostluq əlaqələrim xüsusi xarakter daşıyır.
Ona görə də mənim salamlarımı ona çatdırarsınız. Hörmət, ehtiramımı çatdırarsınız. Sizin ordunuza uğurlar
arzumu çatdırarsınız.
H u r ş i t T o l o n: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hər dəfə demişəm. Türkiyənin ən böyük sərvəti onun silahlı qüvvələridir, ordusudur.
Dəfələrlə demişəm ki, Atatürk gedəndən sonra xalqa iki böyük irs qoyubdur. Birincisi, yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti, ikincisi, yaratdığı silahlı qüvvələr. Təbiidir, çox irslər qoyubdur. Amma bu ikisi Türkiyəni yaşadan, Türkiyəni
inkişaf etdirən və Türkiyənin bu gün dünyanın bütün dövlətləri içərisində böyük yer tutmasına səbəb olan amilləridir.
Bizim silahlı qüvvələrimiz gəncdir və siz də ilk dəfə Azərbaycandasınız. Ona görə də sizin aldığınız
təəssüratlar, dediyiniz fikirlər mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki mən daim düşünürəm ki, bizim silahlı
qüvvələrimiz daha da güclənsin. Ancaq qəlbimdə bəzən belə duyğular yaşayır ki, hələ bəlkə istədiyim qədər
güclənməyibdir. Ona görə hər bir addım, təbiidir ki, məni sevindirir.
Təbiidir, bu barədə danışarkən Azərbaycanda olan zabitlərinizin, sizi təmsil edən insanların burada təhsil
işini aparmasının çox əhəmiyyətli olduğunu bilirəm. Çox yüksək səviyyədədirlər. Elə bunun özü bizim silahlı
qüvvələrin indiki səviyyəyə gəlməsində xüsusi rol oynayır.
Sizin nümayəndələriniz – indi Zəki paşadır, ondan öncə Əngin paşa idi – hamısı burada, qardaş ölkədə hesab
edirəm ki, səmimi çalışırlar. Bəlkə də buranı öz ölkələri kimi qəbul edirlər, səmimi çalışırlar. Mənim də onlarla
bilavasitə təmaslarım var. Ona görə də mən bu işləri izləyirəm, bilirəm. Ancaq siz ilk dəfə gəlmisiniz. Sizin
təəssüratlarınız, təbiidir ki, mənim üçün çox əhəmiyyətlidir və olan fikirləri daha da çox təsdiq edir.
H u r ş i t T o l o n: Hörmətli Cümhur başqanı, sağ olun. Əvvəlcə, türk silahlı qüvvələrinin burada çalışan
təmsilçiləri barədə lütf etdiyiniz xoş sözlər üçün onların adından Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Mən bu gözəl, dost və qardaş ölkəyə ilk dəfə gəldim. Əslində, üzgünəm, çünki çox gecikmişəm. Amma
proqramlar belə idi. Mən 1990-cı ildən indiyə qədər Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargahında müxtəlif
vəzifələrdə çalışaraq Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin modernləşməsi, güclənməsi, yenidən qurulması sahəsində
atılan addımları yaxından izləyənlərdənəm. Bir az öncə hüzurunuzda ərz etdiyim kimi, yerində görmədən, yerində
tam izləmədən inkişafın dərinliyini və düzgünlüyünü anlamaq asan olmur. Amma hüzurunuzda bir daha ərz edə
bilərəm ki, 1996–2001-ci illər arasındakı vaxtda yeni bir sistem əsasında çox işlər görülmüş, çox önəmli bir məsafə
qət edilmişdir. Bunu təqdir etmək zati-dövlətinizə aiddir. Bu, sadəcə, bir məktəb qurmaq deyil, bir sistem yaratmaq
baxımdan çox önəmlidir. Çünki bu sistem əski sistemi bütünlüklə dəyişir. NATO-ya inteqrasiya olunmaq üçün bu
sistem faydalıdır. Bütün bunlar müəyyən zaman içərisində edilmişdir. Mən burada bunu izlədim.
Inşallah, bu ilin avqustunda gənc müdavimlər hər yerdə zati-dövlətinizin sözlərinə hazır olan hərbçilər, zabit
olacaq, onlar topçu, tankçı və s. kimi ixtisaslara yiyələnəcəklər və gələcəkdə çox güclü, dinamik ordu
formalaşacaqdır. Mən bunu yüksək dəyərləndirirəm. Bunların hamısı zati-dövlətinizin sayəsində olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BAKININ BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA
LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(1 aprel 2001)
1 aprel 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin sizi maraqlandırır kı, Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Floridaya nə üçün
gedirəm. Eyni zamanda bilirəm ki, siz bundan xəbərdarsınız. Birincisi, bizim özümüzün məlumat
verməyimizdən xeyli öncə bu barədə məlumat bütün dünyada yayılıbdır. Ona görə əlavə məlumat verməyə
ehtiyac yoxdur.
Bu görüş, hesab edirəm ki, çox əhəmiyyətli görüşdür. İndiyə qədər keçirilən görüşlərdən fərqi ondan
ibarətdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə orada Minsk qrupu həmsədrlərinin hamısı, yəni həm
ABŞ, həm Rusiya, həm də Fransadan olan həmsədrlər iştirak edəcəklər. İki–Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri, cəlb edilən bəzi ekspertlər olacaqdır. Orada bu məsələ üçün bir neçə gün ayrılıbdır ki, ətraflı söhbətlər
aparılsın, prezidentlər həm Minsk qrupunun həmsədrləri ilə, yaxud da ki, sonra ayrılıqda görüşsünlər. Orada məlum
olacaqdır, hər halda, əvvəlcədən bir şey demək olmaz. Proqram təxminən bundan ibarətdir. Buna görə gedirəm, uzaq
yoldur. Ancaq mən sizə dəfələrlə demişəm, məsələnin həll edilməsi üçün haraya lazım olsa, əgər desəydilər ki,
bu, Antraktidada olacaq, oraya da gedəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Siz səfərdən bir az əvvəl Rusiyanın prezidenti Vladimir Putinlə
danışmısınız. Bu söhbətdə Qarabağ məsələsi, yəqin ki, müzakirə olunubdur. Əvvəlki illərə nisbətən indi
Rusiyanın mövqeyində ciddi dəyişikliklər varmı?
C a v a b: Qarabağ məsələsi ki, müzakirə olunub, mən bunu məlumatda vermişəm. Bunu da təsdiq edirəm.
Ancaq harada nə dəyişikliklər olacaq, siz bilin ki, mən bu barədə heç bir şey deyə bilmərəm. Hər halda, Dağlıq
Qarabağ məsələsinin həll edilməsi barəsində Rusiya ilə Azərbaycan arasında son aylar – həm mənim Moskvada
görüşlərim zamanı, həm də prezidentləri Putin Azərbaycanda olarkən çox səmərəli danışıqlar olubdur.
S u a l: Cənab Prezident, Ki-Uest danışıqlarından sonra Sizin növbəti görüşünüzün Moskvada olacağı
bildirilir. Bu, həqiqətə uyğundurmu?
C a v a b: Mənim bu barədə məlumatım yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya mətbuatı yazır ki, Floridada «Konç Respublikası» variantı da təklif
oluna bilər. Yəqin Ki-Uest sakinləri neçə illərdir özlərini həm «Konç Respublikası»nın, həm də
Amerikanın vətəndaşları sayırlar. Bu variant müzakirə olunacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, dünyada belə variantlar çoxdur. Yadınızdadır ki, vaxtilə ATƏT-ə İsveç həmsədrlik
edəndə bizi Aland adalarına dəvət edirdilər. Hətta bizim nümayəndə heyətini də mən oraya göndərdim, baxdılar.
Hər yerin öz xüsusiyyəti var. Hər münaqişənin öz xüsusiyyəti var. Ona görə biz çalışırıq ki, dünyada olan bütün
bu təcrübəni bilək, bundan istifadə edək. Amma kim bizə nə təklif edəcəkdir. Ola bilər təklif etsinlər. Əsas o
təklif deyil, əsas bizim buna münasibətimizdir.
S u a l: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, üç həmsədrin mövqeləri üst-üstə düşürmü? Onlar eyni
mövqedən çıxış edirlər, yoxsa hərəsinin ayrı-ayrı mövqeyi var?
C a v a b: Mənə belə gəlir ki, onların mövqeləri üst-üstə düşür.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinə istinadən belə bir
xəbər yayılıb ki, Dağlıq Qarabağın rəhbərliyinin də danışıqlarda iştirakı variantı müzakirə oluna bilər. Biz
dünən Respublikaçılar Partiyası ilə əlaqə saxladıq. Onlar deyirlər ki, əgər belə bir məsələ gündəliyə ciddi
şəkildə çıxarılarsa, onda Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı icması rəhbərliyinin də danışıqlarda iştirakı
tələb olunacaqdır. Buna münasibətiniz necədir, bu mümkündürmü?
C a v a b: Birincisi, bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Çox danışıqlar gedir. Ona görə şərh vermək
istəmirəm. Ancaq keçmiş zamanlarda da danışıqlarda – bizim səviyyəmizdə, prezidentlər səviyyəsində bu
olmayıbdır, amma aşağı ekspertlər səviyyəsində olubdur – təkid edəndə ki, Dağlıq Qarabağın nümayəndəsi
iştirak etsin, həmişə Azərbaycan icmasının nümayəndəsi Nizami Bəhmənov da iştirak edibdir. Mən indi Nizami
Bəhmənovu oraya aparmıram. Çünki mən istəmirəm ki, əvvəlcədən şərait yaradam ki, bəli, siz də gətirin.
Amma orada, mənə belə gəlir ki, onların iştirakı mümkün deyildir.
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S u a l: Cənab Prezident, həmsədrlər bu yaxınlarda bəyan ediblər ki, tərəflər danışıqlar zamanı heç
vaxt sülhə indiki qədər yaxın olmayıblar. Sizcə, belə nikbin bəyanatlar üçün əsas varmı?
C a v a b: Var.
S u a l: Türkiyənin Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəm Amerika Birləşmiş Ştatlarında danışıqlar aparıb,
danışıqlarda Qarabağ məsələsi də müzakirə olunubdur. İsmayıl Cəmin ABŞ-a səfəri Sizin Türkiyəyə
səfərinizlə bağlıdırmı? Onun ABŞ-da apardığı müzakirələrin bu məsələyə ciddi təsiri ola bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, bu, tamamilə təbiidir. Çünki birincisi, Türkiyə Dağlıq Qarabağ problemində həmişə
bizim mövqeyimizdə olubdur. Nəinki bizim mövqeyimizdə olub, Minsk qrupunun üzvü kimi, öz səylərini
göstəribdir. Bilirsiniz ki, bir çox il bundan öncə Türkiyə şərt qoyubdur ki, əgər Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmasalar, Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir əlaqə qurula
bilməz. Bu onların daimi mövqeyidir. Mən Türkiyədə səfərdə olanda, siz yəqin eşitdiniz, gördünüz, görüşlərim
zamanı, xüsusilə Böyük Millət Məclisində bu məsələni kəskin qoydum. Çünki son zamanlar Türkiyənin
«soyqırımı» etməsi haqqında bəzi ölkələrin, xüsusən Fransanın qərarından sonra, mən gördüm ki, bəli,
Türkiyədə bəzi dairələrdə müxalif fikirlər əmələ gəlir ki, bəlkə münasibəti yumşaltmaq lazımdır. Ona görə
Türkiyənin dövlət, hökumət rəhbərləri ilə görüşlərdə, həm də ki, Böyük Millət Məclisində bizim mövqeyimizi
bildirdik.
Yəni bunların hamısı, təbii olaraq, Türkiyənin Xarici İşlər naziri İsmayıl Cəmin Vaşinqtonda görüşlərində də
öz əksini tapıbdır. Bu həmişə belə olur. Yəni onlar indiyə qədər olan başqa görüşlərdə də həmişə Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasını əsas məsələ kimi qoyurlar. Mən orada, Türkiyədə olanda bilirdim ki,
İsmayıl Cəm Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəcəkdir. Mən onunla ayrıca görüşdüm, danışdıq. Bu təkcə onun
mövqeyi deyil, dövlətin, hökumətin mövqeyidir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistan «Kəpəz» yatağının işlənilməsinə dair xarici şirkətlərlə
müqavilə imzalamaq niyyətindədir və bu barədə artıq müraciət edibdir. Siz buna necə münasibət
bəsləyirsiniz?
C a v a b: Belə şeylər çox olar. Bu neçə ildir ki, davam edir.
S u a l: Cənab Prezident, Gürcüstan Marneuli hava limanını, belə deyək ki, türklərin hərbi
təyyarələri üçün açıq elan etdi. Orada Türkiyənin hərbi təyyarələri də enə biləcəklər, orada ciddi işlər
aparacaqlar.
C a v a b: Aparsınlar. Siz çalışırsınız ki, çox şey biləsiniz. Amma siz də bilin ki, dövlətin siyasətini hər gün
sizin qarşınızda açmaq olmaz. Onu da nəzərə alsaq ki, bəziləriniz bir xırda şeyi eşidib onun üzərində on beş
versiya yaradırsınız. Hər bir versiyanı da camaata sırımaq istəyirsiniz. Siz məni tanıyırsınız, məndən belə
suallara cavab almaq olmaz. Gedib bizim bəzi adamları tutursunuz, onlar təcrübəsizlikdən bilmədiklərini
danışırlar. Amma mənimlə siz bu barədə bir az ehtiyatlı olun.
S u a l: İndi NATO-ya münasibətdə Azərbaycan dövlətinin mövqeyi necədir?
C a v a b: Əvvəlki kimi. Bilirsinizmi, bu da bir az, belə, boş söhbətdir. NATO-ya daxil olmaq asan məsələ
deyil ki. Mən, məsələn, Robertson burada olanda onunla söhbət edirdik, xəbər yayılmışdı ki, Gürcüstan 2005-ci
ildə NATO-ya üzv olacaqdır. Onunla söhbət etdikdə dedi ki, yəqin prezident Şevardnadze bunu nəzərdə tutur ki,
2005-ci ildə NATO-nun qapısını döyəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, İranın Energetika naziri Həbibullah Bitərəf gəlmişdi, Siz onunla görüşdə
Xudafərində su bəndinin tikilməsi ilə bağlı çox sərt cavab verdiniz. Bundan sonra İranla Azərbaycan
arasında su bəndlərinin tikilməsi sahəsində əməkdaşlıq olacaqmı?
C a v a b: Mən nə cür cavab verməli idim? Xudafərin məsələsi köhnə məsələdir. Bilirsiniz ki, torpaqlarımız
hələ işğal olunmamışdan əvvəl danışıqlar gedirdi. Mən 1994-cü ildə Tehranda rəsmi səfərdə olarkən bu barədə
biz geniş danışıqlar apardıq. Bəyan etdik ki, o torpaqlarımız işğaldan azad olunmayana qədər orada heç bir
tikinti aparıla bilməz. Ona görə mən bu fikrimi bir daha təsdiq etdim. Güman edirəm ki, onlar etməzlər.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidentinin bildirdiyinə görə, onlar partiyaların, ictimaiyyətin
təkliflərinə baxacaqlar ki, Ermənistan hansı güzəştlərlə razılaşa bilməz. Siz neçə, yəni Azərbaycan
ictimaiyyətinin təkliflərini özünüzlə aparırsınızmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, Azərbaycan ictimaiyyətinin təkliflərini yox, bunlarda mənim üçün naməlum olan elə
bir təklif yoxdur. Bunların hamısı mənə məlumdur. Bəzi adamlar bunu indiyə qədər bilmirlər. İndi nəsə
beyinlərinə gəlir, elə bilirlər ki, onlar Amerika kəşf ediblər. Bunların hamısı məlumdur. Amma Azərbaycan
Respublikası xalqının, vətəndaşlarının bu barədə əhval-ruhiyyəsi mənə məlumdur. Bunları da mən nəzərə
alacağam.
S u a l: Orada keyfiyyətli dönüş yarana bilərmi?

277

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

C a v a b: Bilirsinizmi, neçə belə görüş keçirmişik. Bir ümidlə gedirik, başqa vəziyyətdə qayıdırıq. İndi nə olacaq,
mən bunu bilmirəm. Hər halda, mən oraya ümidlə gedirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Azərbaycan ictimaiyyətinin əhval-ruhiyyəsini bilirsiniz.
Əbdülxalıq Çay ilə görüşünüzdə Siz bildirdiniz ki, mən sülh danışıqlarının hələ tükənmədiyinə əminəm.
Amma xalqın əhval-ruhiyyəsi belədir ki, əgər bu yol uğursuz olarsa, çoxluq hərbi yolla torpaqları azad
etməyin tərəfdarıdır. Siz bu fikri orada konkret olaraq çatdıracaqsınızmı?
C a v a b: Bəli, burada demişəm, yəqin ki, orada da deyəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan ilə Rusiya arasında bağlanmış hərbi sazişdə belə bir bənd var ki,
əgər tərəflərdən biri hərbi münaqişəyə cəlb olunarsa, o biri tərəf ona kömək edəcəkdir. Bu nə deməkdir?
Bizim Xarici İşlər Nazirliyi də bununla əlaqədar sərt bəyanat vermişdi. Əgər Ermənistanla Azərbaycan
arasında hərbi əməliyyatlar başlayarsa, Rusiya buna qoşulacaqmı?
C a v a b: Onun nə demək olduğunu siz bilirsiniz. Buna izah verməyə ehtiyac yoxdur. Amma konkret nə ola
bilər, bunu indidən demək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, məlumat yayılıb ki, səhhətinizlə bağlı Siz orada müayinədən keçəcəksiniz.
Bununla bağlı nə deyə bilərdiniz?
C a v a b: Mənim səhhətimlə niyə belə çox maraqlanırsan?
J u r n a l i s t: Ötən dəfə Siz dediniz ki, səhhətimlə maraqlanmırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, mənim səhhətim yaxşıdır, narahat olmayın. Mənim səhhətimin yaxşı
olmaması barədə düşünənlərin hamısı qoy bilsin ki, Allah məni saxlayıbdır, indiyə qədər bu sağlamlığı veribdir,
bundan sonra da verəcəkdir.
Mənim xatirimdədir, 1990-cı ildə Moskvadan Naxçıvana gələndə, özümü, demək olar ki, okeana atdım –
həkimsiz, filansız… vaxtilə infarkt keçirmiş adam, həkim nəzarəti altında olan adam idim. Atdım və dedim ki,
nə olar – çıxaram, çıxa bilmərəm, bataram. Mən belə adamam. Naxçıvanda mən iki il ağır vəziyyətdə yaşadığım
dövrdə səhhətim çox yaxşı idi. Ancaq mən ötən dəfə, deyəsən bunu sizə dedim, sizin özünüzə də məsləhət
görürəm ki, 6 aydan bir müayinədən keçin. Xüsusən qadınlar. Ancaq, vaxtım olsa, əlbəttə ki, istərdim
cərrahiyyə əməliyyatı aparan adamlar iki-üç saatlıq mənə baxsınlar. Bu, təbii bir şeydir. Bunu bir problemə
çevirmək və bu barədə versiyalar söyləmək lazım deyildir.
Yaxşı, siz bilin və bütün Azərbaycan cəmiyyəti də bilsin, xalq da bilsin. Mən bütün danışıqları aparıram,
bütün bu zəhməti, əziyyəti öz üzərimə götürmüşəm və bütün səyləri göstərirəm ki, Azərbaycanı Ermənistanın
işğalından xilas edək, ölkəmizin torpaqlarını təmizləyək. Buna görə müxtəlif vaxtlarda müxtəlif variantlar ola
bilər. O variantı da istifadə etmək olar, bu variantı da. Bu, ümumiyyətlə, tarixən diplomatiyanın
xüsusiyyətləridir. Əgər insanın beynində bir şey varsa və ona gedirsə, o gedib dəyəcək divara, kəlləsi də
partlayacaq, heç bir nəticə də olmayacaqdır.
Mənim təcrübəm nə qədərdir, mən bilmirəm siz nə dərəcədə bilirsiniz, özünüz bilərsiniz. Amma bəziləri,
küçədə gəzənlər hesab edirlər ki, onların təcrübəsi mənimkindən çoxdur. Mənim həm təcrübəm var, həm də
dünya görmüşəm. Ola bilər, dünyanın elə bir dövləti tapılmaz ki, onun rəhbəri ilə görüşüb – sadəcə, salaməleyküm, görüşüb çay içmək məsələsi deyil – ciddi söhbətlər aparmayım. Mən bütün bu imkanlardan istifadə
edirəm, bütün bu görüşləri keçirirəm. Haraya lazım olsa, gedirəm və gedəcəyəm.
Amma bilin – bunu Milli Məclisin iclasında da dedim – mən Azərbaycanın mənafeyinə zərər verən heç nəyə
razı ola bilmərəm. Bu, birincisi. İkincisi, ötən dəfə mən Parisə gedəndə siz hay-küy saldınız – ANS əsasən,
müxalifətin televiziyasıdır, gündə bir adamı «Nəzər nöqtəsi»nə çıxardırsınız, hansı ki, heç bilmir «nəzər
nöqtə»si nədir – nə bilim şərəfsiz sülh, filan, peşməkan… onlar bilmirlər axı, ona görə də gəlirlər, sizi
aldadırlar. Siz də başlayırsınız bu barədə suallar verirsiniz, öz fikirlərinizi izah edirsiniz, genişləndirirsiniz.
Danışıqlarda hansısa bir razılığa gəlmək, bu, birinci mərhələdir. Ondan sonra sülh məsələlərini həll etmək, o,
böyük bir kompleksdir. O kompleksi həyata keçirəndən sonra, ancaq biz sülhə nail ola bilsək, o saziş imzalana
bilər. Amma indi burada bu ağılsız adamlar camaatda çaşqınlıq yaratmaq üçün mən təyyarəyə minən kimi
deyirlər ki, Heydər Əliyev gedib orada şərəfsiz sülh imzalamağa. Mən sülh sazişi imzalamaq istəsəm də, bu,
mümkün deyildir. Sülh elə bir şey deyil ki, gedib mağazadan alasan, cibinə qoyasan. Bu, böyük bir prosesdir. 12
il davam edən və bu qədər gərgin vəziyyətdə olan bir münaqişəni həll etmək üçün bir neçə mərhələdən keçmək
lazımdır. Birinci mərhələ hansısa razılığa gəlməkdir. Əgər bu mümkün olarsa, ondan sonra bir neçə mərhələ olacaqdır, ekspertlər işləyəcəkdir və sair. Ondan sonra saziş ola bilər. Bir də, sazişə təkcə Heydər Əliyev imza
atmayacaqdır. Əgər biz buna nail olsaq, ona bütün böyük dövlətlər, Minsk qrupunun həmsədrləri, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı imza atmalıdır. Bu belə deyil ki, mən getdim, Parisin küçəsində imzamı atdım, gəldim. Siz də
burada yazdınız ki, Heydər Əliyev şərəfsiz sülh imzaladı. Bundan narahat olmayın.
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S u a l: Cənab Prezident, 907-ci düzəlişlə bağlı bildirirlər ki, onun ləğv edilməsi ilə Ermənistana təzyiq
ola bilər. Siz danışıqlarınızda bu məsələni ciddi qaldıracaqsınızmı?
C a v a b: Mütləq, mütləq. Sağ olun.
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AMERIKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ DÖVLƏT KATİBİ KOLİN PAUELLİN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ ERMƏNİSTAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTLƏRİ, ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ
BƏYANATI
(3 aprel 2001)
Ki Uest şəhəri,
3 aprel 2001-ci il
Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi hörmətli cənab Pauell!
Hörmətli Minsk konfransının həmsədrləri!
Hörmətli görüş iştirakçıları!
Hörmətli kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri!
Xanımlar və cənablar!
Hər şeydən əvvəl, məni Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərə dəvət etdiyiniz üçün, cənab dövlət katibi, sizə
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Qonaqpərvərliyə və işimiz üçün çox gözəl şərait yaradıldığına görə
Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökumətinə, Ki Uest şəhərinin hakimiyyət orqanlarına və bu görüşün bütün
təşkilatçılarına təşəkkür edirəm.
Bu görüşün xüsusi xarakteri ondan ibarətdir ki, ilk dəfə olaraq ATƏT-in Minsk qrupu elə bir formatda
toplaşmışdır ki, ATƏT-in Minsk konfransının həmsədrləri Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri, digər görüş
iştirakçıları ilə birlikdə Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə nizamlanması
məsələsini bu formatda müzakirə edirlər.
Təəssüf ki, əvvəllər belə formatda görüşlər keçirilməmişdir. İndiyədək uğur qazana bilməməyimizin
səbəblərindən biri də bəlkə elə budur. Ümidvaram ki, bu görüş 12 ildən artıq davam edən münaqişənin həllində
müsbət rol oynayacaqdır.
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi Dünya Birliyinə kifayət qədər yaxşı
məlumdur. Mübaliğəsiz deyərdim ki, bu münaqişə dünyada uzun müddət ərzində öz həllini tapmayan
münaqişələrdən biridir.
Buna görə də fürsətdən istifadə edərək, münaqişənin tənzimlənməsinə mane olan əsas səbəblər barəsində
qısaca danışmaq və bəzi mülahizələrimi bildirmək istəyirəm.
Məlumdur ki, bu münaqişə əzəli Azərbaycan torpağı olan Dağlıq Qarabağı qoparıb özünə birləşdirməyə
çalışan Ermənistanın Azərbaycana ərazi iddiaları ilə əlaqədar yaranmışdır. 1988-ci ildə bu münaqişə başlananda
Ermənistan və Azərbaycan müttəfiq respublikalar kimi Sovet İttifaqının tərkibinə daxil idilər. Lakin Sovet
İttifaqı rəhbərliyinin Azərbaycana qarşı ədalətsiz mövqeyi, bəlkə də münaqişənin qarşısını almaq istəməməsi
nəticəsində münaqişə inkişaf edərək müharibəyə çevrildi.
Qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ regionuna 1923-cü ildə Azərbaycan hökuməti
tərəfindən muxtar vilayət statusu verilmişdi və vilayət özünün muxtariyyət hüquqlarından bütünlüklə istifadə
edirdi. Buna görə də münaqişənin yaranması üçün heç bir obyektiv səbəb yox idi. Münaqişə başlananda Dağlıq
Qarabağda 185 min əhali yaşayırdı. Onların 74 faizini ermənilər, 25,2 faizini isə azərbaycanlılar təşkil edirdi.
Ermənistan qonşu ölkəyə qarşı ərazi iddialarını həyata keçirməyə cəhd göstərərək, əvvəlcə Dağlıq
Qarabağdakı separatçı, terrorçu qüvvələri silahlı qarşıdurmaya təhrik etdi, sonra isə özü Azərbaycana qarşı hərbi
təcavüzə başladı.
Dağlıq Qarabağ separatçıların və Ermənistan silahlı qüvvələrinin tam hərbi nəzarəti altına düşdü. Onlar
buradan bütün azərbaycanlıları - təxminən 50 min adamı qovaraq, etnik təmizləmə həyata keçirdilər. Bütün
bunlar qətllər və zorakılıq ilə müşayiət olunurdu. Xocalı şəhərinin sakinləri - azərbaycanlılar isə soyqırımına
məruz qaldılar.
Ermənistan silahlı qüvvələri Dağlıq Qarabağı işğal edərək, Dağlıq Qarabağ Vilayətinin hüdudlarından
kənarda hərbi əməliyyatlar apardılar və Azərbaycanın daha yeddi iri inzibati rayonunu da ələ keçirdilər.
Beləliklə, 1993-cü ilədək Azərbaycan ərazisinin 20 faizi zəbt olundu və həmin ərazilər indiyədək
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Bu ərazidə hər şey dağıdılıb, talan edilib, yerlə-yeksan olubdur,
900-dən çox irili-xırdalı yaşayış məntəqəsi, 600-dək məktəb, 250 tibb müəssisəsi, bütün muzeylər, tarix və
mədəniyyət abidələri məhv edilibdir.
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Münaqişənin gedişində 30 min Azərbaycan vətəndaşı həlak olubdur, 200 mindən çox adam yaralanıb və
əlil olub, minlərlə adam əsir düşüb, girov götürülüb, itkin düşübdür. Bir milyona yaxın azərbaycanlı, yəni
ölkənin hər səkkiz vətəndaşından biri öz torpağından məhrum olubdur və artıq doqquzuncu ildir ki, çadırlarda
dözülməz dərəcədə ağır şəraitdə yaşayır. Bu çadırlarda tam bir yeni nəsil doğulub boya-başa çatmışdır.
Bu gün dünyada bir dövlətin başqa bir dövlətin ərazisini işğal etməsi, orada kütləvi etnik təmizləmə
aparması kimi ikinci bir hala rast gəlmək mümkün deyildir. Təəssüf ki, Dünya Birliyi bu faciəni sükutla seyr
edir. Azərbaycanın təcavüzkarı cilovlamaq barədə qanuni tələbləri isə dəstəklənmir.
Doqquz il bundan əvvəl, 1992-ci il martın 24-də ATƏM-in Nazirlər Şurası özünün Helsinkidə çağırılmış
fövqəladə iclasında Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hərtərəfli tənzimlənməsinə nail
olmaq üçün Minsk konfransının keçirilməsi barədə qərar qəbul etmişdir. Bununla da münaqişənin
tənzimlənməsinə dair beynəlxalq təsisat yaradılmışdır. Konfransın mandatını və danışıqlar prosesinin
strukturunu müəyyənləşdirən bu qərar çox böyük əhəmiyyət daşıyır.
1993-cü ildə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan
ərazilərinin işğalı məsələsini bir neçə dəfə müzakirə etmişdir. Dörd qətnamə - 30 aprel tarixli 822 nömrəli, 29
iyul tarixli 853 nömrəli, 14 oktyabr tarixli 884 nömrəli və 11 noyabr tarixli 874 nömrəli qətnamələr qəbul
edilmişdir.
Bu qətnamələrdə BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən Ermənistan
silahlı qüvvələrinin dərhal və qeyd-şərtsiz çıxmasını, habelə qaçqınların və məcburi köçkünlərin daimi yaşayış
yerlərinə, öz doğma torpaqlarına qayıtması üçün şərait yaradılmasını qətiyyətlə tələb etmişdir. BMT Azərbaycan
Respublikasının suverenliyini və ərazi bütövlüyünü birmənalı şəkildə dəstəkləmiş, Dağlıq Qarabağ regionunun
Azərbaycana mənsubiyyətini təsdiq etmişdir. Təhlükəsizlik Şurası həmçinin ATƏM-in Minsk qrupunun
vasitəçilik fəaliyyətini də dəstəkləmişdir.
Lakin bütün bu qətnamələr yerinə yetirilməmişdir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası indiyədək öz
qərarlarının yerinə yetirilməsinin qayğısına qalmamışdır.
1994-cü ilin dekabrında ATƏM-in Budapeştdə keçirilən zirvə görüşündə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi barədə qərar qəbul olunmuşdur.
ATƏM-in üzvü olan dövlətlərin başçıları nizamlamanın mərhələli xarakterini müəyyən etmiş və ATƏM-in
Minsk konfransının həmsədrlərinə silahlı münaqişənin dayandırılması barədə saziş hazırlamağı tapşırmışdılar.
Saziş bütün tərəflər üçün münaqişənin əsas nəticələrinin aradan qaldırılmasını özündə əks etdirməli və Minsk
konfransının çağırılması üçün əsas olmalı idi. Münaqişə zonasında sülhün təmin edilməsi üçün ATƏM-in
çoxmillətli qüvvələrinin yerləşdirilməsi barəsində də qərar qəbul olunmuşdu.
1996-cı ilin dekabrında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə münaqişənin nizama salınmasının baza
formulu müəyyən edilmişdi. ATƏT-in üzvü olan bütün ölkələr, Ermənistan Respublikasından başqa,
nizamlanmanın üç əsas prinsipini dəstəkləmişdilər. Bu prinsiplər Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsini, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisinin təhlükəsizliyinə təminat verilməklə
Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa ən yüksək dərəcəli özünüidarə statusu verilməsini nəzərdə tuturdu.
Beləliklə, beynəlxalq birlik nizamlamanın hüquqi bazasını müəyyən etmiş, danışıqlar təsisatını yaratmış
və vasitəçilərin vəzifələrini müəyyən etmişdi.
ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündən sonra Minsk qrupunun həmsədrləri dünyanın üç ən böyük dövləti Rusiya, ABŞ, Fransadır. Biz bu ölkələrə böyük ümidlər bəsləyirdik və güman edirdik ki, onların səyləri ilə
münaqişə tənzimlənəcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və qaçqınlar özlərinin daimi yaşayış
yerlərinə qayıdacaqlar. Lakin, təəssüf ki, hələlik bütün bunlar həyata keçməmişdir. BMT-nin və ATƏT-in qəbul
etdikləri qərarların heç birini Ermənistan yerinə yetirmir.
Minsk qrupunun həmsədrləri Ermənistan - Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə
dair üç təklif vermişlər. Onların 1997-ci ilin iyununda təqdim etdikləri ilk təklif münaqişənin paket həllini,
1997-ci ilin oktyabrında verdikləri ikinci təklif isə münaqişənin mərhələli həllini nəzərdə tuturdu. 1998-ci ilin
noyabrında həmsədrlər yeni, üçüncü təklif - "ümumi dövlət" təklifini vermişlər.
Azərbaycan həmsədrlərin birinci və ikinci təkliflərini danışıqlar prosesinin aparılması üçün əsas kimi
qəbul etmişdir, baxmayaraq ki, bu təkliflərin bəzi müddəaları beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə zidd
idi. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipini tam təmin etmirdi. Hətta belə bir vəziyyətdə də Ermənistan bu
təklifləri qəbul etməkdən imtina etdi və açıq-aşkar qeyri-konstruktiv mövqe tutdu.
Həmsədrlərin "ümumi dövlət" təklifini biz qəbul etmədik. Heç bir beynəlxalq-hüquqi bazası olmayan
"ümumi dövlət" məfhumu Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət və ərazi qurumu kimi nəzərdə tutur, ona
Azərbaycan ilə bərabər hüquqlu "ümumi dövlət" subyekti statusu verir. Bu təklif beynəlxalq hüququn prinsip və
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normalarına tamamilə ziddir. Azərbaycanı öz ərazisinin bir hissəsindən məhrum edir və faktiki olaraq
Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalını qanuniləşdirir.
Biz hesab edirik ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri beynəlxalq hüquq prinsiplərini rəhbər tutaraq,
danışıqlar prosesinə daha səmərəli təsir göstərməli, münaqişənin tezliklə tənzimlənməsinə, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa olunmasına, qaçqınların daimi yaşayış yerlərinə qaytarılmasına səy göstərməli idilər.
Azərbaycanın ayrımaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində ən yüksək dərəcəli
özünüidarə statusu verilə bilər.
Təəssüf ki, həmsədrlər əsasən vasitəçilik fəaliyyəti ilə məşğul olaraq, danışıqlar prosesinə beynəlxalq
hüquq normalarına müvafiq surətdə lazımi təsir göstərməmişlər. Rusiyanın, ABŞ-ın, Fransanın simasında
ATƏT-in Minsk qrupunun rəhbərlərinə bəslədiyimiz ümidlər hələlik gözlənilən nəticələri vermir.
1999-cu ilin aprelindən Vaşinqtonda ABŞ hökumətinin təşəbbüsü ilə Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri arasında birbaşa görüşlər başlanıbdır. Ötən dövr ərzində biz prezident Koçaryan ilə Cenevrədə,
Moskvada, İstanbulda, Parisdə, Minskdə, Davosda, Yaltada, habelə respublikamızın sərhədində çoxsaylı
görüşlər keçirmişik.
Ermənistan prezidenti ilə dialoqumuz zamanı biz əsasən münaqişənin tezliklə sülh yolu ilə tənzimlənməsi
və Ermənistan ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli möhkəm sülh yaradılması üçün qarşılıqlı surətdə məqbul
kompromislərin axtarışı ilə məşğul olmuşuq. Qeyd etmək istəyirəm ki, 1999-cu ilin axırlarında biz kompromis
əldə edilməsinə yaxın idik. Lakin tezliklə Ermənistan əldə olunmuş razılaşmalardan geri çəkildi.
Çətin danışıqlar gedişində Ermənistan tərəfi həmişə sərt qeyri-konstruktiv mövqe tutmuşdur və bu gün də
bu mövqedə qalır. Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal etdiyinə və danışıqlarda bu üstünlükdən
istifadə etdiyinə görə, biz Ermənistanla razılığa gələ bilmirik. Ermənistan hər vəchlə Azərbaycanın ərazisinin bir
hissəsini qoparmağa, özünə birləşdirməyə və ya Dağlıq Qarabağ üçün müstəqillik statusuna nail olmağa çalışır.
Təəssüf ki, bizim görüşlərimizdən arxayınlaşaraq, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri passiv gözləmə
mövqeyi tutmuşlar və onlar öz fəaliyyətini "prezidentlər nə barədə razılığa gəlsələr, bu, ATƏT üçün məqbul
olacaqdır" prinsipi ilə məhdudlaşdırmışlar.
Biz isə hesab edirik ki, prezidentlərin görüşü ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini əvəz
etmir. Əksinə, bunlar bir-birini qarşılıqlı surətdə tamamlayaraq, münaqişənin qəti həlli üçün danışıqlar
prosesinin irəliləyişini təmin etməlidir.
Beynəlxalq hüququn prinsip və normalarına, BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq, BMT-yə daxil olan
hər bir müstəqil dövlət ərazi bütövlüyünə, onun sərhədlərinin pozulmazlığına hamı tərəfdən və xüsusən bu
münaqişənin həllinə görə məsuliyyəti öz üzərinə götürmüş ATƏT tərəfindən əməl olunmalıdır. ATƏT və onun
Minsk qrupu bu prinsipə möhkəm əməl etməli, onun ciddi şəkildə yerinə yetirilməsinə hər cür kömək
göstərməlidirlər.
Bu gün danışıqlar prosesində yaranmış vəziyyət isə beynəlxalq münasibətlərdə təhlükəli presedent
yaradır.
Beynəlxalq birlik beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə ciddi əməl olunmasını, bunların
möhkəmləndirilməsini təmin etmək əvəzinə, qətiyyətsizlik nümayiş etdirir. Beynəlxalq hüququn ərazi
bütövlüyünün toxunulmazlığı, sərhədlərin pozulmazlığı kimi fundamental norma və prinsipləri şübhə altına
alınır və bununla da Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan 100 min erməniyə görə
beynəlxalq praktikanın, beynəlxalq hüququn on illər boyu formalaşmış dayaqları sarsıdılır. Hərbi təcavüzün
tanınması nəticəsində əldə edilmiş sülh, sabitlik və təhlükəsizlik isə möhkəm və əbədi ola bilməz.
Mən Ermənistan - Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində yaranmış vəziyyətin tarixini şərh edərək
bəyan edirəm ki, Azərbaycan sülhə, 1994-cü ilin mayında əldə olunmuş atəşkəs rejiminə əməl edilməsinə
sadiqdir. Biz bundan sonra da münaqişənin sülh yolu ilə tam tənzimlənməsinə nail olmaq üçün səylər
göstərəcəyik.
Bununla yanaşı, güman edirəm ki, dediklərim bizim nə qədər çətin vəziyyətdə olduğumuzu təsəvvür
etməyə sizə imkan verir. Buna görə də mən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə - Rusiyaya, ABŞ-a,
Fransaya müraciət edərək, onları silahlı münaqişənin aradan qaldırılması, möhkəm sülh yaradılması üçün öz
səylərini fəallaşdırmağa çağırıram.
Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, ərazisinin 20 faizinin işğal altında olduğu, yüz minlərlə vətəndaşının
çadırlarda yaşadığı Azərbaycan münaqişənin aradan qaldırılmasında, sülh əldə edilməsində hamıdan çox
maraqlıdır. Aydındır ki, Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh yaradılması bütün Cənubi Qafqazda həm
sabitlik üçün, həm də təhlükəsizlik üçün müstəsna əhəmiyyət daşıyacaqdır.
Biz bu görüşə böyük ümidlərlə gəlmişik və ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin - Rusiyanın, ABŞ-ın,
Fransanın fəal səylər göstərəcəyini, habelə Ermənistan Respublikasının konstruktiv mövqe tutacağını gözləyirik.
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Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ PREZİDENTİ CORC BUŞ İLƏ
GÖRÜŞDƏN SONRA AĞ EVİN QARŞISINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA VERDİYİ CAVABI
(9 aprel 2001)
Vaşinqton
9 aprel 2001-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Corc Buşla görüşünüz necə keçdi?
C a v a b: Görüş çox yaxşı keçdi. Mən çox razıyam. Biz ilk öncə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Bir daha təsdiq
etdik ki, münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır və əməkdaşlığımızı bu ruhda da davam
etdirəcəyik. Biz Xəzər hövzəsinin enerji ehtiyatlarından istifadə məsələlərini də müzakirə etdik. Əlbəttə, keçmiş
Sovetlər İttifaqına daxil olan indiki müstəqil dövlətlərə Amerika Birləşmiş Ştatlarının göstərdiyi yardımın Azərbaycana da göstərilməsinə mane olan ədalətsiz 907-ci maddəyə, Konqresin qərarına da toxunduq. Lakin başlıca
məsələ, şübhəsiz, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ hərbi münaqişəsidir və biz bu məsələ barəsində
ətraflı fikir mübadiləsi apardıq.
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələnin dincliklə nizama
salınması üçün məsuliyyət daşıyır. Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eləcə də digər həmsədrlərin bu
istiqamətdə fəaliyyətinin gücləndirildiyinə ümid bəsləyirik.
S u a l: Cənab Prezident, Ki-Uest danışıqlarından və Corc Buşla görüşünüzdən sonra Azərbaycanla
Ermənistan nə qədər sülhə yaxın oldular?
C a v a b: Onu ölçməyə mənim hələ vaxtım olmayıbdır.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA İŞGÜZAR SƏFƏRDƏN BAKIYA
QAYIDARKƏN BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
(14 aprel 2001)
14 aprel 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi maraqlandıran bu səfərdir, səfərin yekunlarıdır. Əlbəttə, bu barədə çox danışmaq olar. Ancaq qısaca onu deyə bilərəm ki, hər şey yaxşıdır. Səfər çox vacib bir səfər idi. Səfər zamanı çox iş
görə bilmişik və bundan çox məmnunam. İndi də vətənə gəlmişəm. Sualınız varmı?
S u a l: Cənab Prezident, Siz Ki-Uestdə danışıqlara başlayarkən ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrlərini ciddi tənqid etdiniz. Həmsədrlər bundan nəticə çıxardılarmı?
C a v a b: Bəli, yəqin ki, mənim bəyanatımı oxumusunuz. Görüşün açılışı günü, düzdür, orada böyük bir
salon, filan yox idi ki, bəyanat verəsən. Əgər televiziyada görmüsünüzsə, biz dəyirmi stol arxasında oturmuşuq.
Ancaq həmsədrlər hiss etmişdilər ki, mən onları tənqid edəcəyəm. Çünki bu, birinci dəfə deyildi. Mənə xəbər
göndərmişdilər ki, tənqid etmək lazım deyildir. Ancaq mən həqiqəti demişəm. Mən deyəndən sonra heç kəs bir
şey edə bilməyibdir. Amma nəticə çıxarıblar, yoxsa yox, bu, gələcəyin işidir.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın güzəşt limitləri nədən ibarət idi və Ermənistan hansı
güzəştlərə getməyə hazır idi?
C a v a b: Bilirsiniz, burada limit yoxdur. Siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanın bu barədə mövqeyi
Azərbaycandan ən uzaq bir yerdə, Floridadan da xeyli uzaq bir adada, kiçik adada açıq-aydın göstərilibdir və
bütün dünyaya elan olunubdur. Bilirəm ki, dünyanın ən böyük informasiya orqanları da, qəzetləri də bəziləri
mənim bəyanatımın hamısını verib, bəziləri lazım bildikləri yeri veriblər. Hər halda, bəyanat yayılıbdır. Ona
görə də bizim mövqeyimiz – bilirəm, mən gedəndə də, mən orada olanda da burada, Azərbaycanda müxtəlif
sözlər danışıblar – Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin mövqeyi həmin o bəyanatda öz əksini
tapıbdır. Bəyanat həqiqəti əks etdirən bir bəyanatdır. Həm münaqişənin başlanması və sonrakı prosesin tarixi
haqqında, həm də 1992-ci ildən ATƏT-in bu işə qarışması, həmsədrlərin gördüyü işlər və indiyə qədər ATƏT
tərəfindən onlara tapşırılan bu böyük missiyanın axıra çatdırılması barədə. Ona görə də hər şey orada var.
S u a l: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, görüşün nəticələri ilə razısınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən deyə bilmərəm ki, hansısa görüşün nəticələrindən narazı olmuşam. Görüşsək
yaxşıdır, yoxsa görüşməsək? Əlbəttə ki, görüşsək. Hər səfər, hər görüş, təbiidir ki, əhəmiyyətlidir. Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycan üçün nə qədər ağır və çətin olması məlumdur. Mən
bunların hamısını orada verdiyim bəyanatda bildirmişəm.
Ola bilər görüşməyim, oturum, heç bir nəticə də olmasın. Amma hər bir görüş yeni bir irəliləmə əmələ
gətirir, yeni bir təsəvvür yaradır. Məsələn, bəzən mən fikirləşirəm – bəzən yox, elə həmişə – bu münaqişə getgedə unudulur. Ümumiyyətlə, münaqişələr həmişə onlar gedən vaxtı dünya ictimaiyyətinin diqqət mərkəzində
olur. Yəqin, vuruşmalar gedən vaxtı, döyüşlər gedən vaxtı, qan tökülən vaxtı. Ancaq atəşkəs yaranıb, münaqişə
həll olunmamış get-gedə unudulur. Elə Yaxın Şərq münaqişəsini götürün. Məsələn, İsrail ilə fələstinlilər
vuruşanda, bir-birinə güllə atanda, nə bilim, bir-birinə bomba atanda, filan edəndə bütün dünya ictimaiyyəti qaynayır. Amma münaqişə həll olunmayıbdır. Bu məsələlər yatanda münaqişə də çox yerlərdə yavaş-yavaş gündəmdən çəkilir.
1994-cü ildən ki, biz ataşkəs haqqında qərar qəbul etmişik, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi get-gedə
unudulur. Elə bu görüşün özü – deyə bilərəm ki, o, bütün dünya dövlətlərinin nəzər-diqqətini cəlb edib və bu
görüş zamanı Azərbaycan prezidenti bütün dünyaya bəyan edibdir ki, təcavüzü kim başlayıbdır, münaqişəni kim
başlayıbdır, günahkar kimdir, Azərbaycanın bugünkü vəziyyəti necədir, Azərbaycanın nə qədər qaçqını var, nə
qədər torpağı işğal olunubdur – bu bütün dünyanın siyasi ictimaiyyətində, siyasi mətbuatında, dövlət
orqanlarında, təbiidir ki, münaqişəni hamının yadına salır. Yoxsa ki, məsələn, hansısa qəzetdə yazmışdılar, heç
bilmir ki, Dağlıq Qarabağ haradadır, yaxud da nəsə bir şey yazmışdılar. Mən o qədər oxumuşam ki, bunun hansı
qəzetdə yazıldığını unutmuşam.
Amma bunun ən böyük əhəmiyyəti ondan ibarət oldu ki, biz həm bu münaqişənin mövcudluğunu, həm də ki,
münaqişənin günahkarının Ermənistan olmasını, Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal
edilməsini və bir milyondan artıq azərbaycanlının yerindən-yurdundan çıxarılmasını bəyan etdik. Məsələn, mən
təyyarədə oxuyurdum. «Nyu-York tayms» qəzetində məqalə var. Orada açıq-aydın yazılır ki, münaqişəni
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ermənilər başlayıbdır. Orada 800 min qaçqın deyirlər, ola bilər. Çünki biz həmişə Ermənistandan gələn qaçqınları da sayırıq, ona görə bir milyondan artıqdır. Azərbaycan torpaqları işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan azərbaycanlılar çıxarılıbdır. Belə məlumatı, məqalələri televiziyalarda, mətbuat orqanlarında yaymaq adi
vaxtda mümkün olmur. Elə bunun özü-özlüyündə nəticədir, Azərbaycanın ağır vəziyyətini göstərməkdir. Çünki
biz etiraf etməliyik ki, erməni diasporu dünyada çox güclü olduğuna görə, aparıcı dövlətlərdə onun təsiri
olduğuna görə, onlar elə bu münaqişə başlanandan belə bir fikir yaradıblar ki, güya bunun günahkarı
azərbaycanlılardır, Azərbaycandır. Çünki azərbaycanlılar Dağlıq Qarabağda «yazıq erməniləri» əziblər, nə
bilim, incidiblər, pis hala salıblar və sair. İndi biz həqiqəti açıb ortaya qoyuruq. Özü də elə bir səviyyədə ki,
bütün dünya görür – mən orada da, təyyarədə olanda da qəzetlərə baxırdım – nə qədər məqalələr, dövlət
orqanlarında, televiziya, radio vasitələri ilə nə qədər məlumatlar, internetdə nə qədər məlumatlar. Bunlar hamısı
Azərbaycanın xeyrinə olandır. Bu bunun birinci tərəfi.
İkinci tərəfi də, əlbəttə ki, danışıqlarda məsələnin həll olunması yolları araşdırılır. Ona görə də hesab edirəm
ki, bu görüş çox əhəmiyyətli idi.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan bəyan edibdir ki, danışıqlarda bir
sıra razılaşmalar əldə olunubdur. Sirr deyilsə, bu razılaşmalar nədən ibarətdir? O deyib ki, bu münaqişə
paket şəklində həll olunacaqdır və Cenevrədə hansısa bir sənəd imzalanacaqdır.
C a v a b: Bilirsiniz, hərə öz sözünə cavabdehdir. Mən bir şey deyəndə, görürsən, Köçəryan da onu demir.
Köçəryan deyəndə, mən də demirəm. Demirəm ona görə ki, məsələn, bir şey yoxdur. Mən çox vaxtlar demirəm.
Çünki mənim, ümumiyyətlə, xüsusiyyətim bundan ibarətdir ki, məsələ tamamilə həll edilməyənə qədər mən
bunları açmağı məsləhət görmürəm.
S u a l: Cənab Prezident, Minsk qrupunun amerikalı həmsədri Kavano bildirdi ki, həmsədrlər Dağlıq
Qarabağın erməni icmasının nümayəndələrinin bu prosesə qoşulması istiqamətində işlər aparırlar.
Danışıqlarda bu barədə hər hansı təkliflər irəli sürüldümü?
C a v a b: Heç bir təklif irəli sürülməyibdir. Son görüşlərdə də Dağlıq Qarabağ icmasının bu işdə iştirak
etməsi haqqında heç bir söz olmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ prezidenti Corc Buşla görüşünüzü necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Çox yaxşı, çox yaxşı. Biz Klinton hökuməti ilə əməkdaşlıq edirdik. Hər halda, mən onlarla yeddi
ildən artıq çox ciddi əməkdaşlıq etmişdim, dəfələrlə hamısı ilə görüşmüşdük. İndi yeni prezident seçilib, yeni
hökumətdir. Təbiidir ki, bunlar bu problemləri bilirlər, amma onun içində o qədər də olmayıblar. Ona görə də bu
görüşün çox böyük əhəmiyyəti var. Həm də nəzərə alsaq ki, bu görüşdə təkcə prezident Buşun özü deyil, onun
bütün komandası iştirak edirdi – vitse-prezident Çeyni, Dövlət katibi general Kolin Pauell, prezidentin milli
təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Kondoliza Rays və orada bu işlərlə məşğul olan başqa adamlar. Yəqin bu, prezidentin əsas komandasıdır. Onların hamısı bu görüşdə iştirak edirdi. Demək, bu onu göstərir ki, onlar tərəfindən
bu məsələyə nə qədər böyük diqqət var, maraq var. Görüş də çox yaxşı keçdi.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Cenevrədən əvvəl Moskvada görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Belə bir şey planlaşdırılmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin verdiyiniz gözlənilməz bəyanat danışıqlara necə təsir göstərdi?
C a v a b: Hesab edirəm, müsbət təsir göstərdi.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Amerikaya bu səfəriniz erməni lobbisinin 200 ildə gördüyü işi heçə
endirdi. Ancaq Azərbaycanda fəaliyyət göstərən pozucu müxalifət qüvvələri ağa qara deməkdən
usanmırlar. Ağsaqqal kimi, Siz onlara nə tövsiyə edərdiniz?
C a v a b: Mən onlara nə tövsiyə edəcəyəm. Bu bizim üçün yeni bir şey deyil ki? Əgər bu, yeni olsaydı,
mən deyərdim, bu haradandır, niyə belədir, filandır. Artıq biz buna öyrəşmişik ki, onlar ağa qara deyirlər.
Desinlər.
S u a l: Cənab Prezident, danışıqlardan əvvəl dövlət departamenti bəyanat verdi və bəyanatda
Ermənistan faktiki olaraq ilk dəfə işğalçı kimi təqdim edildi. Bu, danışıqlarda Ermənistanın mövqeyinə
təsir göstərdimi?
C a v a b: Göstərdi. Bax, dediyin bu sözə əməl edəcəksən, yoxsa yox, düzü düz, əyrini əyri yazacaqsan,
yoxsa yox? Bax, budur. Sən özün bunu deyirsən, amma bunu sən nə təbliğ edirsən, nə də… Kiçik bir yerdən
nəsə çıxarırsınız ki, filankəs filan şeyi belə dedi, onu şişirdirsiniz. Bax, bu kişi sözü tamamilə düz deyir. Elə
sənin mənə verdiyin sualın əvvəl hissəsi onu təsdid edir ki, görürsən, bu görüşün əhəmiyyəti də var və
Ermənistan dövlət departamenti tərəfindən təcavüz kimi göstərilibdir. Siz bunu göstərin. Onu da göstərin, bunu
da göstərin. Demokratiyanın tələbi birtərəflilik deyil. Tələbi ondan ibarətdir ki, pisə pis de, yaxşıya yaxşı de,
düzə düz de, əyriyə əyri de. Tənqid elə, səhvləri, nöqsanları, qüsurları de, amma olan şeyləri də gizlətmə. Nəinki
gizlətmə, olan şeyə qara yaxma. Bir məsəl var, deyirlər ki, qozbeli qəbir düzəldər.
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S u a l: Cənab Prezident, İran bu prosesə qoşula bilərmi?
C a v a b: Bunu gələcək göstərəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Ki-Uest danışıqlarından sonra münaqişənin müharibə yolu ilə həll
olunmasını istisna edirsinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, müharibə elə bir şeydir ki, bu heç vaxt istisna olunmur. Amma mən belə müharibəyə
ehtiyacı hiss etmirəm.
S u a l: Cənab Prezident, sülh uzaqdadır, yoxsa yaxında?
C a v a b: Bilirsən, bəzən baxırsan ki, sülh yaxındadır. Bəzən də baxırsan, uzaqdadır. Hər halda, mən yeddi
ildən artıqdır ki, bu işlə gecə-gündüz məşğul oluram və bilirəm ki, bu nə qədər çətindir, nə qədər ağırdır. Bunu
orada bəyanatımda açıq göstərdim. Danışıqlar aparıb məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi bizim üçün çətindir.
Çünki Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. Ona görə öz üstünlüyündən istifadə edir. Amma
təəssüf ki, bunu Azərbaycanda çoxları anlaya bilmir. Bəziləri də anlayırlar, bunu tərsinə deyirlər.
İndi təssəvvür edin, biz gedib Ermənistanın bir qismini işğal etmiş olsaydıq, bu bizim üçün asanmı olardı?
Yox, asan olmayacaqdı. İndi onlar gəlib işğal ediblər. Bu reallıqdır. Ona görə də burda hər şey çətindir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz gəzinti zamanı Robert Köçəryanla balıq tutmusunuz. Robert Köçəryan
üç balıq tutdu. Bu o deməkdirmi ki, artıq onların dəlilləri tükənib, enerjilərini balıq tutmağa sərf edirlər?
C a v a b: Sən zarafat edirsən. Amma doğrudan, deyirdilər Köçəryan orada balıq tutubdur. O, balığı
mənimlə tutmayıbdır. Ümumiyyətlə, mən balıq ovu ilə məşğul olan adam deyiləm. Əgər şəhəryanı gəzinti,
gəmidəki gəzintini deyirsinizsə, o, sadəcə, Amerika hökuməti tərəfindən istirahət üçün təşkil olunmuşdur. Orada
hamımız bir gəmidə idik. Orada söhbət edirdik, kimsə kofe içirdi, kimsə dondurma yeyirdi.
S u a l: Qeyri-rəsmi görüş danışıqlara müsbət kömək etdimi?
C a v a b: Qeyri-rəsmi şərait hər yerdə olur. Bilirsiniz, əgər belə çətin danışıqlar üçün qeyri-rəsmi şəraitlər
çox kömək etsəydi, onda 10 dənəsini qurardılar ki, kömək etsin.
S u a l: Cənab Prezident, problemin ədalətli həlli Azərbaycan üçün nə deməkdir?
C a v a b: Ədalətli həll üçün izahat verməyə ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, «ümumi dövlət» prinsipi gündəmdən çıxıb, yoxsa onun elementlərindən
istifadə olunacaqdır?
C a v a b: Yox. Biz onu müzakirə etmədik.
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryanla rəsmi təkbətək görüşünüzün olmaması nə ilə əlaqədardır?
C a v a b: Ona görə ki, ehtiyac yox idi. Çünki biz orada bir yerdə idik, görüşürdük. Ehtiyac yox idi ki, mən
onunla təkbətək görüşüm. Hesab edirəm, bu dəfəki görüşün ən üstünlüyü ondan ibarətdir ki, – mən bunu öz
bəyanatımda da xüsusi deyd etdim – burada format çox uyğun idi. Çünki həmsədrlərin hamısı bir yerdə iştirak
edir və iki ölkənin prezidentləri, nümayəndə heyətləri iştirak edirdilər.
Məsələn, müxtəlif yerlərdə biz Köçəryanla görüşdük. Amma bu dəfəki görüşü özümüz yox, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Xarici İşlər naziri Kolin Pauell açdı. Münaqişənin sülh yolu ilə həll olunması prosesində
bu, ilk dəfə idi. Bu özü-özlüyündə göstərir ki, artıq yeni bir mərhələ başlanır.
S u a l: Cənab Prezident, Cenevrədə hər hansı bir sazişin imzalanması ehtimalı varmı?
C a v a b: Mən düşünürəm ki, orada bir müqavilə imzalana bilər.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan mətbuatı Rusiya diplomatik qaynaqlarına istinadən belə
məlumat yayır ki, guya Laçın rayonu Dağlıq Qarabağla birlikdə gələcəkdə yaranacaq dövlət ərazi
qurumuna qatılacaqdır. Bunun müqabilində Azərbaycanın əsas hissəsindən Naxçıvana Mehri dəhlizi
açılacaq və ora beynəlxalq sülhyaratma qoşunlarının nəzarəti altında olacaqdır.
C a v a b: Bilirsən, Azərbaycanda olduğu kimi, Ermənistanda da adamlar var ki, öz fikrini qəzetə yazır,
yaxud da uydururlar. Ona görə hər bir uydurmaya mən cavab verməyəcəyəm ki? Mən bilirəm nə var, nə yox.
S u a l: Cənab Prezident, danışıqlar zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərində də hərbi təlim keçirdilər. Bu nə ilə izah oluna bilər? Bu, Azərbaycana təzyiq kimi qiymətləndirilə bilərmi?
C a v a b: Bəs görmürsünüz ki, Azərbaycanda da hərbi təlim keçirirdi, bunu eşitməmisiniz? Hətta mənə
dedilər ki, orada vertolyotlar uçanda sərhəd rayonlarında bəziləri şey-şüylərini yığışdırıb ki, tezliklə çıxa
bilsinlər.
S u a l: Cənab Prezident, Siz vaxtilə bildirmişdiniz ki, «miatsum» sözü erməni xalqını birləşdirdi.
Azərbaycanda elə bir söz varmı ki, Azərbaycan xalqını birləşdirsin?
C a v a b: Var, var, var. Azərbaycan xalqının birliyi və Azərbaycan xalqının hamısının düz yol ilə bir-birinə
kömək edərək, torpaqlarını işğaldan azad etməsi və ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi. Onlar bir sözlə deyirlər,
amma mən bir neçə sözlə dedim. Var, amma bu, Azərbaycanda təmin olunmayıbdır. Bu gün də olunmur. Çünki
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mən bu gün də görürəm ki, bu hadisədən hərə özü üçün, öz şəxsi məqsədləri üçün, – siyasi qüvvələri deyirəm –
istifadə etməyə çalışırlar. Qurtardı getdi. İndi bəziləri deyirlər ki, gəlin müharibə edək. Yaxşı, get müharibə et.
Gedib heç müharibənin yanına çıxmayacaqsan. Hamısı yalan şeylərdir.
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryan Ki-Uestdən qayıdanda Zvartnos hava limanında deyib ki,
münaqişənin «paket həlli» müzakirə olunur, ola bilsin, iyunda Cenevrədə sənəd imzalanacaqdır. Sizcə,
onun tərəfindən məxfiliyə əməl edilməməsi Ter-Petrosyanın başına gələndən qorxaraq, danışıqları
pozmaq cəhdi deyilmi?
C a v a b: Mən onun məxfiliyi pozub-pozmadığını bilmirəm. Hər halda, onun bəyanatı gələcək danışıqlara
heç bir zərər vurmayacaqdır.
Sanballı bir sualınız var, yoxsa yox?
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, «Saman yolu» televiziyasındakı yanğından sonra büromuz yenidən
fəaliyyətə başlayıbdır. Xahiş edirəm, bizə öz arzularınızı bildirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI SENATININ ÜZVÜ RİÇARD ŞELBİNİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 aprel 2001)
Prezident sarayı
16 aprel 2001-ci il
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, xoş gördük Sizi. Sizinlə yenidən, üçüncü dəfə görüşməyimdən çox
məmnunam. Mən buraya Azərbaycana dostum senator Bill Nelson və onun xanımı ilə gəlmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə yenidən görüşməyimə çox məmnunam.
Sizin dostunuzun ilk dəfə Azərbaycana gəlməsi də mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ancaq təəssüf edirəm ki, siz
Azərbaycanda olmaga çox az vaxt ayırmısınız. Axşam gəlmisiniz, səhər də gedirsiniz. Təbiidir, bu, imkan
vermir ki, siz bizim ölkəmizlə daha yaxşı tanış olasınız, biz sizinlə daha çox görüşək. Görünür, vaxtınız imkan
vermir. Mən başa düşürəm.
Cənab senator, mən sizinlə hər dəfə görüşəndə çox məmnun oluram. Mən hiss edirəm ki, siz Azərbaycanın
problemlərini və Amerika–Azərbaycan əlaqələrini həm yaxşı bilirsiniz, həm də bunlara diqqət yetirirsiniz.
Mən iki gündür ki, sizin ölkənizdən qayıtmışam. Bilirsiniz ki, bizi sizin ölkənin ən cənubunda olan Florida
ştatında bir adaya apardılar. Cənab senator Nelson özü Ki-Uest adasında olub, yoxsa yox?
B i l l N e l s o n (Florida ştatını təmsil edir, Demokratlar Partiyasının üzvüdür): Cənab Prezident, çox
olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl bir yerdir. Gözəldir, mənzərəsi də gözəldir, havası da gözəldir.
B i l l N e l s o n: Danışıqlar aparmaq üçün çox yaxşı yerdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, sakit yerdir, mane olmurlar. Bir neçə gün orada danışıqlar apardıq. Keçmiş prezident Trumenin yay iqamətgahını gördük. Düzü, mən elə təsəvvür edirdim ki, o iqamətgah daha təmtəraqlıdır.
Amma elə deyildi. Ətrafında yaşayış binaları tikiblər. Bilmirəm, siz ona niyə icazə vermisiniz. Gərək
prezidentin cənubdakı Ağ evinin ətrafı açıq olaydı.
B i l l N e l s o n: Cənab Prezident, onun ətrafında olan binaları satmaq yolu ilə həmin o Ağ evi qoruyub
saxlamaq, xərclərini ödəmək mümkün olmuşdur. Biz də o binalarda yaşamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz kasıbsınız? Dünyada hamı hesab edir ki, Amerika zəngin dövlətdir. Amma siz
deyirsiniz ki, o Ağ evi saxlamaq üçün ətrafdakı binaların yerini satıb onun xərcini ödəmisiniz. Hər halda, çox
gözəl yerdir. Mən çox məmnunam. Siz çox doğru buyurdunuz ki, danışıqlar üçün çox münasib yerdir.
Başa düşdüm ki, siz buraya Koreyadan gəlmisiniz.
R i ç a r d Ş e l b i: Doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səfəriniz uzun olubdur.
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, əvvəlcə biz Çinə getməyi planlaşdırdıq. Sonra Çində baş verən və
Sizə məlum olan hadisələr bizi bu səfərdən imtina etməyə məcbur etdi. Biz Yaponiyaya, oradan da Koreyaya
getdik. Sonra isə biz Çinin üzərindən uçub Azərbaycana gəlmək istəyirdik. Ona da imkan vermədilər. Ona görə
də biz məcbur olub Rusiyanın üzərindən uçaraq buraya gəlmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şimali Koreyaya da getdiniz?
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, mən Şimali Koreyaya getmək istəyirdim. Amma Siz bilirsiniz ki, mən
hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları Senatında kəşfiyyat komitəsinin sədriyəm. Şimali koreyalılar bunu
bildiklərinə görə, belə düşündülər ki, yəqin mən oranı ziyarət etsəm, nəyəsə baxacağam, nəsə axtaracağam.
Amma əslində mən, sadəcə olaraq, oranı ziyarət etmək istəyirdim. Hər halda, icazə vermədilər. Yəqin hesab
etdilər ki, biz də Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin tərkib hissəsiyik. Biz isə, sadəcə, senatorlarıq və işimiz bilavasitə
Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi ilədir. Bu iki iş bir-birindən fərqlidir.
Bilirsiniz, bəzən biz bu cür ölkələri ziyarət etmək barədə məlumat verərkən, xüsusilə mənim ünvanıma deyirlər ki,
senator Şelbi buraya Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin pərdəsi altında gəlir, kəşfiyyat xarakterli səfər edir. Ona görə də
dərhal bizim müraciətimizə sərt cavab verirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz heç vaxt belə hesab etmirik.
R i ç a r d Ş e l b i: Çünki Siz bu fərqi yaxşı bilirsiniz.


Senator Riçard Şelbi Amerika ştatını təmsil edir. Respublikaçılar Partiyasının üzvüdür.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bizim, Azərbaycanın dostusunuz. Əgər gəlib burada kəşfiyyat etsəniz də, etiraz
etmərəm. Onda Azərbaycanın vəziyyətini daha yaxşı biləcəksiniz.
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, Sizin keçmiş tərcümeyi-halınızda təhlükəsizlik orqanları ilə sıx
təmaslarınız, bağlılığınız olduğu üçün bu fərqin nə demək olduğunu yaxşı biləcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bu barədə sizinlə müəyyən qədər qohumuq.
Siz özünüz də dediniz ki, üçüncü dəfədir Azərbaycana gəlirsiniz və Azərbaycanın vəziyyətini artıq bilirsiniz.
Məmnunam ki, siz öz dostunuzu, Floridadan olan senatoru Azərbaycana gətirmisiniz ki, Azərbaycanı tanısın, bilsin və bizim problemlərlə daha yaxşı məşğul olsun.
Bizim sizinlə əməkdaşlığımızın çox geniş spektri var. Bunu bilirsiniz. Mən təhlükəsizlik məsələlərini
nəzərdə tuturam. Amma eyni zamanda bu əməkdaşlığı uğurla həyata keçirmək üçün, təbiidir, ki, Azərbaycanın
ən əsas problemi həll olunmalıdır.
Son illər Azərbaycan Ermənistanla münaqişə vəziyyətində olduğu halda, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalı altında olduğu halda, ölkəmizin bir milyon qaçqını olduğu halda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında təhlükəsizlik haqqında xeyli iş görülübdür. İndi təsəvvür edin ki, əgər bu problem həll olunsa, bizim
əməkdaşlığımız daha da yüksək səviyyəyə qalxa bilər. Biz Floridada əsas bu məsələ ilə məşğul olduq. Mən hesab edirəm
ki, Senat, Konqres və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında təhlükəsizlik haqqında xeyli iş görülübdür. İndi
təsəvvür edin ki, əgər bu problem həll olunsa, bizim əməkdaşlığımız daha da yüksək səviyyəyə qalxa bilər. Biz Floridada
əsas bu məsələ ilə məşğul olduq. Mən hesab edirəm ki, Senat, Konqres və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni hökuməti,
prezident cənab Buş və onun həmkarları bu məsələnin həll olunmasına çox güclü təsir etməlidirlər.
Mən bu barədə prezident cənab Buş ilə çox ətraflı danışdım. Çox məmnunam ki, bizim bu görüşdə həm
vitse-prezident Dik Çeyni, həm Dövlət katibi Kolin Pauell, həm də prezidentin təhlükəsizlik üzrə köməkçisi
Kondoliza Rays iştirak edirdi. Mən bu görüşdən çox razıyam. Ancaq onun müsbət nəticələrini gözləyirəm.
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, yaxşı, sağlam görünürsünüz. Biz istəyirik ki, Siz sağlam olasınız,
uzun ömür yaşayasınız, Vaşinqtona tez-tez gələsiniz. Lazımınız olanda Klivlend klinikasına da gedəsiniz.
Cənab Prezident, mən bunu əvvəl də demişəm, indi bir daha bəyan edirəm. Hesab edirəm, zaman artıq
yetişibdir ki, Azərbaycan–Amerika münasibətlərində ciddi maneə olan 907-ci maddə aradan qaldırılsın. Hesab
edirəm ki, bu maddə heç bir məntiqi məna daşımır. Bu, Amerikadakı etnik azlığın, erməni lobbisinin səyləri
nəticəsində qəbul olunmuş bir maddədir. Bir daha təkrar edirəm ki, bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana, Azərbaycan xalqı üçün daha yaxşı işlər görməsinə mane olan bir maddə kimi, dərhal aradan
qaldırılmalıdır. Sizin dövlətiniz, Azərbaycan dövləti həm keçmişdə, həm indi, həm də gələcəkdə bu regionda
zəngin karbohidrogen yataqlarının – neft və qaz ehtiyatlarının istismar olunması və eləcə də dünyaya ixrac
olunmasında mərkəzi rol oynamaqda davam edəcəkdir. Hesab edirəm ki, boru kəmərlərini mümkün qədər tez
tikib çatdırmaq lazımdır. Bu fürsətdən istifadə edib, sizi yeni, zəngin bir qaz yatağı tapmağınız münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, təklif olunmuş və bizim tərəfimizdən gözəl işlənmiş layihə – qeyd edirəm
ki, biz gələcəkdə də bu dəstəyi verəcəyik – Azərbaycandan Türkiyəyə çəkiləcək boru kəməri Azərbaycanın və
regionun digər dövlətlərinin müstəqilliyinin gücləndirilməsinə yardımçı olacaqdır.
Hesab edirəm, Siz və digərləri bilirsiniz ki, əgər bu əsas ixrac boru kəməri Rusiyadan keçərsə, onda siz
taleyinizi onların mərhəmətinə və yaxud ümidinə buraxmış olacaqsınız. Siz və sizin xalqlarınız Rusiyanın
ümidinə, mərhəmətinə möhtac qalmağın tarixən nə demək olduğunu yaxşı bilirsiniz.
Cənab Prezident, Siz yeni hökumətin adını çəkdiniz. Həqiqətən də cənab Buş, vitse-prezident Çeyni, Dövlət
katibi Pauell, Milli Təhlükəsizlik üzrə müşavir Rays – bunlar Azərbaycanın və regionun nə qədər mühüm
əhəmiyyət daşıdığını yaxşı anlayan insanlardır. Onlar boru kəmərlərinə və Sizin kimi dövlətlərin azadlıqlarının
qorunub saxlanılmasına bütün dünyadakı təhlükəsizliyin təmin olunmasının vacib elementi kimi baxırlar.
Mən Sizinlə görüşərkən söylədim, amma xanımımın Sizə bir daha xoş salamlar söylədiyini bildirirəm.
Xanımım may ayında 24 günlüyə İrana səfər edəcəkdir. Ola bilər, İrandan sonra 24 günlük də buraya,
Azərbaycana gəlsin. O Sizə ən xoş arzularını çatdırır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox gözəl olar. Mən onu dəvət edirəm. Bir məsələ də var. Əgər 24 gün İrana
gedəcəksə, Azərbaycana gəlməsə, bu bir az anlaşılmaz olar.
R i ç a r d Ş e l b i: Bunu ona çatdıraram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər 24 gün orda olsa, gərək 48 gün də burda olsun.
R i ç a r d Ş e l b i: Bəlkə də çox. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab senator, mən sizin dediklərinizlə tamamilə razıyam.
B i l l N e l s o n: Cənab Prezident, Siz Sovetlər İttifaqının Siyasi Bürosunun üzvü olduğunuz zamanlar mən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresində bir nümayəndə heyətinə rəhbərlik edərək, o nümayəndə heyətini
Moskvaya gətirmişdim. Biz orada kosmosla bağlı məsələləri müzakirə edirdik. O vaxt bizi kosmonavtlar
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Leonov və Kubasov qonaq etdilər. Hələ soyuq müharibə vaxtı onların uçduğu «Soyuz» kosmik gəmisi bizim
astronavtların «Apollon» kosmik gəmisi ilə birləşmiş və birgə uçuş keçirmişdilər. Biz o vaxt Sovet İttifaqının
rəhbərlərindən olan Andrey Qromıko ilə görüşdük, əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik. Bu gün bizim
Rusiya ilə kosmosdakı əməkdaşlığımızın müsbət, böyük nəticələri göz önündədir. Mən Andrey Qromıko ilə
görüşü heç zaman unutmayacağam. Xatırlayıram ki, o, 20 dəqiqə çıxış etdi. Ondan sonra tərcüməçi imkan tapdı
ki, çıxışı tərcümə etsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz kosmonavtları xatirimizə saldınız. Sovet və Amerika kosmonavtlarının
əməkdaşlığının ilk dövründə mən onlarla görüşmüşəm. Sizin kosmonavt Stafford birinci dəfə Aya uçmuş
adamdır. Siz onu xatırlayırsınız. O, Sovetlər Birliyinə gəlmişdi. Sovetlər Birliyindən Leonov, Şatalov, Kubasov
da Staffordla bir yerdə 1973-cü ildə buraya gəlmişdilər. Biz o vaxt yaxşı axşam yeməyi yedik. Çox yaxşı
səmimi söhbətlər etdik.
Mən kosmonavt Stafforda – onda ən məşhur olan adam idi – Azərbaycan konyakları bağışlamışdım. O qədər
xoşuna gəlmişdi ki, onu aparıb evində saxlamışdı və Sovetlər İttifaqından gələn qonaqlara göstərirmiş ki, bunu
mənə Heydər Əliyev bağışlayıbdır. Çox yaxşı bir insan idi. Hər halda, kosmonavtlar, həqiqətən, çox uğurlu
əməkdaşlıq etmək istəyirdilər. Kosmosa birinci uçan Qaqarin oldusa, Aya da birinci uçan Amerikadan Stafford
oldu.
B i l l N e l s o n: İki-üç gün bundan öncə Qaqarinin kosmosa uçmağının 40-cı ildönümü qeyd edildi.
Qaqarinin kosmosa uçmasının 30-cu ildönümü münasibətilə on il bundan öncə mən və xanımım Baykonura,
Qazaxıstana getdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda sizin çox əlaqələriniz var idi.
Cənab senator, siz bir neçə mühüm məsələ haqqında öz fikirlərinizi bildirdiniz. Bir də qeyd edirəm ki, mən
onlarla tam razıyam və bildirmək istəyirəm ki, son 6 il içərisində bizim apardığımız işlər indi çox gözəl nəticələr
verir.
Biz ilk dəfə 1994-cü ilin sentyabr ayında Xəzər dənizindəki «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqları ilə bağlı
Qərbin şirkətləri ilə, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri ilə böyük müqavilə imzalayarkən –
sonra buna «Əsrin müqaviləsi» dedilər – bizə qarşı müxtəlif istiqamətlərdən çox mənfi münasibətlər gördük.
Ancaq bunlar bizi qorxutmadı və çəkindirmədi. Əsas da dedilər ki, Xəzər dənizinin statusu müəyyən olunmadan
bu işləri görmək olmaz. Biz isə çox cəsarətli addımlar atdıq. İşlərimizi davam etdirdik. Artıq 20 müqavilədə
Qərbin 32 şirkəti iştirak edir. Amma Xəzərin statusu hələ müəyyən olunmayıbdır.
Biz əvvəlcədən Xəzərin sektorlar prinsipi əsasında bölünməsinə görə öz işimizi gördük. Bizim gördüyümüz
işlər artıq indi öz təsdiqini tapır. Artıq Rusiya ilə bizim aramızda Xəzərin sektorlara bölünməsi haqqında birgə
bəyanat vardır. Qazaxıstan ilə Rusiya arasında da var. Bu bizim qoyduğumuz həmin o nəticədir.
Təbiidir ki, biz bir neçə il Bakı–Ceyhan ixrac kəmərinin həyata keçirilməsinə çalışdıq. Bu da çox çətin idi.
Amma buna da nail olduq. 1999-cu ilin noyabr ayında İstanbulda son sənədlər imzalandı. O sənədə prezident
Klinton da imzasını atdı. Ondan sonra çox intensiv işlər görülübdür. Hesab edirəm ki, Bakı–Ceyhan neft ixrac
kəməri artıq real bir şeydir. Artıq bizim bu barədə konkret proqramımız vardır. Mühəndis işləri aparılır.
Maliyyə mənbələri müəyyən olunur və əməli işə başlanacaqdır. Ancaq biz qısa bir zamanda Bakı–Tbilisi–Türkiyə qaz kəmərinin çəkilməsi haqqında da saziş əldə etdik. Ona görə siz tamamilə doğru deyirsiniz ki, bunların
hamısının həm iqtisadi əhəmiyyəti, həm siyasi, həm də strateji əhəmiyyəti çox böyükdür.
Biz sizinlə təhlükəsizlik sahələrində əməkdaşlıq edərkən boru xətlərinin qorunması məsələsində də çox ciddi
əməkdaşlıq etməliyik. Bunda bizim sizə böyük ehtiyacımız var. Ona görə ki, bir neçə il bundan qabaq fərziyyə
hesab olunan bir şey bu gün reallığa çevrilibdir. Bundan sonra belə olacaqdır və bizim bu sahədə
əməkdaşlığımız çox geniş olmalıdır. Amma bunların hamısının əsas şərti Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə
son qoymaq, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək, bir milyon Azərbaycan vətəndaşını öz yerinə-yurduna qaytarmaqdır.
Siz 907-ci məddənin nə qədər ədalətsiz olduğunu etiraf etdiniz. Bunu sizin kimi, çoxları etiraf edir. Prezident
Klinton da etiraf edirdi. Mən prezident Buş ilə bu barədə də danışdım. Ona görə, gərək Amerika kimi bir
ədalətli dövlətdə, Amerika Konqresi kimi ədalətli bir təşkilatda bundan sonra ədalətsizliyə yol verilməsin. Mən bu
barədə sizin səylərinizi qiymətləndirirəm. Amma arzu edirəm ki, onlar sona çatsınlar.
R i ç a r d Ş e l b i: Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm, əlimdən gələni edəcəyəm ki, 907-ci maddənin
ləğvinə nail olum. Mən buradan qayıtdıqdan sonra Nelsonla birlikdə həm prezident Buş, həm vitse-prezident
Çeyni, həm Dövlət katibi Pauell, həm də təhlükəsizlik məsələləri üzrə müşavir Rays ilə söhbət etməyi
planlaşdırıram. Onlarla görüşdə bu məsələnin, yəni 907-ci maddənin dərhal aradan qaldırılmasının vacibliyini
bir daha bildirəcəyəm. Hesab edirəm, hətta belə bir dəlil də gətirmək olar ki, 907-ci maddə sülh prosesinə də
mane olur. Şübhəsiz ki, bir dövlət başqa dövlətin torpağını işğal edəndə, hər iki dövlət arasında yaxşı münasibət
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olmur. Hesab edirəm ki, sülhün bərqərar edilməsinin nə qədər vacib olduğunu erməni xalqına da anlatmaq
gərəkdir. Bilirsiniz ki, biz ermənilərlə uzun müddətdir dostuq. Amma bu mübarizəni davam etdirmək erməni
xalqının nə yaxın, nə də uzaq zaman üçün hesablanmış məqsədlərinə xidmət etmir.
Siz mənə Azərbaycanda bir milyona yaxın vətəndaşınızın didərgin düşdüyünü, qaçqın olduğunu dəfələrlə
söyləmisiniz. O insanlar çətinliklər yaradırlar. Onlar Azərbaycanın başqa hissələri üzərində iqtisadi yük olurlar. Lakin
evindən-eşiyindən didərgin salınanda onların getməyə başqa yerləri olmur, sadəcə, ölkənin bişqa bir hissəsinə köçürlər.
Mən boru kəmərləri məsələsinə bir daha qayıtmaq istərdim. Hesab edirəm ki, sizə iki boru kəməri lazım
olacaqdır. Biri neft üçün, biri də qaz üçün. Türkiyəyə gedəcək boru kəməri kürdlərin sıx yaşadığı ərazilərdən
keçəcəkdir. Zənnimcə, bu, Türkiyənin şərq hissəsində yaşayan kürdlərin iqtisadi cəhətdən vəziyyətlərinin
yaxşılaşdırılmasına kömək edə bilər. Yəqin onları bu kəmərlərdən faydalanmağa cəlb etməklə, onun
qorunmasına daha çox meylləndirmək, sövq etmək mümkündür. Hər bir məsuliyyətli adam fayda götürdüyü işi
də, layihəni də qoruyur.
Şübhəsiz ki, biz Sizinlə boru kəmərlərinin təhlükəsizliyi məsələləri barədə əlavə işlər görəcəyik. Amma
onların təhlükəsizliyinin ən yaxşı təmin olunması boru kəmərlərini yerin altı ilə çəkməkdir, qazıb yerə
basdırmaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq, ancaq. Üstü ilə çəkmək olmaz.
B i l l N e l s o n: Cənab Prezident, fürsətdən istifadə edib, terrorizmə qarşı mübarizə aparılması işində
bizim ölkəmizə göstərdiyiniz yardıma görə, nüvə silahlarının yayılmasının qarşısını almaq üçün bəzi
məsələlərdə yardım göstərdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm.
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİ İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, MDB-nin
İCRAÇI KATİBİ YURİ YAROV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(24 aprel 2001)
Prezident sarayı
24 aprel 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadam ki, gəlmisiniz. Hiss olunur ki, siz MDB-nin İcraiyyə Komitəsinə başçılıq
edəndən o çox fəal işləyir və müntəzəm olaraq müxtəlif tədbirlər keçirir. Dövlət başçılarının da görüşləri
müntəzəm xarakter almışdır. Mən hələ onu demirəm ki, digər səviyyələrdə olduqca çox görüşlər keçirirlər. Bir
sözlə, mən bunu alqışlayıram.
Y u r i Y a r o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Demək lazımdır ki, bütün bunlar Sizin dəstəyiniz
sayəsindədir. Dövlət başçılarının axırıncı iclasında söylənmiş sözlər yadımdadır. Odur ki, bunu nəzakət xatirinə
demirəm. Bu dəstəyinizə görə əslində Sizə minnətdaram, təşəkkür edirəm. Çünki Siz bizi dəstəkləyəndə nəticə
də olur. Heydər Əliyeviç, dövlətdaxili prosedurlarla bağlı məsələlərdə bizi dəstəklədiyinizə görə indi, əslində elə
bir gün olmur ki, ayrı-ayrı dövlətlərdə, ayrı-ayrı işlərdə irəliləməmiş olaq. İndi bir cədvəl təqdim edəcəyik. Burada biz Sizə aydın şəkildə göstərəcəyik ki, artıq bu il təkcə dövlətdaxili strukturlarda deyil, hətta ratifikasiya
tələb olunan çox mürəkkəb sənədlərdə də irəliləyiş var. Əgər ötən görüşün nəticəsindən danışsaq, onda başlıca
iqtisadi məsələ – azad ticarət zonası məsələsi barədə danışmaq olar. 2000-ci ildə birlik ölkələrində əmtəə
dövriyyəsinin ötən ildəkinə nisbətən artımı 33 faiz olmuşdur. Demək lazımdır ki, dövlətdaxili prosedur tələb
edilən sənədlərin 82 faizi üzrə prosedur Sizin dəstəyiniz və digər prezidentlərin dəstəyi sayəsində başa çatmış,
tamamlanmışdır. Beləliklə, qalan sənədlər üzrə dövlətdaxili proseduru tam həcmdə yerinə yetirməyə və blokda
nəzərdə tutulanların hamısını başa çatdırmağa qadir olduğumuz barədə birliyin 10 illiyinədək məlumat verə
bilməyiniz üçün o qədər də iş qalmır. Onda biz əmtəə dövriyyəsinin 33 faizi deyil, xeyli çox artdığını görəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, belədir. Ancaq burada bizimlə bağlı problemlər yoxdur. Siz özünüz
bilirsiniz ki, biz buna artıq çoxdan razılıq vermişik. Hesab edirəm ki, bu problemlər həll olunacaqdır.
Y u r i Y a r o v: İlk öncə məlumat vermək istərdim ki, bütün dövlət başçıları iyunun 1-də Minskdə dövlət
başçılarının iclasının keçirilməsinə öz razılığını təsdiqləmişlər. Onun formatı həmişəki kimidir, iclas saat 12-də
başlanacaq, saat yarımlıq – iki saatlıq qapalı iclasınız olacaqdır.
Sonra açıq iclasın gündəliyinə keçəcəksiniz. İclasınızdan əvvəl, mayın 31-də Minskdə saat 11-də Xarici İşlər
Nazirləri Şurasının iclası başlanacaqdır. Onlar öz gündəliyi ilə yanaşı, sizin gündəliyinizi və Hökumət Başçıları
Şurasının gündəliyini də nəzərdən keçirəcəklər. Dövlət Başçıları Şurasının iclasına 10 məsələ çıxarırlar və daha
bir mühüm məsələ də ola bilər. Siz bilirsiniz ki, Abxaziyadakı – Gürcüstandakı sülhyaratma qüvvələrinin
mandatı iyunun 30-da bitir. Sabah biz Eduard Amvrosiyeviçin qəbulunda olacağıq, əgər Gürcüstan bu məsələni
gündəliyə çıxarsa, onda təbii olaraq Siz, dövlət başçıları mandat verilməsini həll edəcəksiniz. Ümumiyyətlə isə
Sizin 10 məsələniz, hökumət başçılarının və xarici işlər nazirlərinin hərəsinin 23 məsələsi vardır.
Təşkilat səpkili məsələlər bloku haqqında. Əgər Dövlət Başçıları Şurasının iclası iyunun 1-də keçirilsə, biz
təklif edirik ki, əgər razılaşsanız – növbəti iclas noyabrın 30-da, cümə günü Moskvada olsun. Çünki Sizinlə
birlikdə hazırladığımız və nazirlərin baxdıqları üçillik planda oktyabr, Moskva göstərilmişdir. Ona görə də biz
iclasın noyabrın axırında Moskvada keçirilməsini təklif edəcəyik. Müvafiq olaraq, bir gün əvvəl, ayın 29-da
Hökumət Başçılarının Şurasının, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasları olacaqdır. Lakin Sizin qərarınız Dövlət
Başçıları Şurasının iki iclası, Xarici İşlər Nazirləri Şurasının və Hökumət Başçıları Şurasının dörd iclası
haqqında olduğundan, biz Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasını hələ noyabrın 30-dək, Sizin iclasınızdan əvvəl,
sentyabrın 5-də Moskvada, Hökumət Başçıları Şurasının iclasını isə sentyabrın 14-də Aşqabadda keçirməyi təklif
edirik. Bu təklifi Belarusun Baş naziri, Hökumət Başçıları Şurasının hazırkı sədri Yermoşin irəli sürmüşdür. Biz
Aşqabadda prezident Türkmənbaşı ilə görüşərkən bu təklif bəyənildi. Biz onun razılığını aldıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim etirazımız yoxdur.
Y u r i Y a r o v: Sağ olun. Məsələlərin birinci blokuna aid bütün gündəliklər açıqlanmış, materiallar
nəzərdən keçirilmişdir. Məsələlərin sonrakı blokunda annotasiya təklif edirik. Birinci olaraq gündəliklərin
planları – Dövlət Başçıları Şurası iclasının gündəliyi, sonra Hökumət Başçıları Şurası iclasının gündəliyi, bunun
ardınca isə Xarici İşlər Nazirləri Şurası iclasının gündəliyi gəlir. Sonrakı qovluqdakı annotasiya məsələnin
tarixinə aiddir: sənədi kim təqdim etmiş, o hansı mərhələlərdən keçmişdir, hazırda hansı vəziyyətdədir. Çünki
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yadınızdadır, sənədlərin əksəriyyəti əvvəl dövlətlərin ekspertləri, sonra xarici işlər nazirləri, yaxud İqtisadi
Şurası tərəfindən mütləq nəzərdən keçirilir, bundan sonra dövlət başçılarına təqdim edilir. Beləliklə, hər şey –
nəyin harada, nə vaxt ediləcəyi və dövlət başçıları, hökumət başçıları, Xarici İşlər Nazirləri Şuraları iclaslarının
gündəliklərindəki hər bir məsələnin hansı vəziyyətdə olduğu annotasiyada göstərilmişdir. Yəni hər bir bölmə
üzrə üç yardımçı sənəd var.
Bu təklif etdiklərimizdən başqa, ötən dəfə Sizin bizə dediyiniz kimi, qeydlərin təhlili olan qovluğu da veririk.
Hərəyə öz dövlətinin mövqeyi yaxşı məlumdur və müxtəlif sənədlərdə digər dövlətlərin mövqelərini də
öyrənmək olar.
Asan olmaq üçün biz bütün bu metodiki işi görmüşük və gündəliyin hər bir məsələsi barədə qısa annotasiya
veririk, yəni, dövlət başçılarına məruzə edirik. Gündəliyə cəmi 10 məsələ daxildir. Onlardan 4 məsələ müzakirə
üçün hazırdır və onların barəsində qeydlər yoxdur. Bir məsələni – fəxri döş nişanı haqqında məsələni və iclasın
keçirilməsi müddəti və yeri barədə məsələni Sizinlə razılaşdırmaq lazımdır. Bir məsələyə 4 yazılı informasiya
daxildir, yəni, onlara baxılmışdır. Biz əvvəlki qərarların yerinə yetirilməsinə aid bütün məsələlər barəsində Sizin
qarşınızda hesabat veririk, bundan sonra birliyin 2005-ci ilədək inkişaf etdirilməsinə dair planın yerinə
yetirilməsi barədə yazılı məlumat verilir, onun ardınca cinayətkarlıqla mübarizəyə dair 2003-cü ilədək plan gəlir
və Antiterror Mərkəzi haqqında qərarın necə yerinə yetirildiyi barədə məlumat olacaqdır. Bu təhlildən və
cədvəldən göründüyü kimi, əgər dövlətlər indiki mərhələdə hər hansı təkliflər irəli sürmüşsə, onlar cədvəlin
birinci sütununda qeyd edilir. İkinci sütunda dövlətin təklifi verilir. Üçüncü sütunda sənəddə necə əks oluna
biləcəyi göstərilir. Nəhayət, biz Hüquq Departamentinin mövqeyini əks etdirmişik. Bu mövqenin birliyin qəbul
edilmiş sənədlərinə və ya beynəlxalq sənədlərə zidd olub-olmadığı bizim üçün vacibdir. Beləliklə, biz burada
bütün gündəliyi, annotasiyanı – məsələnin harada olduğu və keçirildiyini, onunla bağlı işin gedişində nə kimi
təkliflər verildiyini görürük. Dövlət rəhbərinin mövqeyini axtarmaması üçün prezidentin mövqeyini,
Azərbaycanın nə kimi fikir söylədiyini və nə təklif etdiyini görür.
Beləliklə, siz dövlətlərin bütün 10 məsələ üzrə mövqeyinə aid nə varsa, hamısını görürsünüz. Sonda Sizin
üçün qeyd veririk ki, 5 məsələ barəsində iradlar yoxdur, ikinci məsələ barəsində irad var, bir məsələ ilə
əlaqədar, görünür, ekspert müşavirəsi keçiriləcək, bir məsələ barəsində yazılı informasiya təqdim edilir və bir
məsələ əlavə olaraq razılaşdırılmalıdır – bu, növbəti iclasın tarixi ilə bağlı olan məsələdir. Əgər başqa
dövlətlərin mövqeləri maraqlandırırsa, biz bunu cədvəllərdə tapa bilərik.
Beləliklə, biz Sizinlə bu materiallar əsasında gündəliyə və nəinki öz dövlətinin, eləcə də hər hansı digər
dövlətin mövqelərinə aid istənilən suala cavab verə bilərik.
Bundan sonra Sizin qərarınızın necə yerinə yetirildiyi barədə yazılı şəkildə məlumat verilir. Ötən gündəliyin
hər bir bəndi ilə əlaqədar nə kimi işlər görüldüyü və hər hansı vəziyyətdə olduğu barədə Sizə məruzə edirik.
Daha bir qovluq var. Buradakı sənədlərdə biz hökumətinizin başçısına onların qərarlarının necə yerinə
yetirildiyi və Xarici İşlər nazirinə Xarici İşlər Nazirləri Şurasının sonuncu iclasının qərarlarının necə yerinə
yetirildiyi barədə məlumat veririk.
Bilirik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 10 ili tamam olmuşdur. Ona görə də bu mövqeləri əsas tuturuq ki,
indi Dövlət Başçıları Şurasının ilkin gündəliyini hazırlamaq lazım deyildir. Bizim hələ yarım il vaxtımız var,
həyat özü göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: On il 1992-ci ildən hesablanır?
Y u r i Y a r o v: 1991-ci ildən.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1991-ci ildən Sovet İttifaqı süqut etdi.
Y u r i Y a r o v: Biz dekabrın 21-də Almatıda sənəd imzaladıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt mən orada deyildim.
Y u r i Y a r o v: Mən də orada deyildim, lakin 11 dövlət sənəd imzaladı, sonra isə Gürcüstan da onlara
qoşuldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda Azərbaycan imzalamadı. Azərbaycan MDB-yə 1994-cü ildə qəbul olundu.
Əvvəl Azərbaycan iştirak etmirdi.
Y u r i Y a r o v: Hər halda, MDB-nin yaranma tarixi sənədin imzalandığı gündən hesablanır. Biz hesab
edirdik ki, bu, başlıca məsələ olaraq qalacaqdır, digər məsələlər isə hələ olacaqdır. Biz onları bilirik.
Prezidentlərin gündəliyini tərtib etməyi bu dəfə etikadan kənar bildik. Biz hazırlıq prosesində Sizinlə məsləhətləşəcəyik. Hökumət başçılarına və xarici işlər nazirlərinə gəldikdə isə, onların öz problemləri və vəzifələri
var. Həm də onların gündəlikləri çox gərgin olduğundan, bir iclasları keçirilməyəcəkdir. Biz bunu təklif etdik,
onlar da razılaşdılar. Biz bundan əvvəl 10 məsələni qəti qərar qəbul edilməsi üçün İqtisadi Şuraya vermişdik və
hökumət başçılarının gündəliyindəki daha iki məsələnin də İqtisadi Şuraya verməyi təklif edirik. Yəqin,
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gündəliyi yüngülləşdirmək, öz üzərimizə daha böyük məsuliyyət götürmək və dövlət başçılarının müzakirəsinə
yalnız ən mühüm məsələləri vermək istəyirik.
Sizə məlumat vermək istərdim ki, Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko təklif irəli sürmüşdür. O,
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 10 illiyi ilə əlaqədar Minskdə elmi-praktiki konfrans keçirməyi təklif etmişdir.
Yadınızdadırsa, qapalı iclaslardan birində Moldovanın sabiq prezidenti Petru Luçinski də bu təklifi irəli
sürmüşdür. Lukaşenko bu konfransı avqust–setyabrda Minskdə keçirməyi təklif etmişdir. Təklifi iki dövlət – Rusiya
və Tacikistan dəstəkləmişdir. Qazaxıstan bildirib ki, bəli, keçirmək lazımdır, amma Almatıda. Özbəkistan demişdi
ki, bu tarix onlara əl vermir. Qazaxıstan demişdi ki, çox güman, Almatını dəstəkləyəcəkdir. Qalan dövlətlər
cavab vermədilər və indi biz deyə bilmərik ki, ən çox hansı qərara meyl edirik. Təəssüf ki, bu məsələ barəsində
Sizə məlumat verə bilmirik.
Biz Sizin arzunuzu yadda saxlayaraq, «Azad ticarət zonası yaradılmasının gedişi haqqında» bütöv bir qovluq
vermişik. Qovluqda azad ticarət rejimi barədə arayış, iqtisadi icmal və iqtisadi zonanın necə fəaliyyət göstərdiyi
barədə məlumat var. Biz bu blokda Statistika Komitələrinin 2001-ci il haqqında məlumatlarını vermişik, sosialiqtisadi inkişafı, dəyişikliklərin dinamikasını göstərmişik. Burada ümumi xarakteristika və ayrıca Azərbaycan
haqqında məlumat var. Məmnunluqla demək olar ki, Azərbaycan dövlətdaxili proseduru 21 saziş üzrə başa
çatdırmış, o cümlədən axırıncı görüşümüzdən sonra daha iki sənəd üzrə prosedur yerinə yetirilmişdir.
Yəqin bu gün mövcud olan irəliləyiş burada göstərilmişdir. Biz növbəti blokda Sizə 10 ildə sənədlərin
ratifikasiyasının necə keçdiyini göstərdik. Biz bunu cədvəldə göstərmişik, dövlətdaxili proseduranın yerinə
yetirilməsi yaşıl, cari ildə həyata keçirilmiş proseduralar göy, yerinə yetirilməmiş prosedura sarı, qərarın qəbul
olunmasında dövlətin iştirak etməməsi isə qırmızı rənglə göstərilmişdir. Burada hər bir dövlət barəsində
məlumat verilmişdir. Bu, ratifikasiya barəsindədir. Bütün bunlar isə 10 il ərzindəki iqtisadi xarakterli
sənədlərdir. Onlar ratifikasiya olunmağı deyil, dövlətdaxili proseduraları tələb edən sənədlərdir. Axırıncı vərəq
də eynilə bu cür təhlili xarakter daşıyır. Biz daha bir cədvəl hazırlamışıq, o, təfsilata varmadan hər bir dövlət
üzrə vəziyyəti görməyə imkan verir. Qırmızı rəng o deməkdir ki, dövlət iştirak etmir, yaşıl rəng yerinə yetirilməni, göy rəng isə bu il görülmüş işləri göstərir. Buradan görmək olar ki, bu il cəmi iki dövlət hələ irəliləməyibdir. Bunlar Türkmənistan və Özbəkistandır. Qalan bütün dövlətlər imzaladıqları sənədlər üzərində kifayət
qədər ciddi işləyirlər. Sənəd imzalanıbsa, səmərəliliyi yüksəltmək üçün o, işləməyə başlamalıdır. Bu halda daha
nə etmək lazımdır sualları verməzlər.
Bu, MDB üzrə inkişaf proqramının həyata keçirilməsinə dair yazılı hesabatdır. Biz mətn materialını və hər
bir dövlət üzrə ümumi daxili məhsulun artımının təhlilini vermişik. Məmnunluqla deyə bilərik ki, ötən il birliyin
bütün dövlətlərində tam artım olmuşdur. Xatirinizdədirsə, biz ötən il Sizinlə danışmışdıq, bilirdik ki, Moldovada
heç də hər şey yaxşı deyildir. İndi dəyişikliklərin necə baş verdiyi dinamikadan görünür və cari dövrdə qeydə
alınmış tədbirlərə dair dəqiq cədvəl verilmişdir. Bütün dövlətlərdə o vaxt təsdiq etdiyimiz planlar üzrə nəyin
necə hərəkət etdiyi barədə tam aydınlıq var.
Sonrakı blokda cinayətkarlıqla mübarizəyə dair bütün materiallar, 2003-cü ilədək təsdiqlənmiş proqram
toplanmışdır. Bunun hər bir dövlət üzrə necə yerinə yetirildiyinə dair burada hesabat təqdim edilmişdir. Burada
da yazılı məruzə, sonra isə hər bənd üzrə cədvəl gəlir. Məmnunluq hissilə demək lazımdır ki, qərarların böyük
əksəriyyəti yüksək səviyyədə və vaxtında yerinə yetirilir.
Siz bizə bəzi məsələləri – İqtisadi Şura üzrə və müddətləri dəyişdirmək hüququ vermişdiniz. Ona görə də biz
axırıncı iclasda bir məsələni gündəlikdən çıxarmaq və digər məsələnin müddətini başqa vaxta keçirmək üçün
onlara qabaqcadan müraciət etmişdik. Biz icazə aldıq, amma bu arayışda onu qeyd edəcəyik. Hansı məsələlərin
başqa vaxta keçirilməsini, hansı məsələnin gündəlikdən çıxarılmasını xahiş etmişdik – məruzədə bunların hamısı
əksini tapmışdır.
Bundan sonra biz materiallar blokunu nəzərdən keçiririk. Burada onillik haqqında kitab üzərində işin necə
getdiyi, neçə dövlətin nə qədər sifariş verdiyi, bu kitab üzərində dövlətlərdən kimlərin işlədiyi barədə məlumat
verilmişdir. Biz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 10 illiyi ilə əlaqədar təklif edilən suveniri göstərmişik. Bu
materiallar axırıncı iclasda İqtisadi Şura tərəfindən nəzərdən keçirilmiş və bəyənilmişdir.
Bundan sonra biz həmin suveniri sifariş etdik. Gördüyünüz kimi, bu, prezidentlər, hökumət başçıları, xarici
işlər nazirləri üçün stolüstü nişandır. Görünür, sayını artırmaq lazım gələcəkdir. Çünki prezidentlərin tərkibində
dəyişiklik olacağını bilmirdik. Güman ki, Moldovanın keçmiş prezidentinə də, yeni prezidentinə də təqdim
etmək lazımdır.
Biz maliyyələşdirmə vəzifələrinin yerinə yetirilməsinin vəziyyəti haqqında danışdıq və bir daha təkrar
edirəm ki, cari aylarda MDB ölkələrində dinamikanın necə getdiyini göstərən bu yeni planı vermişik. Doğrudur,
biz burada hələlik yanvar, fevral aylarını qeyd etmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs maliyyələşdirmə məsələsi nə yerdədir?
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Y u r i Y a r o v: Prezidentlərə bu sualları vermirik, bu, bizə aid olan məsələlərdir. Biz Baş nazirlə razılığa
gəldik, onun dəstəyini aldım. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yuri Fyodoroviç, sağ olun. Əvvəldə dedim ki, ötən görüşlərdən məndə elə təsəvvür
yaranmışdır ki, hazırda İcraiyyə Komitəsi keçən vaxtlara nisbətən xeyli yaxşı işləyir. Mən 1994-cü ildən MDBnin iclaslarında iştirak etmişəm. Müxtəlif adamlar olubdur. Gəlin keçmişdən danışmayaq. Hər halda, indiyədək
heç vaxt belə dəqiqlik, belə dürüstlük, belə təhlil olmayıbdır, sənədlər belə hazırlanmayıbdır. Bu gün təqdim
etdiyimiz material çox maraqlı materialdır. O, təkcə hər hansı məsələlərin qarşıdakı zirvə görüşündə həlli üçün
deyil, eləcə də MDB-də baş verən bütün hadisələrlə tanış olmaq, öz işini başqalarının işi ilə tutuşdurmaq və təbii
ki, müvafiq nəticələr çıxarmaq üçün gərəkdir. Odur ki, sənədlərə görə və çox müfəssəl məlumata görə sizə
olduqca minnətdaram. Mən bütün müddətlərlə razıyam, bizim heç bir problemimiz yoxdur. İclasın harada –
Aşqabadda, yoxsa Almatıda olacağını isə özünüz həll edin.
Y u r i Y a r o v: Bunu hökumət başçıları etməlidirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər onlar razılığa gəlməsələr, onda biz həll edərik.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN BAŞÇILARININ İSTANBUL ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLƏCƏK
VII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN TÜRKİYƏ RESPUBLİKASINA YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BAKININ BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA VERDİYİ CAVABI
(25 aprel 2001)
25 aprel 2001-ci il
S u a l: Cənab Prezident, İstanbulda keçiriləcək zirvə görüşündə hansı məsələlərin müzakirəsi
nəzərdə tutulur?
C a v a b: Bu, türkdilli dövlətlərin başçılarının VII zirvə görüşüdür. Hər bir zirvə görüşündə biz çox
məsələlərə baxırıq. İndi bəyannamə hazırlanıb, razılaşdırılıbdır. Türkdilli dövlətlərin elm, mədəniyyət
sahəsindəki işbirliyi, bizim tarixi köklərimiz, ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsindəki şəxsiyyətlərimiz və bunların
əsasında indi bizim türkdilli dövlətlər arasında çox yaxşı işbirliyinin yaranması, iqtisadi əlaqələr, təbiidir ki, bu,
əsas yer tutur. O mənada ki, türkdilli dövlətlər bir coğrafi məkanda olduqlarına görə, bir-biri ilə daha da çox
iqtisadi əlaqələr yaratmalıdır, dünyada gedən proseslərə baxış, türkdilli dövlətlər tərəfindən onlara verilən
qiymət – bunların hamısı hazırlanmış bəyannamə layihəsində vardır. Əvvəlcədən müəyyən edilməsə də, bilirəm
ki, zirvə görüşlərində, adətən, söhbətlər, danışıqlar və çıxışlar belə mövzular ətrafında olur. Yəqin ki, bu dəfə də
belə olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı türkdilli dövlətlərin başçıları tərəfindən
hər hansı bir bəyanatın veriləcəyi gözlənilirmi?
C a v a b: Bəyannamədə belə bir bənd var. Ancaq mən sizə bildirmək istəyirəm ki, əvvəlki zirvə
görüşlərində də Dağlıq Qarabağ məsələsi barədə müzakirə keçirilməyibdir. Çünki bəzi türkdilli dövlətlərin
başçıları deyirlər ki, bu birlik siyasətləşdirilməməlidir. Ancaq biz həmişə bu imkandan istifadə edib Dağlıq
Qarabağ, yəni Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında öz sözümüzü deyirik. Təbiidir ki, mən bu dəfə də
deyəcəyəm. Yəqin ki, başqa bir etiraz olmasa, o, İstanbul bəyannaməsində öz əksini tapacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, İran prezidenti İslam Konfransı Təşkilatı çərçivəsində bütün müsəlman
ölkələrini Fələstini müdafiə etməyə, İsrail əleyhinə müharibəyə çağırıbdır. Bununla bağlı nə deyərdiniz?
C a v a b: Çağırıb-çağırıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, ötən həftə biz, beş nəfər Azərbaycan jurnalisti Misir Ərəb Respublikasında
olduq. Orada bizi parlamentin spikeri, prezident Hüsnü Mübarəkin siyasi məsələlər üzrə müşaviri qəbul
etdi. Onlar bizdən xahiş etdilər Sizə çatdıraq ki, bütün Misir rəsmiləri, Misir dövləti Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi istiqamətində Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin göstərdiyi
səyləri dəstəkləyir və Sizin ABŞ-da keçirdiyiniz görüşlər onların diqqət mərkəzindədir. Misir–
Azərbaycan əməkdaşlığına gəlincə, dedilər ki, Azərbaycan prezidentinin Misirə rəsmi səfərini səbirsizliklə gözləyirlər. Bu istiqamətdə işlər gedir, lakin səfərin baş tutması daha çox Sizdən asılıdır. Bu
barədə nə deyərdiniz?
C a v a b: Çox sağ ol, bu məlumata görə təşəkkür edirəm.
Misir Ərəb Respublikası ilə Azərbaycan arasında, həqiqətən, çox səmimi dostluq, qardaşlıq əlaqələri var.
Bundan əlavə, prezident Hüsnü Mübarəklə mənim şəxsi əlaqələrim də var. Bu, keçmişdən olan əlaqələrdir.
Amma mən Azərbaycan prezidenti olandan sonra Misirə getmişdim. Orada çox səmimi söhbətlər etdik. Sonra
Mərakeşdə, Kasablankada İslam Konfransı Təşkilatının zirvə görüşündə də biz bir çox məsələləri müzakirə
etdik. Bu əlaqələri həm Misir, həm də Azərbaycan tərəfi inkişaf etdirməyə çalışır. Mən hesab edirəm ki, bu
bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki Misir həm ərəb dünyasında, həm də İslam Konfransında çox mötəbər bir
ölkə sayılır.
O ki qaldı mənim Misirə dəvət olunmağıma, bu doğrudur. Onlar məni çoxdan dəvət ediblər. Mən də
prezident Hüsni Mübarəki Azərbaycana dəvət etmişəm. O mənə deyir ki, sən gəl, sonra mən gəlim. Mən də
deyirəm ki, sən gəl, sonra mən gəlim. Amma iş bunda deyil, sadəcə, vaxt tapa bilmirəm. Vaxt tapıb mütləq ora
gedəcəyəm. Bu mənim borcumdur.
S u a l: Cənab Prezident, İstanbula səfərinizin gedişində Türkiyə prezidenti ilə təkbətək görüşünüz
planlaşdırılıbmı?
C a v a b: Bəli, görüş olacaqdır. Mənə elə gəlir ki, orada bütün prezidentlər təkbətək görüşəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, hərbi əməkdaşlıqla bağlı hər hansı bir məsələ müzakirə olunacaqmı?
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C a v a b: Axı mən sizə dedim ki, orada müzakirə edilən məsələlər siyasiləşdirilmir.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin səfəriniz ərəfəsində Şəhidlər xiyabanında camenin qarşısındakı bulaq
kompleksinin sökülməsi Türkiyə mətbuatı
tərəfindən qabardılır, bunun iki ölkə arasındakı
münasibətlərə mənfi təsiri barədə yazılar dərc edilir. Sizin bu məsələdə mövqeyiniz necədir?
C a v a b: Bilirsinizmi, Türkiyədə də sizin kimi qəzetçilər var. Bəhanə axtarırlar ki, özlərini göstərsinlər,
yaxud da Türkiyə – Azərbaycan əlaqələrinə hansısa bir ləkə yaxsınlar. Bunların hamısı əhəmiyyətsiz, xırda
şeylərdir. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluğun, qardaşlığın, strateji əməkdaşlıq münasibətlərinin çox
dərin kökləri var və bu möhkəmdir.
Mart ayında mənim Türkiyəyə rəsmi səfərim oldu. Demək olar ki, mən bir həftə müddətində Türkiyədə
oldum, Böyük Millət Məclisinin iclasında bir saat yarım nitq söylədim. Bunların hamısı onu göstərir ki, bizim
əlaqələrimizə heç kəs bir şey edə bilməz. Ancaq mən sizə də, onlara da məsləhət görürəm ki, belə xırda şeyləri
şişirtməyin.
S u a l: Cənab Prezident, İran bir tərəfdən, müsəlman Fələstini müdafiə edir, digər tərəfdən,
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında Ermənistanla əməkdaşlıq edir. Siz buna kəskin
münasibətinizi də bildirmişdiniz. Bu məsələ nə yerdə qaldı?
C a v a b: Bildirmişdim də.
S u a l: Yəni onlar belə əməkdaşlığı yenə davam etdirəcəklərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, hər bir dövlət müstəqildir. Bir dövlət o biri dövlətə öz fikrini deyə bilər, narazılığını
bildirə bilər. Ancaq o biri dövlət bunu nə dərəcədə həyata keçirərsə, bu bizdən asılı deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə prezidenti ilə görüşünüzdə Azərbaycanla Türkiyə arasında hərbi
əməkdaşlıq məsələsi müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Mən bu suala cavab verdim.
S u a l: Cənab Prezident, Avropa Şurası Parlament Assambleyasında İlham Əliyevin çıxışına peşəkar
siyasətçi kimi, Sizin münasibətinizi bilmək istərdik?
C a v a b: Bilirsiniz ki, dünən axşam bizim televiziya ilə oranın birbaşa bağlantısı var idi. Mən onu diqqətlə
seyr etdim. Bəlkə bu barədə mənim söz deməyim yaxşı deyil, çünki İlham Əliyev mənim oğlumdur. Ancaq
hesab edirəm ki, Azərbaycanı orada çox layiqli təmsil edibdir. Bundan əlavə, mən axşam onunla telefon əlaqəsi
də saxladım. Mənə dedi ki, orada, Parlament Assambleyasının əsas böyük iclasında çıxış edibdir və Ermənistanı
işğalçı kimi çox kəskin tənqid edibdir və başqa işlər görübdür. Komitədə, Avropa Şurasında İngiltərədən olan
bir deputat var, Atçison – bizim Avropa Şurasına daxil olmağımıza da mane olurdu – onun və bir neçəsinin
təşəbbüsü ilə İstanbulda bir konfrans keçirmək və oraya həm Dağlıq Qarabağın, həm də Abxaziyanın
nümayəndələrini dəvət etmək istəyirdilər. Ancaq bunun da qarşısını alıblar.
Dünən o özü televiziyada çıxışında dedi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti orada, hər halda, yüksək
səviyyədədir. Ən sevindirici hal odur ki, nümayəndə heyətinin tərkibində müxtəlif tərəfləri təmsil edən adamlar
var. Hamısı birdir, mütəşəkkildirlər. Bu məni sevindirir.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ-ın 17-ci ştatı artıq «erməni soyqırımını» tanıdı. Bu, gələcəkdə ABŞ –
Azərbaycan münasibətlərinə necə təsir edə bilər?
C a v a b: Siz bu sualları mənə niyə verirsiniz? Siz gedin, oxuyun, ABŞ-ın prezidenti Corc Buş bu gün
böyük bir bəyanat veribdir. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları Türkiyə ilə çox sıx dostluq əlaqəsindədir.
Türkiyə NATO-nun üzvüdür. Bu bölgədə də NATO-nun ən böyük dayaq yeri Türkiyədir. Bu da var, o da var.
S u a l: Cənab Prezident, bu yaxınlarda Avropa Şurasında Ukraynanın bu beynəlxalq təşkilatdan
çıxarılması məsələsi müzakirə ediləcəkdir. Ukrayna ilə Azərbaycan əlaqələrini nəzərə alsaq, ölkəmizin
buna münasibəti necə olacaqdır?
C a v a b: Mənfi olacaqdır. Biz istəmirik ki, onları Avropa Şurasından çıxarsınlar.
S u a l: Cənab Prezident, Siz struktur islahatlarına artıq başlamısınız. Bu proses dayanıb, yoxsa
davam edəcək?
C a v a b: Mən sənin adını «struktur islahatı» qoymuşam (gülür). Bilirsiniz, siz elə məxluqsunuz ki, necə
deyərlər, heç vaxt mümkün deyildir ki, görülən işləri qiymətləndirə biləsiniz. İslahatlar gecikirdi, siz bunu
tənqid edirdiniz. Sənin özün də mənə dəfələrlə sual vermisən, ona görə də adın belə qalıbdır. İndi islahatlar
gedir, biri oradan deyir ki, islahatlar gedir, amma gecikibdir. Biri deyir ki, bu islahatlar keçiriləndə filan qədər
adam işsiz qalacaqdır. Bəs onda nə edək? İslahatları keçirməsək, onda heç kim işsiz qalmayacaqdır! Ancaq
keçirsək, təbiidir ki, kimlərsə işsiz qalacaqdır. Ancaq biz onların həyatına biganə deyilik. Biz lazımi tədbirlər
görürük və görəcəyik. O, dəyərli işçilər ki, həmin nazirliklərdə işləyibər və fəaliyyət göstəriblər, onlar
işləyəcəklər. Ancaq onlar ki, məsələn, bəlkə də zəif olublar – struktur islahatları idarəetmə sisteminin ixtisarı ilə
əlaqədardır. Yəni, idarəetmə sistemi, birincisi, indiyə qədərki kimi şişirdilmiş olmasın, ikincisi də, daha da yaxşı
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idarə edə bilsin – biz çalışacağıq ki, onların haqqında da lazımi tədbirlər görək. Biz bu islahatları keçirmişik və
keçiririk. Ancaq islahatları keçirməyəndə də bizi tənqid edirdiniz, indi keçirəndə də tənqid edirsiniz. İndi
bilmirəm nə edək ki, tənqid etməyəsiniz?
S u a l: Zirvə toplantısında Transxəzər boru kəməri ilə bağlı hər hansı müzakirələr aparılacaqmı?
C a v a b: Türkmənistanı deyirsən… Bilmirəm, bu, Türkmənistanla Türkiyənin işidir. Vaxtilə hətta Ankara
bəyannaməsində, 1999-cu ildə biz onu dəstəkləmişdik. Mən də ona imza atmışdım. Amma sonra Türkmənistan
bundan imtina etdi. Ona görə biz bu işə qarışmırıq.
S u a l: Cənab Prezident, Hacıbala Abutalıbovun Bakıda apardığı işlərdən bəzən narazılıq müşahidə
olunur. Hər dəfə də deyilir ki, cənab prezidentin bundan xəbəri var. Siz Hacıbala Abutalıbovun bu istiqamətdə fəaliyyətini dəstəkləyirsinizmi? Doğrudanmı prezidentin hər şeydən xəbəri var?
C a v a b: Bilirsinizmi, yenə də deyirəm, belə bir söz var ki, sizi heç cür razı salmaq mümkün deyildir.
Vaxtilə deyirdilər ki, Bakı zibillidir, şəhərdə qanunsuz işlər görülür və sair. Bəs prezident haraya baxır, nə üçün
prezident ölçü götürmür? İndi yeni icra hakimiyyəti başçısı qoymuşuq. O, lazımi tədbirlər görür, bunun əleyhinə
çıxış edirsiniz. Biz nə edək?
Əlbəttə ki, Hacıbala Abutalıbovun gördüyü hər iş üçün – məsələn, hansısa bir köşkü götürməsi və s. üçün
prezidentin razılığı lazım deyildir. İcra hakimiyyətinin başçısı kimi, sadəcə, ona səlahiyyət vermişəm ki,
paytaxtımızda təmizlik işləri aparsın, qayda-qanun yaratsın, insanların rahat istirahət etməsi, yaşaması üçün
daha yaxşı imkanlar yaratsın. Bunlar son günlər yaradılır. Hər halda, siz bu küçələrdə iki ay bundan qabaq da
gedirdiniz və indi də gedirsiniz. Mən çox yeri gəzə bilmirəm. Amma getdiyim yollara baxıram. Baxmayaraq,
bilirdim ki, mən getdiyim yolları çalışırlar yaxşı saxlasınlar və məndə elə təəssürat yaransın ki, hər yer belədir.
Ona görə mən, əlbəttə ki, onu dəstəkləyirəm.
S u a l: Cənab Prezident, bu yaxınlarda Azərbaycan daha bir nüfuzlu təşkilatda – Amerika dövlətləri
təşkilatında müşahidəçi statusu qazandı. Sizcə, bu təşkilat Azərbaycana hansı iqtisadi və siyasi fayda verə
bilər?
C a v a b: Baxarıq.
S u a l: Cənab Prezident, mətbuat haqqında Sizin fərmanınız olmalı idi…
C a v a b: Bilirsinizmi, bir var mətbuat, bir də var Mətbuat Nazirliyi. Bunlar bir-birindən fərqlidir. Mətbuat
haqqında mənim böyük fərmanım olubdur. Mətbuat azadlığı, söz azadlığı… bunların hamısı var. Amma nazirlik
struktur dəyişikliklərin nəticəsində ləğv edilibdir. O, artıq öz funksiyasını itiribdir.
S u a l: Cənab Prezident, sammitdə hansı türkdilli dövlətlərin başçıları ilə görüşməyi nəzərdə
tutursunuz?
C a v a b: Hamısı ilə. Sağ olun.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(26 aprel 2001)
İstanbul,
Çırağan sarayı
26 aprel 2001-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
2000-ci ilin aprel ayında, düz bir il əvvəl Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilmiş VI zirvə
görüşünün təşkilatçısı və ev sahibi kimi, sizi dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan İstanbulda, qonaqpərvər
Türkiyə torpağında türkdilli dövlətlərin başçılarının VII zirvə görüşünün işə başlaması münasibətilə səmimiqəlbdən salamlayıram.
Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, əsası 1992-ci ildə Ankarada qoyulmuş bu zirvə görüşümüz artıq
gözəl bir ənənəyə çevrilmişdir.
Mən belə görüşlərin daimi xarakter almasını ürəkdən alqışlayıram və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
indiki zirvə görüşünün bizim çoxtərəfli əməkdaşlığımızın inkişafı, regionumuzda sülhün, sabitliyin,
təhlükəsizliyin və etimadın möhkəmləndirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyəti olacaqdır.
VII zirvə görüşünün hazırlanması və təşkilində Türkiyə Respublikasının prezidenti hörmətli Əhməd Necdət
Sezərin böyük zəhmətini yüksək qiymətləndirirəm.
Ümumiyyətlə, 1992-ci ildən başlayaraq harada keçirilməsindən asılı olmayaraq, Türkiyə Cümhuriyyəti zirvə
görüşlərimizin təşkilində mühüm rol oynayır və türkdilli dövlətləri yaxınlaşdırmaq baxımından öz üzərinə düşən
tarixi missiyanı şərəflə yerinə yetirir. Bunun üçün Türkiyə dövlətinə və xalqına səmimi təşəkkürümü bildirirəm.
Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq və əməkdaşlığın inkişafına göstərdikləri diqqət və qayğıya görə
Qazaxıstan Respublikasının prezidenti hörmətli Nursultan Nazarbayevə, Qırğızıstan Respublikasının prezidenti
hörmətli Əsgər Akayevə, Özbəkistan Respublikasının prezidenti hörmətli İslam Kərimova, Türkmənistan
Respublikasının prezidenti hörmətli Saparmurad Niyazova minnətdarlığımı bildirirəm.
Məlumdur ki, görüşlərimizin əsas məqsədi xalqlarımızın sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamaq istəyini
həyata keçirməkdədir. Eyni coğrafi regionda yaşamağımız, eyni köklərə malik olmağımız bizi bir-birimizə daha
da yaxınlaşdırır, strateji əməkdaşlığımızı zərurətə çevirir.
2001-ci il türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşünün üzvü olan ölkələrdən beşi üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan, Türkmənistan və Azərbaycan dövlət müstəqilliklərinin 10 illik
yubileyini qeyd edirlər. Mən bu böyük tarixi hadisə münasibətilə qardaş ölkələrin başçılarını və xalqlarını
ürəkdən təbrik edir, onlara daim sülh, sabitlik, tərəqqi və çiçəklənmə arzulayıram.
Müstəqilliyimizin əldə edilməsindən sonra Türkiyə və Azərbaycan arasında əlaqələr genişlənməkdə davam
edir. Biz artıq Türkiyə – Azərbaycan strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini möhkəmləndiririk.
Ancaq xalqlarımız arasında əlaqələrin tarixi çox qədimdir və onlar bizim üçün dəyərlidir. Çünki biz eyni
kökə mənsub xalqlarıq, eyni milli-mənəvi dəyərləri, eyni dini paylaşırıq. Keçmişimiz bir olduğu kimi, gələcəyə
aparan yollarımız da eynidir. Bütün bunlar bizi yaxınlaşdırır, doğmalaşdırır.
Biz Türkiyənin nail olduğu inkişafdan və onun Dünya Birliyindəki nüfuzundan böyük məmnunluq duyuruq
və inanırıq ki, Türkiyə bundan sonra da Atatürk yolu ilə, demokratiya, insan haqlarının qorunması, hüquqi
dövlət quruculuğu və bazar iqtisadiyyatı yolu ilə uğurla irəliləyəcəkdir.
Biz XX əsrin son yetmiş ilini bir dövlət tərkibində yaşadığımız qardaş Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan
və Türkmənistanla ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrimizi daha da genişləndirmək, müstəqilliyin yaratdığı
imkanlardan faydalanmaq, daha böyük işbirliyi qurmaq əzmindəyik.
VII zirvə görüşü bir daha təsdiq edir ki, tarixi mənşəyimiz, qarşımızda duran məqsəd və problemlərin
oxşarlığı, milli mənafelərimizin birliyi bizim strateji əməkdaşlığımızın etibarlı təməlidir və gələcəyimizə nikbin
baxmağa əsas verir.
Mən zirvə görüşünün işinə bir daha uğurlar arzu edirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TÜRKDİLLİ DÖVLƏTLƏRİN BAŞÇILARININ VII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
(26 aprel 2001)
26 aprel 2001-ci il
İstanbul
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Qardaş türkdilli dövlətlərin başçılarına, nümayəndə heyətlərinin üzvlərinə, bütün qonaqlara İstanbul
şəhərində öz işinə başlayan VII zirvə görüşü münasibətilə Azərbaycan xalqı adından bir daha ən səmimi
salamlarımı və xoş arzularımı çatdırıram.
Görüşümüzün uğurla keçəcəyinə və qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatacağına, ölkələrimizin və
xalqlarımızın əməkdaşlığı, işbirliyi yolunda mühüm addıma çevriləcəyinə ümidvar olduğumu bildirirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, dostum və qardaşım Əhməd Necdət Sezərə, Türkiyə hökumətinə və
xalqına bu mühüm görüşün ev sahibliyini öz üzərinə götürdükləri üçün ürəkdən minnətdarlığımı bildirirəm.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, türkdilli dövlətlərin başçılarının 1992-ci ildə keçirilmiş ilk,
Ankara görüşündən ötən illər ərzində qarşıladığımız bütün çətinliklərə baxmayaraq birliyimiz inkişaf edib,
möhkəmlənibdir.
Keçən illər ərzində ölkələrimiz, dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında bir çox sahələrdə əlaqələr
genişlənib, əməkdaşlığımız artıq öz səmərəsini göstərməyə başlayıbdır.
Əminəm ki, yeni əsr dövlətlərimiz üçün sabitlik, dinamik inkişaf, konstruktiv siyasi dialoq, qarşılıqlı
surətdə faydalı əməkdaşlıq, xalqlarımız üçün isə ictimai tərəqqi və rifah əsri olacaqdır. Bütün bunlara biz, əldə
etdiyimiz tarixi nailiyyətlərin – mili azadlığımız, dövlət müstəqilliyimiz və müştərək işbirliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsi nəticəsində nail olacağıq.
Bu gün toplaşdığımız VII zirvə görüşü bir daha təsdiq edir ki, müstəqillik qazandıqdan sonra xalqlarımız
və ölkələrimiz arasında çoxtərəfli əməkdaşlıq birinci növbədə ortaq mədəniyyətimizin, adət-ənənələrimizin,
tariximizin, milli mənəvi dəyərlərimizin bərpası baxımından bir sıra müsbət nəticələr vermiş və gələcək üçün
aydın perspektivlər açmışdır.
Türkdilli dövlətlər dünyanın çox mühüm coğrafi-strateji bir regionunda yerləşirlər. Onlar əlverişli
mövqeyə, zəngin təbii ehtiyatlara, yüksək intellektual potensialı olan insan resurslarına malikdirlər.
Xalqlarımızın çoxəsrlik dövlətçilik ənənələri, zəngin mədəniyyəti, yüksək humanist keyfiyyətləri vardır.
Hələ keçən əsrin əvvəllərində türk xalqlarını yaxınlaşdırmaq, onları vahid siyasi, iqtisadi və mədəni gücə
çevirmək istəyən görkəmli şəxsiyyətlərimiz "Dildə, fikirdə və əməldə birlik" şüarı ilə çıxış edirdilər. Biz uzun
və çətin mübarizələrdən sonra yalnız XX əsrin sonunda bu istiqamətdə böyük irəliləyişlərə nail olduq. Şübhəsiz,
indiki şəraitdə türkdilli dövlətlərin başçılarının qarşılıqlı əməkdaşlığı və ardıcıl təması bu sahədəki uğurlarımızı
daha da artıracaqdır.
Bizim zirvə görüşlərimiz nəticəsində bir sıra nəcib ənənələrin əsası qoyulmuşdur. Onların sırasında dahi
şəxsiyyətlərimizin, milli mədəniyyətlərimizin korifeylərinin, bəşər sivilizasiyasının inciləri möhtəşəm
eposlarımızın əlamətdar ildönümlərini, xalqlarımızın həyatındakı mühüm tarixi hadisələri birlikdə bayram
etməyimiz əhəmiyyətli yer tutur.
"Manas" eposunun 1000, Əmir Teymurun 660, Məhəmməd Füzulinin 500, Abay Kunanbayevin 150,
"Kitabi-Dədə-Qorqud" dastanının 1300 illiyinin, əsasən, türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşü
çərçivəsində bayram edilməsi, bu görüşlərin əhatə dairəsini daha da genişləndirmişdi.
Belə yubiley tədbirlərinin birlikdə qeyd olunmasında əsas məqsəd xalqlarımızın əsrlər boyu yaratdığı
zəngin mənəvi irsi indiki nəsillərə qaytarmaq, eyni kökə, eyni tarixə malik olduğumuzu bütün dünyaya bir daha
nümayiş etdirməkdir.
Digər tərəfdən, belə yubiley tədbirlərini keçirməklə, biz inandırıcı şəkildə göstəririk ki, İbn-Sinanın,
Nizaminin, Yunus İmrənin, Füzulinin, Məxtumqulunun, Mahmud Qaşqarinin, Abayın və 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, qarşılaşdığımız problemlərin
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oxşarlığı ölkələrimizi və xalqlarımızı birləşdirən güclü amildir.
Dərin razılıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, 1992-ci ildən başlayaraq, sıra ilə qardaş dövlətlərimizin
paytaxtlarında keçirilən zirvə görüşləri nəticəsində keçən müddət ərzində türkdilli dövlətlərin ikitərəfli
münasibətləri daha da inkişaf etmiş, aramızda yüksək səviyyəli çoxlu görüşlər keçirilmiş, danışıqlar aparılmış,
dost ölkələrimizə qarşılıqlı səfərlər olmuş, bir sıra mühüm dövlətlərarası sazişlər imzalanmışdır.
Bu sazişlər dövlətlərimizin müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə, xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə
xidmət edir.
Türkdilli dövlətlərin başçıları arasında sıx şəxsi ünsiyyət, mehriban dostluq və qardaşlıq münasibətləri
yaranmışdır. Bu isə bir çox çətin və mürəkkəb məsələlərin birgə səylərlə həll olunmasına kömək edir. Bunun
nəticəsidir ki, ölkələrimiz bir sıra iri beynəlxalq layihələr çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edirlər.
Bu gün hamımızı birləşdirən belə nəhəng layihələrdən biri də Xəzər hövzəsindəki enerji daşıyıcılarının
hasil edilməsi və onları dünya bazarına çıxaracaq infrastrukturların yaradılmasıdır.
1994-cü ildən başlayaraq, Azərbaycanın ardıcıl surətdə həyata keçirdiyi enerji strategiyası nəticəsində
dünyanın iri neft şirkətlərinin təmsil olunduğu konsorsium ilə məşhur "Əsrin müqaviləsi" imzalanmış və Xəzər
hövzəsi enerji ehtiyatlarının işlənilməsi üzrə uzunmüddətli beynəlxalq əməkdaşlıq bölgələrindən birinə
çevrilmişdir. Məhz bundan sonra karbohidrogen ehtiyatlarının aşkara çıxarılması üçün göstərilən səylər
Qazaxıstanda və Türkmənistanda da zəngin yataqların olduğunu təsdiq etmişdir.
Beləliklə, Azərbaycanın bu siyasəti nəticəsində Xəzər hövzəsi bu gün bütün dünyanın diqqətini özünə
cəlb edən ən cazibədar və perspektivli enerji mənbələrindən biri olan coğrafi-siyasi regiona çevrilmişdir.
Xəzəryanı dövlətlərin hər birinin enerji ehtiyatları ilə zəngin olan öz sektoru və buradan irəli gələn bütün
hüquq imkanları vardır. Biz bu imkanlardan istifadə edərək, birgə çoxtərəfli layihələrin həyata keçirilməsində
fəal iştirak etməklə Xəzər hövzəsini iqtisadi tərəqqi zonasına çevirər, dünya iqtisadi sistemində öz layiqli
yerimizi tutarıq. Ümidvaram ki, İstanbul görüşü bu əməkdaşlığa yeni güclü təkan verəcəkdir.
Şübhə yoxdur ki, ölkələrimizin malik olduğu zəngin təbii sərvətlər və əlverişli coğrafi mövqe iqtisadi
fayda ilə yanaşı, dövlətlərimizə həm də böyük siyasi üstünlüklər qazandırır.
Enerji resurslarının birgə hasilatı, dünya bazarlarına çıxmaq üçün neft və qaz kəmərlərinin çəkilişi
dövlətlərimizin mənafeyini dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin mənafeyi ilə birləşdirəcək və regionun
təhlükəsizliyinin, sabitliyinin və tərəqqisinin təminatçısına çevriləcəkdir.
Diqqətəlayiq haldır ki, beynəlxalq əməkdaşlığımızın nümunəsi sayılan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin çəkilməsi ilə bağlı möhtəşəm layihənin reallaşdırılması 1998-ci il oktyabrın 29-da, Türkiyə
Cümhuriyyətinin 75 illik yubileyi zamanı imzalanmış Ankara Bəyannaməsi ilə başlanmışdır.
1999-cu ilin noyabrında, ATƏT-in sammiti zamanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri ilə
əlaqədar imzalanmış tarixi İstanbul sazişi ölkələrimizin gələcək inkişafı, regionumuzun təhlükəsizliyi və
çiçəklənməsi yolunda böyük uğur sayılmalıdır.
Türkdilli dövlətlərin iqtisadiyyatının dirçəlməsində mühüm rolu olan TRASEKA və Böyük İpək yolunun
bərpası layihələrini xüsusi qeyd etmək lazımdır. TRASEKA proqramını yerinə yetirib Avropa-Qafqaz-Asiya
nəqliyyat dəhlizini reallığa çevirməklə, biz həm iqtisadi inkişaf və yeni iş yerlərinin açılması üçün imkanlar
yaradır, həm də 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 nəticəsində Avropa
İttifaqı məkanından başlayaraq, Qafqaz Xəzər dənizi vasitəsilə Mərkəzi Asiyayadək uzanan nəqliyyat dəhlizi
Şərqlə Qərbi, Avropa ilə Asiyanı birləşdirəcəkdir. Bu layihənin reallaşmasında türkdilli dövlətlər açar rolunu
oynayır.
1999-cu ilin aprelində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatında İpək yolu ölkələrinin dövlət başçılarının,
Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasının yüksək səviyyəli nümayəndələrinin, konqresmenlərinin iştirakı
ilə keçirilən konfrans bizim məqsəd birliyimizi, Böyük İpək Yolunun bərpasında fəal iştirak etmək arzusunda
olduğumuzu bir daha təsdiq etdi.
XX əsrin sonu dünyanın coğrafi-siyasi mənzərəsini dəyişdirmiş hadisələrlə əlamətdardır. Xalqlarımızın
müstəqilliyini əldə etməsi, demokratik inkişaf yolunu seçərək irəliləməsi tariximizdə yeni səhifələr açır.
Qardaş Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistanla bərabər, Azərbaycan da bu il
müstəqilliyinin 10 illik yubileyini qeyd edir. Mən böyük iftixar hissi ilə bildirirəm ki, Azərbaycan Respublikası
ötən illər ərzində müstəqilliyini və suverenliyini qorumuş, dünya birliyinə inteqrasiyasını müvəffəqiyyətlə
davam etdirmişdir.
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Bir sıra çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan dünyanın mötəbər beynəlxalq təşkilatlarından biri olan
Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olunmuş və bununla da Ümumavropa ailəsinə həqiqətən mənsubluğunu
təsdiq etmişdir.
Lakin sadalanan uğurlarla yanaşı, yeni müstəqil dövlətlər həllini tapmamış, bu və ya digər şəkildə onların
müstəqilliyi və suverenliyini təhlükə altına qoya biləcək problemlərlə üzləşirlər.
Dünyada separatizm, terrorizm, dini ekstremizm təhlükəsi hələ də azalmamış, əksinə, artmışdır. Məhz
qonşu Ermənistanın hərbi təcavüzü, Azərbaycana qarşı haqsız ərazi iddiaları nəticəsində 1988-ci ildə
Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yaranmışdır.
Əvvəlcə keçmiş sovet rəhbərliyinin, sonrakı dövrdə isə dünya birliyinin laqeydliyi üzündən artıq 10 ilə
yaxındır ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. Doğma
torpaqlarından qovulmuş bir milyondan artıq azərbaycanlı hələ də qaçqın kimi çadır şəhərciklərində ağır və
dözülməz şəraitdə yaşayır.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası hələ 1993-cü ildə münaqişə ilə əlaqədar dörd
qətnamə qəbul etmişdir. Qətnamələrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş ərazilərindən qeyd-şərtsiz,
dərhal çıxarılmasının tələb olunmasına baxmayaraq, Ermənistan bu günədək həmin qətnamələri yerinə yetirmir.
Azərbaycan tərəfi ardıcıl surətdə sülhsevər siyasət yeridərək, münaqişənin dövlətlərin ərazi bütövlüyü,
beynəlxalq birlik tərəfindən tanınmış dövlətlərin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığına dair beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun şəkildə ədalətli həllinə, işğal olunmuş ərazilərimizin azad edilməsinə, qaçqınların
və köçkünlərin doğma yurdlarına qayıtmasına çalışır.
1994-cü ilin may ayında Ermənistanla Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş imzalanıb və ona əməl
olunur. ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa məsələnin sülh
yolu ilə həlli istiqamətində çalışırlar. Lakin Ermənistanın beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməməsi,
danışıqlar prosesində qeyri-konstruktiv mövqe tutması münaqişənin aradan qaldırılmasına imkan vermir.
Münaqişənin həllində irəliləyiş əldə edilməsi məqsədi ilə son iki ildə Ermənistan prezidenti ilə
Azərbaycan prezidenti arasında birbaşa görüşlər keçirilmişdir. Sülhə nail olmaq üçün qarşılıqlı kompromislərə
gedilməsi zərurəti bildirilmişdir.
Son zamanlar Azərbaycan prezidenti ilə Ermənistan prezidenti arasında danışıqlar prosesi
intensivləşmişdir. 2001-ci il yanvarın 25-26-da və martın 4-5-də Parisdə Fransa prezidenti Jak Şirakın
vasitəçiliyi ilə Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi məsələsi
müzakirə edilmişdir.
2001-ci il aprelin 3-6-da Amerika Birləşmiş Ştatlarının Florida ştatının Ki Uest şəhərində dövlət katibi
Kolin Pauellin təşəbbüsü və iştirakı, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycan və
Ermənistan prezidentləri arasında müzakirələr davam etdirilmişdir. Danışıqlar sona çatdıqdan sonra Azərbaycan
və Ermənistan prezidentləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Corc Buş ilə Vaşinqton şəhərində
görüşmüşlər. Növbəti sülh danışıqları cari ilin iyun ayında İsveçrədə olacaqdır.
Ümid edirik ki, sülh danışıqları, nəhayət, öz bəhrəsini verəcək, biz məsələnin ədalətli həllinə,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpasına, qaçqın və köçkünlərin öz yerlərinə qayıtmasına nail olacağıq.
Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü xalqımıza böyük zərbələr vurmuşdur. Biz bu münaqişəni
aradan qaldırmaq üçün var qüvvəmizlə çalışırıq. Hesab edirəm, bizim düşdüyümüz vəziyyətdən hamı nəticə
çıxarmalıdır. Hər bir hərbi təcüvüzün qarşısı vaxtında alınmalıdır və dünya birliyi onun qarşısını almaq üçün
ən qəti tədbirləri həyata keçirməlidir.
Separatizmin, terrorizmin, dini ekstremizmin qarşısını almaq üçün dünya birliyi, eləcə də Türkdilli
Dövlətlər Birliyi səmərəli birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.Bu təhlükələr isə yalnız Cənubi Qafqazda deyil, digər
regionlarda da mövcuddur. Ötən ildən başlayaraq ayrı-ayrı dini ekstremist qruplaşmaların Mərkəzi Asiyada, ilk
növbədə isə Özbəkistanda və Qırğızıstanda fəallaşmaları, onların separatçı və terrorçu fəaliyyətləri nəticəsində
baş vermiş insan tələfatı və qarşıdurma Azərbaycanda da haqlı narahatlıqla qarşılanmışdır.
Bütün bunlar bir daha göstərir ki, biz terrorizm, dövlətlərin ərazi bütövlüyünü və sərhəd toxunulmazlığını
pozan barışmaz separatizmə, dini ekstremizmə qarşı bundan sonra da birgə mübarizə aparmalı, bu sahədə
səylərimizi birləşdirməliyik.
Diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, ATƏT-in İstanbul sammitində Azərbaycan Respublikası ilk dəfə
olaraq, Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və sabitlik Paktının qəbul edilməsi barədə təkliflə çıxış etmişdi. Bizim
təşəbbüsümüz regionun xarici hərbi qüvvələrdən azad edilməsi, təcavüz və etnik təmizləmə siyasətinin aradan
qaldırılması, separatizm və terrorizmin qarşısının alınmasına yönəldilmişdir.
Biz regionda sabitliyin və sülhün bərqərar olmasına gətirib çıxaracaq Qafqaz Paktının yaradılması
haqqında Türkiyə Cümhuriyyətinin səylərini alqışlayırıq. Bu təkliflərin həyata keçirilməsi üçün imkan və
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səylərimizi birləşdirməliyik. Baş verə biləcək təhlükələrin qarşısını yalnız bu yolla ala bilərik.
Hörmətli dövlət başçıları! Xanımlar və cənablar!
Görüş zamanı hazırlanmış İstanbul Bəyannaməsinin bütün müddəalarını bütövlükdə dəstəkləyirik.
Biz türkdilli dövlətlərin başçılarının zirvə görüşlərinin daimi katibliyinin yaradılması və onun
iqamətgahının Türkiyədə yerləşdirilməsi fikrini bəyənirik.
Əminəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VII İstanbul zirvə görüşü bizim dostluq və qardaşlığımızın
möhkəmlənməsinə, türkdilli dövlətlər və xalqlar arasında çoxtərəfli əlaqələrin inkişaf etməsinə qiymətli töhfə
verəcəkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN PREZİDENTİ ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN ADINDAN
TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ
RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
(26 aprel, 2001)
Istanbul,
Dolmabaxça sarayı
26 aprel, 2001-ci il
Hörmətli Cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli Cümhur başqanları!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Buraya, VII zirvə görüşünə toplaşmış Cümhur başqanları mənə təklif etdilər ki, onların adından və öz
adımdan bir neçə kəlmə söz deyim. Mən bu səlahiyyəti çox məmnunluqla qəbul etdim. Çünki hər dəfə Türkiyə
haqqında, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə xalqı haqqında və Türkiyə cümhurbaşqani haqqında söz demək
mənim qəlbimdən gəlir. Öncə bildirmək istəyirəm ki, türkdilli dövlətlərin başçılarının VII zirvə görüşü artıq
sona çatmaqdadır və biz hamımız, yəni buraya toplaşmış Cümhur başqanları, məclis başqanı, nümayəndə
heyətlərinin digər üzvləri bu zirvə görüşünün təşkilindən və aparılmasından çox məmnunuq.
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün əsası 1992-ci ildə Türkiyənin təşəbbüsü ilə Ankarada
qoyulmuşdur. 9 il keçib və biz bu gün böyük məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, ötən illərdə nə qədər çətin və
ağır proseslər olsa da, türkdilli dövlətlər inkişaf ediblər, öz dövlət müstəqilliklərini qoruyublar, suverenliyini
qoruyublar və Türkdilli Dövlətlər Birliyi daha yüksək zirvələrə çatıbdır. Türkdilli Dövlətlər Birliyinin təməli
Türkiyədə qoyulmuşdur və ötən 9 il ərzində bu birliyin yaşaması üçün, işbirliyimizin genişləndirilməsi üçün və
xalqlarımızın bir-birinə yaxınlaşdırılması üçün Türkiyə Cümhuriyyətinin, türk xalqının, Türkiyənin böyük xidmətləri
olmuşdur.
Türkdilli Dövlətlər Birliyinə qatılmış hər bir ölkə bərabər- hüquqludur, ancaq Türkiyə bu birliyin daha da
güclü olmasını, daha da inkişaf etməsini təmin edən ən qabaqcıl ölkədir. Biz hər dəfə Türkiyəyə gələndə böyük
məmnunluq hissi duyuruq və türk qardaşlarımızla görüşərkən özümüzü çox bəxtiyar hiss edirik. Bizi sevindirən
odur ki, Türkiyə Cümhuriyyəti 1923-cü ildən, cümhuriyyət yaranandan indiyə qədər çox sürətlə inkişaf edibdir
və dünyanın ən böyük dövlətlərindən biri kimi, son illərdə həm iqtisadi, həm siyasi, həm də digər sahələrdə
Dünya Birliyində öz yerini tutubdur. Bunun əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi,
böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk elə bir cümhuriyyət yaradıbdır ki, o, daim yaşayacaq, daim inkişaf edəcəkdir. Bizi ən çox sevindirən də odur ki, türk xalqı, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyənin aparıcı qüvvələri Atatürkün
vəsiyyətlərinə sadiqdirlər və Türkiyəni Atatürkün qoyduğu yolla irəliyə aparırlar.
Biz bu görüş zamanı – dünən Türkiyəyə gələndən indiyədək burada böyük qonaqpərvərlik, sevgi, məhəbbət
və dostluq hissləri görürük. Bu da bizim hamımızı çox məmnun edir. Bütün bunların təşkilatçısı, yaradıcısı
Türkiyənin Cümhur başqanı, bizim əziz dostumuz, qardaşımız Əhməd Necdət Sezərdir. Ona görə də biz
hamımız əziz dostumuz, qardaşımız, Cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezərə qəlbimizdən gələn hissləri və ən
xoş arzularımızı, təşəkkürümüzü bildiririk və ona gələn illərdə də – Cümhur başqanlığının birinci ildönümü
sona çatıb – yeni-yeni uğurlar arzulayırıq. Bizim hamımız Türkiyə hökumətinə, Türkiyənin rəhbərlərinə,
Türkiyə xalqına öz sevgi və məhəbbətimizi bildiririk və bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə dərin
təşəkkürümüzü ifadə edirik. Türkiyə bizim üçün ikinci vətəndir. Ona görə də Türkiyədə olarkən hər birimiz
özümüzü öz vətənimizdə hiss edirik.
Mən rica edirəm, bu badələri türk xalqının şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, Türkiyə
hökumətinin şərəfinə və Türkiyənin hörmətli Cümhur başqanı, əziz dostumuz Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə,
əziz dostlar, sizin şərəfinizə qaldıraq.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN
BAĞLANIŞ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(27 aprel 2001)
İstanbul,
Çırağan sarayı
27 aprel 2001-ci il
Hörmətli Cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli məclis başqanları!
Hörmətli məclis başqanı!
Mən hesab edirəm ki, bizim çox gərgin iş şətaitində keçirdiyimiz türkdilli dövlətlərin başçılarının VII zirvə görüşü çox böyük
nailiyyət əldə edib və biz bu gün məmnunluq hissi ilə deyə bilərik ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyi bundan sonra da öz fəaliyyətini genişləndirəcəkdir. Hörmətli Cümhur başqanı, Siz burada hər şeyi dediniz, ona görə də təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Mən, sadəcə, bildirmək
istəyirəm ki, buradakı görüşümüz çox yüksək səviyyədə keçdi. Hörmətli Cümhur başqanı, Sizə, Türkiyənin bu toplantıda iştirak edən
dövlət adamlarına, dövlət orqanlarına zirvə görüşünün çox yüksək səviyyədə hazırlanması və keçirilməsinə görə bir daha təşəkkürümü
bildirirəm. Bizə çox gözəl qonaqpərvərlik göstərilibdir. Buna görə mən Türkiyənin daim qonaqpərvər ölkə olduğunu bir daha təsdiq
edərək, Azərbaycan Respublikası adından təşəkkürümü bildirirəm. Bildirirəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin üzvü olaraq Azərbaycan
öz üzərinə düşən vəzifələri bundan sonra da daim yerinə yetirəcək və türkdilli ölkələrin işbirliyinin daha da genişlənməsi və qarşıda
duran vəzifələrin həyata keçirilməsi üçün əlindən gələni edəcəkdir. Mən bir daha Sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, VIII zirvə görüşünə, Aşqabada biz yeni-yeni nailiyyətlərlə gedəcəyik. Təşəkkür edirəm.
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TÜRKDİLLİ ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARI ADINDAN
MƏTBUAT KONFRANSINDA ÇIXIŞI
(27 aprel 2001)
Istanbul,
Çırağan sarayı
27 aprel 2001-ci il
Hörmətli cənab prezident Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli prezidentlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşü başa çatdı və tam əsasla demək olar ki, VII zirvə
görüşü bu birliyin zəruri olduğunu və gələcəkdə də inkişaf edəcəyini bir daha nümayiş etdirdi.
Türkdilli Dövlətlər Birliyi 1992-ci ildə Ankarada yaranan zamandan indiyə qədər Azərbaycan Respublikası
bütün zirvə görüşlərində iştirak edib, bu zirvə görüşlərinin çox əhəmiyyətli olduğunu bildiribdir və Türkdilli
Dövlətlər Birliyinə öz töhfələrini vermişdir.
Mən hesab edirəm ki, İstanbulda iki gün ərzində bizim keçirdiyimiz görüşlərin hamısı çox səmərəli, çox
faydalı olmuşdur. Tam qətiyyətlə demək olar ki, VII zirvə görüşü uğurla başa çatmışdır. Mən Türkiyə
Cümhuriyyətinin prezidenti, VII zirvə görüşünün ev sahibi, hörmətli Əhməd Necdət Sezərə və onunla bərabər
bu toplantının hazırlanmasında və keçirilməsində xidmət göstərmiş bütün dövlət, hökumət adamlarına
təşəkkürümü bildirirəm.
Biz Türkiyənin, türk xalqının, Türkiyə Cümhuriyyətinin nə qədər qonaqpərvər olduğunu və türkdilli
dövlətlərin birləşməsi üçün nə qədər böyük səylər göstərdiyini bu günlər bir daha müşahidə etdik. Bu, şəxsən
məndə, bütün Azərbaycan xalqında böyük qürur hissi doğurur. Türkiyə Cümhuriyyətində, qardaş türk
torpağında, böyük Mustafa Kamal Atatürkün Cümhuriyyətində yenidən təmasda olmaq, burada türkdilli
dövlətlərin gələcək problemləri haqqında müzakirələr aparmaq bizim üçün çox önəmlidir.
Bizə göstərilən qonaqpərvərliyi ifadə etmək üçün bu sözlər yetərli deyildir. Bu qonaqpərvərliyi həm
dostumuz, qardaşımız Əhməd Necdət Sezər tərəfindən, həm bütün dövlət və hökumət nümayəndələri
tərəfindən, həm də Türkiyə xalqı tərəfindən hiss edirik. Ona görə mən səmimi-qəlbdən, içimdən gələn
duyğularla təşəkkür edirəm, Türkiyə xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə, qardaş türk millətinə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Təşəkkür edirəm.
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TÜRKİYƏYƏ IŞGÜZAR SƏFƏRDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BINƏ BEYNƏLXALQ
HAVA LIMANINDA JURNALISTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(27 aprel 2001)
27 aprel 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyəyə səfərim haqqında, yəni türkdilli dövlətlərin başçılarının VII zirvə görüşü və
mənim orada iştirakım haqqında hesab edirəm ki, elə bir məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki Türkiyə televiziyası bütün bunların hamısını veribdir və siz də burada dinləmisiniz. Açıq iclasları, başqa görüşləri və mənə dedilər ki, bugünkü
mətbuat konfransını da veriblər, izləmisiniz. Ona görə bu barədə bir söz deməyə ehtiyac yoxdur.
Onu deyə bilərəm ki, mən çox məmnunam, türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının VII zirvə görüşü baş tutdu
və biz toplaşdıq. Orada türkdilli dövlətlərin əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi haqqında fikir mübadiləsi apardıq,
müzakirə etdik, bəyannamə qəbul olundu. Təbiidir ki, bunlar məni sevindirir.Çünki mən daim türkdilli
dövlətlərin birliyinin möhkəmlənməsinin və inkişafının tərəfdarıyam. Baxmayaraq ki, müəyyən ölkələrdə bəzən
buna müxtəlif baxışlar var. Ancaq indi hamımızın Türkiyədə toplaşmağımız çox gözəl haldır.
Ikincisi də, Türkiyə Cümhuriyyəti və onun prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər və onunla bərabər, hökumət
üzvləri, hansılar ki, bu işin təşkilati məsələləri ilə məşğul idilər, bunu çox yaxşı, yüksək səviyyədə təşkil etmişdilər.
Bəzən olur ki, belə toplantılar bir gün içərisində keçir. Hətta bəzi dövlət başçıları belə bir təklif vermişdilər. Amma mən
yox. Mən Türkiyənin verdiyi proqramı tamamilə qəbul etmişdim. Ancaq ona baxmayaraq, onları da inandırmışdılar və
iki gün – dünən və bu gün çox sərbəst şəkildə bu toplantı keçdi. Hesab edirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyənin
prezidenti, Türkiyənin hökuməti, dövlət orqanları bu işi çox yüksək səviyyədə hazırlamışdılar və yüksək səviyyədə
keçirdilər. Mən bütün bunların hamısından məmnunam.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovla görüşünüz zamanı
Transxəzər qaz kəməri və Xəzərin statusu məsələləri ilə bağlı hər hansı razılaşma əldə edildimi?
C a v a b: Bilirsiniz, sizin sualınıza iki hissədə cavab verdim. Bu Transxəzər qaz kəməri sizə lazımdır? Niyə
maraqlanırsınız? 1998-ci ildə Ankarada, Türkiyə Cümhuriyyətinin 75 illiyi zamanı Türkiyənin prezidenti və
Türkmənistanın prezidenti saziş imzalamışdır. 1999-cu ildə ATƏT-in İstanbulda keçirilən sammitində bu sazişi
biz də təsdiqlədik. Bunu Amerika prezidenti Klinton da etdi.
Biz tranzit ölkəyik. Fikrimizi deyə bilərik ki, bizim ölkəmizdən, ərazimizdən bu boru xəttini, qaz xəttini buraxırıq,
ya buraxmırıq. Bizim başqa marağımız yoxdur. Ona görə biz o vaxt razılıq verdik. Çünki Türkiyə bizə dost ölkədir,
bilirik ki, qaza ehtiyacları var. Təbiidir ki, Türkmənistan da dost ölkədir, türkdilli ölkədir. Ona görə biz buna razılıq
verdik və müəyyən işlər aparıldı. Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti də bu işlə çox ciddi məşğul
olurdu. Amma müəyyən bir mərhələdə Türkmənistanın prezidenti bundan imtina etdi. Imtina etdi, etsin. Bunun bizə
nə istisi var, nə soyuğu var. Ona görə sənə məsləhət görürəm ki, başını belə şeylərə qarışdırmayasan.
O ki qaldı Xəzərin statusuna, bilirsiniz ki, Xəzərin statusu neçə ildir müzakirə olunur. Indi nəzərdə tutulub ki,
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları oktyabr ayında Aşqabadda görüşsünlər. Ancaq Niyazov mənimlə görüşdüyü
zaman yenə də orta xətlə əlaqədar neçə ildir bizimlə davam edən danışıqlara toxundu. Onların bu barədə, necə
deyərlər, fikri özləri istədiyi kimidir. Amma bizim fikrimiz beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olan bir şeydir. Biz
bunu dəfələrlə bildirmişik. Bizim nümayəndə heyətləri bir neçə dəfə oraya gedib, onlarınkı buraya gəlibdir və bu,
sübut olunubdur. Ancaq buna baxmayaraq, onlar yenə bəzi yerlərdə bizimlə mübahisə aparırlar. Ona görə də o bu
məsələni qaldırdı. Biz onunla belə qərara gəldik ki, may ayının 1-də Azərbaycanın ekspertləri Aşqabada gedəcəklər.
Onlarla bu barədə bir də danışıqlar aparacaqlar.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan – İran sərhədində baş verən hadisəyə Sizin münasibətiniz?
C a v a b: Bilirsinizmi, düzü, bununla əlaqədar mənim o qədər məlumatım yoxdur. Özü də bu, böyük bir
insident deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, mətbuatda belə çıxışlar var ki, Azərbaycan – Rusiya münasibətləri
yaxınlaşdıqca, Azərbaycan – Türkiyə münasibətləri soyuyur. Siz orada belə bir soyuqluq hiss etdinizmi?
C a v a b: Siz hiss elədiniz? Televiziya ilə görürdünüz. Mən bir ay bundan öncə Türkiyədə rəsmi səfərdə
olmuşam. Bilirsiniz. Məni orada nə qədər mehriban, türkcə desək, nə qədər sıcaq, dostyana qarşıladılar. Bu sizin
gözünüzün qarşısında idi. Indi bir ay keçibdir. Nə olubdur? Heç bir soyuqluq yoxdur. Əksinə, əgər siz bu gün
həmin mətbuat konfransını dinlədinizsə, orada Azərbaycan dünyaya bir daha nümayiş etdirdi ki, Türkiyənin dərdi
bizim dərdimizdir, bizim dərdimiz Türkiyənin dərdidir.
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O ki qaldı ermənilərin iddiasına, «soyqırımı» haqqında – mən orada dedim. Biz bir neçə dəfə bəyanatlar
vermişik. Bizim Milli Məclis bəyanat veribdir. Mən Fransanın prezidenti Şiraka etirazımı bildirmişəm. Hər
yerdə bildirmişəm. Amma görürsünüz, o biri ölkələrin dövlət başçıları heç bir şey demədilər. Hətta dedilər ki,
bizim bu barədə məlumatımız yoxdur. Bundan artıq nə qədər dostluq ola bilər? Bundan artıq nə qədər isti
münasibət ola bilər?
Amma iş bundadır ki, sən kimi təmsil edirsən – sizin hərəniz bir şeyi uydurursunuz, götürüb yayırsınız və sonra
da bunu suala çevirirsiniz. Indi təyyarə gələndə Dilarə Seyidzadə mənə bizim bir neçə qəzetdən məlumat oxuyurdu.
Deyəsən, «Yeni Müsavat» qəzetində, haradasa yazıblar ki, Heydər Əliyevi soyuq qəbul ediblər və guya orada
əsgərlər, yəni fəxri qarovul olmayıbdır. Televiziyada baxın, görün olub, olmayıbdır. Amma sən buna başqa şey
deyəsən, belə yaramaz.
S u a l: Cənab Prezident, bizim deputatlar Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasında
ermənilərin uzun illərdən bəri azərbaycanlılara qarşı soyqırımı etməsi haqqında bəyannamə yayıblar.
Buna necə münasibət bəsləyirsiniz?
C a v a b: Əlbəttə, yaxşı münasibət bəsləyirəm. Mən keçən dəfə gedəndə dedim ki, bizim Avropa
Şurasındakı nümayəndə heyətimiz orada çox yaxşı işləyir, necə deyərlər, çox iradə ilə, güclü işləyir. Onlar orada
hər şeyi açıq deyiblər, düzdür, indi Ermənistan qəzetlərində, başqa yerlərdə İlham Əliyevin üzərinə hücumlar
etməyə başlayıblar. Ancaq biz bunlardan heç vaxt qorxmuruq.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağda ermənilərin narkotik bitkilər becərməsi ilə bağlı İlham
Əliyev Avropa Şurasının sessiyasında ciddi faktlarla çıxış etmişdir. Biz bu ciddi məsələdən necə bəhrələnə
bilərik?
C a v a b: Çıxış etmişik ki, bəhrələnək də. Biz Avropaya birinci dəfə bu cür çatdırmışıq ki, ermənilər Dağlıq
Qarabağ ərazisində və Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş digər torpaqlarımızda qaçaqmalçılıq və s. edirlər. Bu öz
yerində. Narkotiklərin daşınması haqqında. Bunu ilk dəfə olaraq Azərbaycanın nümayəndə heyəti, onun başçısı
İlham Əliyev Avropa Şurasının Parlament Assambleyasında deyibdir. Bu da böyük əks-səda yaradıbdır. Hesab
edirəm ki, bu bizim çox uğurlu addımımızdır.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan parlamentindəki fraksiyalar bu gün birgə bəyanat yayıblar ki,
onlar sülh yoluna tərəfdardırlar. Ancaq o şərtlərlə ki, ya Dağlıq Qarabağ müstəqil olmalıdır, ya da
Ermənistana birləşdirilməlidir. Sizcə, bu, danışıqlar prosesini pozmağa yönəlməyib ki?
C a v a b: Bilirsiniz, burada hərə bir söz deyir. Bu gün bir partiya durub deyir ki, bunu eləmək olmaz, ya
bunu eləmək lazımdır. Bəziləri deyir ki, Qarabağa yürüş edək. Mən nə onlara fikir verirəm, nə də
Ermənistandakı fraksiyalara fikir verirəm. Mən onlara cavab verməyəcəyəm ki?
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Ceyhan layihəsi ilə bağlı işlər nə yerdədir?
C a v a b: Bakı–Ceyhan layihəsi üzrə işlər çox normal gedir. Burada heç bir çatışmazlıq yoxdur.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, əvvəlki toplantılarla müqayisədə indiki görüşün daha yaxşı
getdiyini müşahidə etdik. Mən 1994-cü ildən bu yana keçirilən görüşlərdə iştirak edirəm. Indiki toplantı
qapalı şəraitdə keçdi. Siz türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşünün gələcəyini necə
görürsünüz? Çünki müxtəlif fikirlər var. Son üç ildən bu yana Özbəkistanın, bəzən də Türkmənistanın
prezidentləri görüşlərdə iştirak etmirlər.
C a v a b: Bilirsiniz, hər kəs özünə cavabdehdir. Mən Azərbaycanın prezidentiyəm və vaxtilə, 1992-ci ildə
Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə Ankarada əsası qoyulmuş Türkdilli Dövlətlər Birliyini dəstəkləmişəm və
dəstəkləyirəm. Harada keçirilməsindən asılı olmayaraq, bütün zirvə görüşlərinin hamısında iştirak etmişəm.
Bəzən başqa işlərimə görə imkanım olmadığı halda, yenə də o işləri kənara qoyub toplantılarda iştirak etmişəm.
Bu mənim mövqeyimdir. Amma başqa dövlətlərin müxtəlif mövqeləri var. Bəli, məsələn, Türkmənistanın
prezidenti son iki toplantıda iştirak etməyibdir. Bu onun öz işidir. Amma hesab edirəm ki, indiki toplantı çox
yüksək səviyyədə keçdi və bir daha göstərdi ki, bəli, bu toplantı bizim ölkələrimiz, xalqlarımız üçün lazımdır,
zəruridir. Mən Azərbaycanın prezidenti kimi, öz tərəfimdən bu birliyin bundan sonra genişlənməsi və inkişaf
etməsi üçün çalışacağam.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Türkiyədən ayrıldığınız zaman Enerji naziri Cümhur Ərsümər
istefaya getdi. Onun istefasına Türkmənistan Cümhur başqanının «Mavi axın» layihəsinə qarşı
təkidlərinin önəmli rol oynadığı söylənildi. Görüşləriniz zamanı həmin layihə ilə bağlı söhbətləriniz
oldumu?
C a v a b: Bilirsiniz, mən bunu hava limanında eşitdim. Mən bilmirəm, nə üçün istefa etdi, «Mavi axın» nə
oldu, filan oldu. Amma bilirəm ki, orada mətbuat konfransında siz gördünüz, Türkmənistanın prezidenti o suala
cavab verdi ki, biri min dollara alma satır, o biri üç yüz dollara satır. Hansını alarsan – üç yüz dollara alaram.
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Ona görə də deyir ki, mənə harada gəlirlidir, oraya da satıram. Türkmənistanın prezidenti «Mavi axın»a da
toxundu. Amma bu onların işidir. Bizim işimiz deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Sirus Təbrizli bəyan edib ki, Mətbuat Şurası yaradılsa, o, Prezident
Aparatından idarə olunacaqdır. Bununla da mətbuat azadlığına təhlükə yaradacaqdır...
C a v a b: İndi mən hər kəsin dediyi sözə və mənə məlum olmayan şeyə burada cavab verməliyəm?
Görürəm ki, bir lazımlı sualınız yoxdur. Deyir, bəzən aşığın sözü qurtaranda nanay-nanay deyir. Siz də
nanay-nanay deyirsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, türkdilli dövlətlərin başçıları «erməni soyqırımı» məsələsinə nə üçün
birmənalı münasibət bildirmirlər?
C a v a b: Heç bildirmirlər. Necə yəni birmənalı? Əgər sən mətbuat konfransına baxdınsa, heç bildirmirlər.
Deyirlər, bizim bundan xəbərimiz yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının sədri Etibar Məmmədovu Amerikaya
dəvət ediblər. Onların partiyası belə bir bəyanat yayıb ki, onu Ağ evdə də qəbul edəcəklər və o,
Amerikanın yeni rəhbərliyi ilə görüşəcəkdir. Bundan əlavə, aprelin 21-də Bakıda ADP icazəsiz mitinq
keçirmişdi və polis bu mitinqi dağıtmışdı. ABŞ-ın Dövlət Departamenti bununla bağlı narahatlığını
bildiribdir. Ümumiyyətlə, ABŞ-ın bizim müxalifətə bu cür diqqətini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Amerika demokratik ölkədir. Əgər Etibar Məmmədovu lap yüksək səviyyədə qəbul edəcəklərsə,
mənim buna nə etirazım var. Əksinə, bunu yaxşı hal hesab edirəm.
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GÖRKƏMLI ALİM, AKADEMİK ZƏRİFƏ ƏLİYEVANIN XATİRƏSİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ ƏDƏBİ-BƏDİİ GECƏDƏ ÇIXIŞI
(28 aprel 2001)
Rəşid Behbudov adına Mahnı Teatrı
28 aprel 2001-ci il
Gözəl insan, görkəmli oftalmoloq alim, tibb elmləri doktoru, əməkdar elm xadimi, professor, Respublika
Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının akademik M.İ.Averbax adına mükafatı
laureatı Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev gecədə iştirak etmək üçün Mahnı Teatrına gəldi.
Sükut çökmüş salonda həzin musiqi səsləndi, «Elegiya» filmindən kadrlar göstərildi. Filmdə Zərifə xanıma
həsr olunmuş sənət əsərləri, ailəvi fotoşəkillər, vaxtilə onunla birgə işləmiş, ünsiyyətdə olmuş həmkarlarının
xatirələri əksini tapmışdır.
Görkəmli dövlət xadimi, elm təşkilatçısı Əziz Əliyevin ailəsində dünyaya göz açan Zərifə xanım çox kübar,
ziyalı, işgüzar, xalqını, vətənini, torpağını ürəkdən sevən bu ailənin layiqli övladı olmuşdur. O, respublikamızda
tibb elminin, xüsusilə oftalmologiyanın inkişafında böyük rol oynamış, bu sahədə yüksək ixtisaslı kadrlar
hazırlanmasında yaxından iştirak etmişdir. Onun elmi axtarışları təkcə Azərbaycanda deyil, onun
hüdudlarından kənarda da yüksək qiymətləndirilmişdir. Təsadüfi deyildi ki, o, Azərbaycan oftalmoloqları
arasında Averbax adına mükafata layiq görülmüş yeganə alim idi. Zərifə xanımın elmi tədqiqatları bilavasitə
xalqa xidmət edirdi. Humanist alim ömrünün ən mənalı illərini ata-anasız qalmış, uşaq evlərində yaşayan
balaların korluqdan xilas olunmasına, fəhlələr arasında peşə xəstəliklərinin qarşısının alınmasına həsr
etmişdir.
Zərifə xanım hərtərəfli inkişaf etmiş parlaq şəxsiyyət idi. O, istedadlı alim olmaqla yanaşı, ədəbiyyatı,
incəsənəti, musiqini sevir, gözəl bilirdi.
Gecədə Zərifə xanımın həyat və fəaliyyətinin müxtəlif məqamları barədə məlumat verildi, ona həsr olunmuş
şeirlərdən parçalar oxundu. Tanınmış müğənnilərin ifasında muğam və xalq mahnıları səsləndi.
Sevil xanım Əliyevanın şair Fikrət Qocanın şeirinə bəstələdiyi «Ana» mahnısının «Bəri bax» ansamblı
üzvlərinin ifasında səslənməsi gecəyə toplaşanlara bir daha xatırlatdı ki, Zərifə xanım həm də xalqımızın ən
gözəl mənəvi xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən əsl Azərbaycan qadını, ailəsinə bağlı, övladları ilə nəfəs alan
ana, gözəl ailənin xanımı idi.
Bütün ömrünü zülmətlə mübarizəyə həsr etmiş bu nurlu şəxsiyyətin xatirəsi təkcə onun doğmaları və
yaxınlarının deyil, xalqımızın qəlbində beləcə daim yaşayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mərhum Zərifə xanımın xatirəsinə həsr olunmuş bu gecənin, xatirə gecəsinin
təşkilatçılarına və bu ədəbi-musiqili kompozisiyanın iştirakçılarının hamısına ürəkdən təşəkkür edirəm. Bu,
xatirə gecəsidir, amma hesab edirəm ki, burada bizim incəsənət ustalarının çıxışları, eyni zamanda bizim
mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə müxtəlif janrları çox məharətlə nümayiş etdirmək qabiliyyətinin olduğunu
göstərir. Mən sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Bilirəm ki, bunun rejissoru bizim hörmətli mədəniyyət xadimi Cənnət xanımdır. Cənnət xanım, sizə təşəkkür
edirəm. Bütün iştirakçılara təşəkkür edirəm. Çox təsirli idi. Eyni zamanda Zərifə xanımı xatırlamaq üçün, bəlkə
mənim üçün bu daha da təsirlidir. Çünki Zərifə xanım mənim həyat yoldaşım idi. Bəlkə də mənim qədər onu
tanıyan, onu mənim qədər hiss edən adam olmayıbdır. Hətta bəlkə onun valideynləri də. Təbiidir ki, valideynləri
onu bəsləyiblər, böyüdüblər, təhsil veriblər, ona həyat veriblər. Ancaq mən onunla həyat qurandan sonra birgə
yaşadığımız dövrdə, təbiidir ki, mənim fikirlərim onun haqqında bütün deyilənlərdən daha genişdir. Ancaq, təbii,
mən burada heç bir şey demək istəmirəm. Bunlar hamısı insanın qəlbində yaşayır və hər bir insanın, dünyasını
dəyişmiş insanın, insanı tanıyanların qəlbində yaşayır. Siz isə, əziz incəsənət ustalarımız, xadimlərimiz, bununla Zərifə xanım haqqında mənim qəlbimdə yenidən hisslər oyatdınız. Güman edirəm ki, bu xatirə gecəsinə zəhmət çəkib
gəlmiş insanları da təsirləndirdiniz və Zərifə xanımın nə qədər gözəl insan olduğunu burada bir daha nümayiş etdirdiniz.
Onun haqqında çox sözlər dediniz və çox sözlər də demək olar. Ancaq mənim üçün o, birinci növbədə,
böyük bir insan idi. Zərifə xanım sədaqətli həyat yoldaşı, çox mehriban, sədaqətli ana, mənim ailəmi, mənim
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uşaqlarımı, mənim nəvələrimi yaşadan, böyüdən bir fədakar insan kimi, qəlbimdə yaşayır. Sizə təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Eyni zamanda bu gecəyə zəhmət çəkib gəlmiş dostlarımızın hamısına təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun ki, siz də zəhmət çəkib bu gün bu gecədə bizimlə bərabərsiniz. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Sizə yeni uğurlar arzulayıram.
Təbiidir ki, bu, xatirə gecəsidir və siz də xatirə gecəsində onun bizdən ayrılığı ilə əlaqədar həm sözlərinizlə,
həm çıxışlarınızla, həm də ifanızla bizim üçün bu ayrılığın nə qədər çətin olduğunu göstərmək istədiniz. Ona
görə də burada bir kədər, qəm, qüssə əhval-ruhiyyəsi yarandı.
Ancaq eyni zamanda bu gün onun anadan olan günüdür. Biz həmişə bu günü öz ailəmizdə, ancaq öz ailəmizdə
qeyd edirdik. Mən bunu xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Çünki bizim ailəmizdə geniş mərasimlər keçirmək, ad günləri
keçirmək adəti olmayıbdır. Yəqin ki, bu da həm Zərifə xanımın xasiyyətindən, həm də mənim xasiyyətimdən irəliyə
gələn haldır. Ancaq bu gün onun doğum günüdür. Indi Allahın yazısı belə gətirib ki, o, aprel ayında doğulub, aprel
ayında da həyatdan gedibdir.
Xatirimdədir, Moskvada xəstəxanada müalicə edilərkən, onun artıq ağır xəstəliyə düçar olduğunu bilərkən
mən arzu edirdim ki, o, doğum gününə qədər, anadan olan gününə qədər yaşasın. Ancaq mənim bu arzum yerinə
yetmədi və aprelin 15-də o, vəfat etdi.
Yenə də deyirəm, bu gün onun ad günüdür, doğum günüdür. Bu qəm-qüssə mənim üçün təbiidir. Ancaq
mən istəməzdim ki, bu gün xatirə gecəsinə zəhmət çəkib gəlmiş adamlar qəm-qüssə, kədər hissi ilə dağılsınlar.
Əksinə, biz Zərifə xanımı xatırlayaraq bu gün onun uşaqları, onun nəvələri, onun dostları ilə ad gününü qeyd
edirik. Ona görə də mən istərdim ki, artıq bu əhval-ruhiyyə salondan götürülsün. Görürəm ki, masaların
üzərində çox yeməli şeylər var, şirniyyat var. Hesab edirəm ki, biz bununla onun ruhunu daha da şad edərik.
Ona görə də hamınızdan xahiş edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ JANDARM QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ KOMANDANI, ORDU GENERALI
AYTAC YALMAN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(1 may 2001)
Prezident sarayı
1 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli ordu generalı, xoş gəlmisiniz. Azərbaycanı ziyarət etməyinizdən çox
məmnunam. Xüsusən ona görə ki, siz Azərbaycanı ilk dəfə ziyarət edirsiniz.
A y t a c Y a l m a n: Bəli, hörmətli cənab Prezident, bu mənim Azərbaycana ilk ziyarətimdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirəm. Bizim Daxili İşlər naziri mənə məlumat veribdir ki, burada xeyli işlər
görmüsünüz, amma görüləsi işlər də çoxdur.
A y t a c Y a l m a n: Hörmətli Prezident, daha da çox işlər görəcəyik. Bundan sonra da görüləsi işimiz
çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, görülməli işlər çoxdur.
Bizim Daxili İşlər Nazirliyi ilə Türkiyənin Jandarm Qüvvələri arasında yaranmış əlaqələr çox əhəmiyyətlidir. Biz
buna çox böyük önəm veririk. Mən indiyə qədər görülən işləri müsbət qiymətləndirirəm. Ancaq siz dediniz ki,
görüləsi işlər də çoxdur. İndiyə qədər görülən işlər bizim daxili qoşunların bəzi problemlərinin həll edilməsində
yardımçı olubdur. İndiki səfəriniz, təbiidir ki, sizin üçün əhəmiyyətli olduğu kimi, bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Ona görə mən çox məmnunam.
A y t a c Y a l m a n: Hörmətli Prezident, çox təşəkkür edirəm. Əvvəla, çox qiymətli vaxtınızı ayırıb məni
qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən vətəninizdə, icazə
versəydiniz deyərdim ki, mənim də vətənimdə – Azərbaycanda olduğuma görə çox məmnunam. Bu gözəl
ölkənizdə zati-alinizlə, belə kamil, yüksək səviyyəli insanlarla görüşməkdən çox məmnun və bəxtiyar olduğumu
ifadə etmək istəyirəm. Öz adımdan, məmləkətim adından bildirirəm ki, mənim bu səfərim dost və qardaş
Azərbaycan üçün çox müsbət nəticələr verəcəkdir və mən buna möhkəm əminəm.
Mən 1992-ci ildən bu günə qədər gerçəkləşən tədbirlərin nəticələrini görmək imkanı əldə etdim. Zati-alinizin
buyurduğu kimi, həm fiziki, həm də mənəvi hazırlıq mənasında çox mühüm işlər görülmüşdür. Amma bu günə
qədər görülən işlərdən fərqli bir məqamı da gördüm, daha böyük nəticələr əldə olunduğunu müşahidə etdim.
Xüsusi məktəbdə dörd il təhsil alan məzunların sonra Daxili Qoşunlar üçün kadr hazırlayan məktəbdə təkrar
təhsilə cəlb ediləcəyini öyrəndim. Bu, kadr hazırlığına, təhsil sahəsinə daha yaxşı, fərqli münasibəti göstərir.
Məndə belə bir fikir yarandı ki, beləliklə, Azərbaycanda təhsil məsələsi daha geniş miqyasda, daha dürüst həll
olunur. Bu iş yeni proqram və üsulla daha mükəmməl aparılacaqdır. Bütün bunların hamısı faydalıdır.
Mən Türkiyəyə dönməmiş göstəriş verdim, hazırlıq görməyə başladıq. Mütəxəssislərimiz Azərbaycana
gələcək, yüksək səviyyəli zabitlər hazırlanmasında iştirak edəcəklər.
Gələcəkdə hansı işlər görmək mümkündürsə, onları birlikdə yerinə yetirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, çox məmnunam. Bir neçə gün bundan öncə mən sizin vətəninizdə –
Türkiyədə idim. Orada Türkdilli Dövlətlər Birliyinin VII zirvə görüşü keçirilirdi.
A y t a c Y a l m a n: Mən onu izləyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İzləmisiniz. Zirvə toplantısı çox yüksək səviyyədə keçdi. Türkiyə Cümhuriyyəti və
Cümhur başqanı hörmətli Əhməd Necdət Sezər VII zirvə görüşünü yaxşı hazırlamışdılar və onu çox mütəşəkkil,
yüksək səviyyədə keçirdilər. Bizim hamımız bu görüşün iştirakçısı idik. Amma Türkiyə ev sahibidir. Çünki
bütün əziyyət, bütün işlər Türkiyənin üzərində idi. Mən hesab edirəm ki, Türkdilli Dövlətlər Birliyinin varlığı
çox əhəmiyyətlidir. Biz ildən-ilə irəli gedirik. Doğrudur, bəlkə də nailiyyətlərimiz bir o qədər böyük deyil,
ancaq irəliyə gedirik. Lakin türkdilli dövlətlər içərisində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr xüsusi
əhəmiyyət daşıyır. Deyə bilərəm ki, bu bəzi dövlətlərlə münasibətlərdən fərqlənir. Bu da təbiidir. Çünki biz
həmişə Türkiyə ilə daha yaxın olmuşuq. Türkiyə də Azərbaycanla daha yaxın olubdur. Tarixən belə olubdur.
Ona görə də biz bu əlaqələrə, görüşlərə, toplantılara çox böyük əhəmiyyət veririk.
Sizin sahənizdə, yəni, Jandarm Qüvvələri, Daxili İşlər Nazirliyi arasındakı əməkdaşlıq da çox əhəmiyyətlidir. Çünki
bizim Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunları keçmiş sovet dövründə yaranmış qoşunlardır. Onların çoxu hələ ki, keçmiş
prinsiplərə əsasən işləyirlər. Ancaq biz indi yeni dövrdə yaşayırıq, müstəqil dövlətik. Ona görə də indi Daxili Qoşunların
qarşısında duran vəzifələr keçmişdə, sovet dövründə olan vəzifələrdən çox fərqlidir.
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Sizin təcrübəniz çoxdur. Ona görə də sizin təcrübənizin bizə verilməsi, təhsil işlərinin aparılması və digər
yardımların edilməsi bizim üçün əhəmiyyətlidir. Buna görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Jandarm Qüvvələrinin
komandanı, ordu generalı kimi, sizin Azərbaycana gəlməyiniz, ölkəmizi ziyarət etməyiniz, bu məsələlərlə
şəxsən tanış olmağınız və lazımi tədbirlər görməyiniz onu göstərir ki, siz Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinə
xüsusi əhəmiyyət verirsiniz.
General Usubov da hər dəfə mənə bu əməkdaşlıqdan razılığını bildirir. Güman edirəm ki, bu dəfə görülən
işlər daha da əhəmiyyətli olubdur. Sağ olun, yəqin ki, biz bu barədə söhbət edəcəyik.
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GUÖAM-ın ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN VƏ BİR SIRA DİGƏR DÖVLƏTLƏRİN
TİCARƏT VƏ SƏNAYE PALATALARININ RƏHBƏRLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(4 may 2001)
Prezident sarayı
4 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Şadam ki, GUÖAM ölkələri
və onlarla birlikdə Şərqi Avropanın digər ölkələri, Baltikyanı dövlətlər fikir mübadiləsi aparmaq, məsələləri
müzakirə etmək və qarşılıqlı münasibətlərin, əlaqələrin daha da genişləndirilməsi imkanlarını araşdırmaq üçün
ticarət-sənaye palataları səviyyəsində toplaşmağı qərara almışlar. Bu görüşü Azərbaycanda keçirmək barədə
belə bir təşəbbüs olduğunu mənə deyəndə, buna böyük diqqətlə yanaşdım və onu alqışladım, mən sizi də
alqışlayıram.
Mənə məlumdur ki, siz burada səmərəli işləmisiniz. Respublikamızın Baş naziri Artur Rasizadə dünən sizin
simpoziumun açılışında oldu. Ondan xahiş etdim ki, mənim salamımı sizə yetirsin. Yəqin ki, yetirib. İndi işiniz
sona çatır və mənimlə görüşmək istədiyinizi bildirmisiniz. Sizinlə görüşə mən də şadam. İndi sizi dinləmək
istərdim.
S ü l e y m a n T a t l ı y e v (Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının prezidenti): Hörmətli Prezident,
hər şeydən öncə, icazə verin, qonaqlarımız adından Sizi ürəkdən salamlayım, bizimlə görüşməyə vaxt
tapdığınıza görə təşəkkür edim. Bilirik ki, Siz dövlət işləri ilə çox məşğulsunuz, Sizin üçün hər dəqiqə
qiymətlidir. Ona görə də bizi qəbul etməyə vaxt tapdığınız üçün Sizə səmimi-qəlbdən minnətdarıq və təşəkkür
edirik.
Bu simpoziumu keçirmək ideyası bizdə Siz – GUÖAM-ın üzvü olan ölkələrin rəhbərləri Nyu-Yorkda
minilliyin zirvə toplantısı çərçivəsində görüşdüyünüz vaxt yaranmışdı. Orada siz regionda sülhün,
təhlükəsizliyin təmin olunmasına, iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsinə dair çox mühüm məsələləri müzakirə
etdiniz. Siz İpək Yolunun bərpası ilə bağlı ətraflı söhbətlər apardınız. Bundan sonra bizdə belə bir ideya yarandı
ki, biz palatalar səylərimizi birləşdirib, bu əzəmətli proqramların yerinə yetirilməsi işinə nə üçün
qoşulmayaq? Biz həmkarlarımıza müraciət etdik. Onlar təklifimizə böyük məmnuniyyətlə cavab verdilər və biz
iki gün ərzində iclas keçirdik. İş çox faydalı oldu, əvvəlcə ümumi iclaslar keçirdik, sonra isə beş sessiya –
diskussiyada çox müxtəlif məsələlər müzakirə edildi. Bunlar ticarət və sənaye palatalarına aid sırf peşə
məsələləri idi. Biz iqtisadi əlaqələrimizi genişləndirmək məsələlərini müzakirə etdik. Bu gün işimizə yekun
vurduq, Litva Respublikası, Çexiya, Latviya Respublikası ilə gələcək əməkdaşlıq haqqında birgə sazişlər
imzaladıq.
Ümidvaram ki, bugünkü simpozium bizə iqtisadi, ticarət əlaqələrimizi daha da genişləndirməyə imkan
verəcəkdir ki, Sizin qarşımıza qoyduğunuz vəzifələrin yerinə yetirilməsinə təsir göstərə bilək.
Q u r a m A x v l e d i a n i (Gürcüstan Sənaye və Ticarət Palatasının prezidenti): Zati-aliləri, çox hörmətli
cənab Prezident, bizə, GUÖAM ölkələri ticarət və sənaye palatalarının birinci simpoziumunun iştirakçılarına
Sizin tərəfinizdən qəbul edilmək kimi böyük şərəf nəsib oldu. Diqqətinizə görə Sizə təşəkkür edirik və bunu
ittifaqımızın möhkəmlənməsinə və inkişafına maraq göstərməyinizin ifadəsi kimi qiymətləndiririk. Simpozium
bizə bir çox iqtisadi məsələləri nəzərdən keçirməyə, onların həllində ticarət-sənaye palatalarının rolunu aydınlaşdırmağa imkan verdi. Ümidvarıq ki, diskussiyalarımız və imzalanmış rəsmi məlumat GUÖAM ölkələrinin
biznesmenləri arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə kömək edəcəkdir.
Biz simpoziumun yüksək səviyyədə keçirildiyini xüsusi qeyd etmək istərdik. Bu işdə köhnə dostumuz
Süleyman Tatlıyevin, Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası əməkdaşlarının böyük xidməti var. Mən sizin
gözəl şəhəriniz Bakı haqqında çoxdan qəlbimdə olan hissləri də ifadə etməyi özümə rəva görərdim.
Dünyada elə xalqlar tapmaq çətindir ki, etnos, dil və din arasındakı bütün fərqlərə baxmayaraq, öz
mövcudluğunun bütün tarixi ərzində belə dost və mehriban qonşu olsunlar. Biz 1918-ci il mayın 26-da ilk dəfə
Gürcüstanı müstəqil respublika elan etdikdən iki gün sonra, Fətəli Xan Xoyski və onun silahdaşları Tbilisidə
müstəqil Azərbaycan Respublikasını elan etdilər. Bizim həmyerlimiz Əlimərdan bəy Topçubaşov isə
Azərbaycan parlamentinin ilk sədri oldu.
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Dərk etmək bizə xoşdur ki, Azərbaycanın tarixinin, elm və mədəniyyətinin bəzi əlamətdar hadisələri
Gürcüstanla bağlıdır, eləcə də Gürcüstanın bir çox görkəmli xadimləri Azərbaycanla bağlıdırlar. Zati-aliləri, Siz
və Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ən parlaq siyasi liderlərdənsiniz. Millətin və dövlətin mənafelərini
GUÖAM-ın əhatə etdiyi regionda iqtisadi siyasətlə və inteqrasiya prosesləri ilə necə əlaqələndirməyi Sizin
timsalınızda öyrənə bilərik. Sizin təşəbbüsünüzlə başlanmış Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Böyük İpək Yolu kimi
qlobal dövlətlərarası layihələrin gerçəkləşdirilməsi ölkələrimizin iqtisadiyyatına dinamika verəcək və xalqlarımızın həyatını dəyişdirəcəkdir.
Gürcüstan bu tarixi proseslərdə Sizin rolunuzu xüsusi qiymətləndirir. Zati-aliləri, diqqətə görə və belə
mötəbər görüşdə çıxış etmək üçün verilmiş imkana görə Sizə, ev sahiblərinə, burada olanların hamısına bir daha
təşəkkürümü bildirirəm.
V i k t o r Y a n o v s k i (Ukrayna Ticarət və Sənaye Palatasının birinci vitse-prezidenti): Çox hörmətli
Heydər Əliyeviç, hər şeydən öncə, dövlət fəaliyyətinizlə bağlı iş cədvəlinizin çox gərgin olmasına baxmayaraq,
bizə vaxt ayırdığınıza və Sizinlə görüşmək imkanına görə mən də Ukrayna nümayəndə heyəti adından təşəkkür
etmək istərdim.
Buraya bizim üçün çox maraqlı və mühüm simpoziumun – GUÖAM ölkələri arasında əməkdaşlığa həsr
olunmuş və belə əməkdaşlığa maraq göstərən digər ölkələrin də cəlb edildiyi simpoziumun işində iştirak üçün
Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasının dəvəti ilə gəlmişik. Bizi Azərbaycanın Ticarət və Sənaye Palatası ilə
çoxdan sıx dostluq telləri bağlayır. Əməkdaşlıq haqqında sazişimiz var və ilk növbədə işgüzar iqtisadi informasiya mübadiləsi aparırıq. Bu isə sahibkarlarımıza daha sıx əlaqələr yaratmağa kömək edir.
Bakıda biz – çoxumuz buraya ilk dəfə gəlmişik – Azərbaycanda iqtisadi vəziyyətin real sürətdə
yaxşılaşdığının, sənaye istehsalının artdığının, xalqın rifahının yüksəldiyinin şahidi olduq.
Biz görürük ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına sərmayələr, o cümlədən xarici sərmayələr qoyulur və bu,
Azərbaycan prezidentinin müəyyənləşdirdiyi xəttin təsdiqinə və həyata keçirilməsinə əyani sübutdur.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, görkəmli dövlət xadimi kimi, ölkələrimiz arasında dostluğun və əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə şəxsən böyük töhfə verən insan kimi, Ukraynada Sizə dərin ehtiram bəsləyir, hörmət edirlər.
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma ilə şəxsi dostluğunuzu da yüksək qiymətləndirirlər. Dövlətlərin
prezidentləri dostluq edirlərsə, təbii olaraq, nəinki Azərbaycanın və Ukraynanın, həm də ümidvaram ki, digər
bütün üzv ölkələrin ticarət–sənaye palatalarının prezidentləri də dostluq edirlər. Regionumuzda əməkdaşlığı
gücləndirmək üçün, biznesin yeni imkanlarını axtarmaq üçün ticarət və sənaye palatalarının nə edə biləcəklərini
aşkara çıxarmağı qarşısına başlıca vəzifə qoyan simpoziumumuz da məhz bu cür dostluq və əməkdaşlıq mühitində keçdi. Müstəqilliyimizin 10 ili ərzində bir çox əlaqələr itirildiyindən onları bərpa etmək və eyni zamanda
yeni iqtisadi əlaqələr yaratmaq lazımdır. Əlbəttə, ona görə də ticarət və sənaye palatalarının rolu informasiya
mübadiləsində sahibkarlara hər cür kömək etməkdən, sərgi fəaliyyətində də, müxtəlif sertifikatlar – o cümlədən
malların hərəkətinə dair – verilməsində də bütün mümkün xidmətlər və bir çox digər xidmətlər göstərilməsindən
ibarətdir.
Dünya təcrübəsi təsdiqləyir ki, 1999-cu ildə Parisdə özünün 400 illiyini qeyd etmiş ticarət və sənaye
palatalarının çox böyük əhəmiyyəti var. Qeyri dövlət təşkilatları olan, bununla yanaşı, sahibkarların
mənafelərini təmsil edən palatalar hakimiyyət orqanlarının tərəfdaşlarıdır. Öz növbəsində bir çox ölkələrdə, o
cümlədən Azərbaycanda hakimiyyət orqanları palataların fəaliyyətini dəstəkləyir, ticarət və sənaye palataları
haqqında qanunlar qəbul edirlər. Şadıq ki, ölkəmizdə də Ticarət və Sənaye Palatası haqqında qanun var və o,
dövlət iqtisadiyyatında təşkilatımızın statusunu müəyyənləşdirir. Bizim simpoziumun iştirakçıları ticarət-sənaye
palatalarının əlaqələndirici orqanının – ölkələrimizin işgüzar dairələrinə yardım göstərilməsi sahəsində təşkilatlarımızın razılaşdırılmış fəaliyyətinə kömək edə biləcək orqan yaradılmasının zəruriliyini də bildirdilər.
Ümidvarıq ki, belə bir orqan yaradıldıqdan sonra o, GUÖAM-da bu əməkdaşlıq çərçivəsində yaradılacaq digər
əlaqələndirmə orqanları ilə sıx ünsiyyətdə işləyəcəkdir.
İcazə verin, diqqətə və çıxış etmək imkanına görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirim.
G e o r g i K u k u (Moldova Ticarət Palatasının prezidenti): Zati-aliləri, çox hörmətli Heydər Əliyeviç,
bizim simpozium, işimiz başa çatdıqdan sonra Sizinlə görüşmək şəxsən mənim üçün, zənnimcə, burada
olanların hamısı üçün də böyük şərəfdir. Demək istəyirəm ki, ticarət-sənaye palatalarının çoxtərəfli əlaqələri
var, biz müxtəlif forumlarda görüşürük. Lakin Sizin hökumətin, xüsusən Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatası
prezidentinin köməyi ilə burada, Azərbaycanda təşkil edilmiş belə forum, belə səmərəli, ciddi işi indiyədək
olmayıbdır.
Biz fəaliyyətimizin bir çox məsələlərini və GUÖAM çərçivəsində gələcək işimizlə bağlı məsələləri iki gün
ərzində, həqiqətən, səylə və çox ciddi şəkildə müzakirə etdik. Çox maraqlı təkliflər verildi, çoxlu mülahizələr
söylənildi. Biz bunların hamısını götür-qoy etdik və görünür, sənədlər üzərində hələ xeyli işləməli olacağıq.
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Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, mən, bizim hamımız buradan Azərbaycan haqqında, ölkənizdə baş verən
dəyişikliklər barədə səmimi, yaxşı təəssüratlarla ayrılırıq. Keçmiş prezidentimiz Luçinski buraya gələrkən mənə
onun rəsmi nümayəndə heyətində olmaq şərəfi nəsib olmuşdur. Nə qədər irəlilədiyinizi, xarici və daxili
siyasətdə nə qədər düzgün, müdrik addımlar atdığınızı görürəm. Hər şeyə görə, bu simpoziumun təşkilinə görə
Sizə təşəkkürümü bildirmək və Sizi əmin etmək istəyirəm ki, ticarət-sənaye palataları GUÖAM-ın siyasətinin
həyata keçirilməsində yol yoldaşı olacaqdır.
M ü z ə f f ə r b ə y S a b i r o v (Özbəkistan İstehsalçılar və Sahibkarlar Palatasının prezidenti): Hörmətli
cənab Prezident, Sizin gözəl şəhərinizdə olmağıma və burada Özbəkistan sahibkarlarını təmsil etməyimə çox
şadam. Düşünürəm ki, bugünkü forum bütün GUÖAM ölkələrində və simpoziumun işində bilavasitə iştirak
etmiş ölkələrdə biznesin inkişafına təkan verəcəkdir. Mənimlə birlikdə Özbəkistan sahibkarları da gəlmişlər.
Onlar burada fəal işlədilər və elə indi də işləyirlər. Zənnimcə, bu nəticələr Özbəkistan iqtisadiyyatının inkişafı
üçün yaxşı zəmin yaradacaqdır.
Özbəkistanda güclü inkişaf prosesi gedir. Siz yəqin ki, bunu müşahidə edirsiniz. Bu, dünən bölmə
iclaslarında da qeyd olundu. Zənnimcə, bu, GUÖAM-ın üzvü olan bütün ölkələr üçün, bilavasitə Azərbaycan
üçün qarşılıqlı surətdə faydalı olacaqdır. Bildiyiniz kimi, bizim öz limanımız yoxdur. Bir çox mallar Xəzərdəki
liman vasitəsilə idxal və ixrac edilir və bu əməkdaşlıq qarşılıqlı surətdə faydalı olacaqdır.
Biz həmkarlarımızla birlikdə rəsmi məlumat qəbul etdik. Sənəddə malların bu nəqliyyat arteriyası ilə
hərəkətinə maneələrin aradan götürülməsi üçün və bu mexanizmin bu gün bizim hamımıza bağışlanmış saat
kimi ahəngdar işləməsi üçün öz ölkələrimizin hökumətlərinə müraciət var. Biz öz ölkələrimizin iqtisadiyyatının
inkişafına xidmət edəcəyik, cənab Prezident, Sizə isə müstəqil Azərbaycanın rifahı naminə işinizdə uğurlar
arzulayıram. Diqqətinizə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Əvvəla, çoxməzmunlu çıxışlara görə təşəkkür edirəm. Mənə elə gəlir ki,
bu çıxışlar təkcə burada olanların deyil, simpoziumun bütün iştirakçılarının da rəyini ifadə edir. Şadam ki, siz
simpoziumun keçirilməsi faktından və görülmüş işdən razısınız. Ən başlıcası budur. Çünki hər hansı iş fayda
gətirməlidir, formal xarakter daşımamalıdır. Bütün bu çıxışlardan belə başa düşdüm ki, tədbiriniz məhz belə
olmuşdur. Burada təmsil olunan ölkələrin ticarət-sənaye palataları arasında daha sıx əlaqələr yaranmasının çox
böyük əhəmiyyəti var. Mən belə başa düşdüm ki, bunun təşəbbüsçüsü GUÖAM ölkələrinin – Gürcüstan, Ukrayna, Özbəkistan, Azərbaycan və Moldovanın ticarət və sənaye palatalarıdır. Bununla bərabər, Şərqi Avropanın
bir çox ölkələrinin və Baltikyanı dövlətlərin nümayəndələri bu simpoziumda eyni hüquqla iştirak etmişlər. Mən
bunu tamamilə qanunauyğun, təbii hal sayıram, çünki regionlarımız bir-biri ilə çox sıx bağlıdırlar. Əlbəttə,
dünyanın bütün ölkələri ilk növbədə öz iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə, möhkəmlətməyə və öz xalqlarının
rifahını yüksəltməyə çalışırlar. Bu isə dünya iqtisadiyyatı sisteminə inteqrasiya vasitəsilə, mal dövriyyəsi
vasitəsiylə və digər vasitələrlə baş verir.
Müstəqilliyinə bu yaxınlarda, on il əvvəl qovuşan ölkələrimiz mürəkkəb bir dövr yaşayır. Çünki biz bir
sosial-iqtisadi, siyasi sistemdən digərinə keçirik. Amma bəzən kimlərsə deyir ki, bu keçid dövrü çox uzun çəkdi.
Əlbəttə, onlar yanılırlar. Ona görə ki, 70 il ərzində sosialist iqtisadiyyatı şəraitində, kommunist ideologiyası
şəraitində, bütün xarici aləmdən təcrid olunmuş şəraitdə yaşamış ölkələr indi, müstəqillik qazandıqdan sonra öz
aralarındakı, keçmişdə Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olmuş respublikalar arasındakı iqtisadi inteqrasiya
əlaqələrini itirdiklərinə görə, əlbəttə, bir-iki ilin içində müstəqil, suveren dövlətlərini qura bilməzlər, öz iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında inkişaf etdirmək üçün iqtisadi islahatlar, digər islahatlar –
həm siyasi, həm hüquqi, həm də ictimai-siyasi islahatlar apara bilməzlər. Bundan ötrü vaxt lazımdır.
Mən şadam ki, Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra müstəqillik əldə edən ölkələrimizdən hər biri bu on ildə
böyük yol keçmişdir. Bu, nümayəndələri burada iştirak edən keçmiş sovet respublikalarının da, Sovetlər
İttifaqının tərkibinə daxil olmasalar da, sosialist iqtisadiyyatı qanunları və kommunist ideologiyası ilə yaşamış
Şərqi Avropa ölkələrinin də timsalında aydın görünür. Şərqi Avropa ölkələrinin üstünlüyü, sadəcə olaraq,
bundadır ki, onlar müstəqil dövlət idilər, biz isə yox. Amma onlar da, biz də kommunist ideologiyası şəraitində,
sosialist iqtisadiyyatı şəraitində, ümumiyyətlə, sosializmin tələb etdiyi şəraitdə yaşayırdıq. Ona görə də fərq
böyük deyildir, ancaq, hər halda, var. Sovetlər İttifaqına daxil olmuş ölkələrimiz barəsində də, o vaxtlar
Qarşılıqlı İqtisadi Yardım Şurası (QİYŞ) və hərbi ittifaqdan danışsaq, Varşava müqaviləsinə daxil olmuş ölkələr
barəsində də deyirəm ki, biz eyni bir yol keçirik.
Hesab edirəm ki, bu müddət ərzində biz Azərbaycanda böyük yol keçmişik. Əgər Azərbaycanın müstəqilliyə
qovuşduğu dövrdə qonşu Ermənistanla müharibə vəziyyətində olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsinin hətta Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal
edildiyini, sonrakı hərbi əməliyyatların da, Azərbaycan ərazisinin ümumən 20 faizinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğalına və oradan bir milyondan artıq azərbaycanlının qovulmasına gətirib çıxardığını
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nəzərə alsaq, onda görərsiniz ki, biz öz müstəqil dövlətimizi hansı şəraitdə qururuq, islahatları nə kimi şəraitdə
keçiririk.
Deyilənlərə onu da əlavə etmək lazımdır ki, Azərbaycan hərbi münaqişə vəziyyətində idi və indi də bu
vəziyyətdədir. Doğrudur, indi hərbi əməliyyatlar yoxdur. Azərbaycanda daxili siyasi vəziyyət çox
mürəkkəbləşmişdi. Burada hakimiyyət bir neçə dəfə dəyişmişdi, dövlət çevrilişi cəhdləri olmuşdu və s. Ona görə
müstəqilliyimizi 1991-ci ilin axırlarında əldə etsək də, Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsinə, adamların həyatının yaxşılaşdırılmasına və islahatlar aparılmasına, əslinə qalsa, yalnız 1995-ci ildə normal surətdə
başlamışıq. 1991-ci ildən 1995-ci ilin axırlarını, daha dəqiq desək, 1996-cı ilədək olan dövrü nəzərdə tuturam –
bizim üçün çox ağır olmuşdur. Biz müharibəni dayandırmalı idik, onu dayandırdıq. Biz burada gah bu, gah da
digər qruplara xidmət edən, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan qanunsuz silahlı dəstələri tərksilah etməli idik.
Bir neçə silahlı dövlət çevrilişi cəhdini, bir neçə terror cəhdini və xüsusən Azərbaycan prezidentinə qarşı terror
cəhdini dəf etməli idik. Biz bunların hamısını edə bildik. Başlıcası isə, öz dövlət müstəqilliyimizi qoruyub
saxlaya bildik. Bu ən önəmlisidir. O illərdə isə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi ciddi təhlükə qarşısında idi.
Biz bu mərhələni keçdik. İndi siz Azərbaycanda çox yaxşı, sakit ictimai-siyasi vəziyyət görürsünüz. Yəqin ki,
bu günlərdə şəhəri görmək imkanınız oldu, axşam və hətta gecə Bakı şəhərində gəzə bildiniz. Halbuki, vaxt var
idi, burada axşam saat 7-dən sonra heç kim öz mənzilindən bayıra çıxmırdı, çünki çoxlu qanunsuz silahlı
dəstələr var idi, onlar avtomat, tapança və s. ilə silahlanaraq reketlə, bir çox digər cinayətkar əməllərlə məşğul
olurdular.
Ötən illər ərzində biz iqtisadi islahatlar apara bildik, çoxlu sərmayə, xüsusən energetika sektorumuz üçün
sərmayə ala bildik. Dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə iqtisadi əlaqələr yarada bildik. İndi burada dünyanın 32
ən iri şirkəti ölkəmizin, xüsusən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının
işlənilməsində bizimlə birlikdə iştirak edir. Bütün bunlar və iqtisadiyyatın yenidən qurulması son illər bizə
iqtisadiyyatı dirçəltmək, daxili ümumi məhsulu, sənaye istehsalını, kənd təsərrüfatı istehsalını artırmaq imkanı
verir. Məsələn, bizdə özəlləşdirmə çox uğurla gedir. Torpaq islahatı aparmışıq və demək olar, bütün torpaqları
kəndlilərə paylamışıq. İndi bütün kənd təsərrüfatı məhsulunun 98 faizi özəl sektordan götürülür. Biz daha
pambığı, üzümü necə əkib-becərməklə məşğul olmuruq.
Bunu ona görə deyirəm ki, keçmiş vaxtlarda mən burada Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin Birinci katibi idim və daha çox bu işlə məşğul olurdum. Səpini necə aparmalı, məhsulu necə
yığmalı, hər toyuqdan neçə yumurta almalı – yəqin siz bunların hamısını xatırlayırsınız, axı Sovetlər İttifaqında
yaşamısınız. Artıq indi adamlar özəl mülkiyyətə öyrəşiblər. Xüsusən də kənd yerlərində, çünki onlar torpaq
almışlar. Bizdə mal-qaranın sayı olduqca çoxalmışdır, bütün kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı artmışdır.
Əlbəttə, bazar olmadığına görə bəzi gərəksiz məhsullar istehsalı azalmışdır. Bunun hesabına başqa məhsullar
artmışdır. Məsələn, sovet hakimiyyəti illərində biz Ukraynadan, Belarusiyadan və Rusiyadan ət, ət-süd
məhsulları gətirirdik. İndi isə bizdə belə problemlər yoxdur. Özümüzün mal-qaramız kifayət qədərdir, hətta
ixrac etmək də olar.
Lakin bizim bir milyon qaçqınımız var, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Bu bizim üçün çox ağır
yükdür. Əgər bu olmasaydı, əgər 7-8 il əvvəl işğal edilmiş bərəkətli torpaqlarımız məhz bu adamların
ixtiyarında olsaydı, biz daha böyük nəticələr əldə edərdik. Əvvəla, biz bu torpaqlardan hələ istifadə edə bilmirik.
İkincisi isə, bu torpaqlardan qovulmuş insanlar istədikləri kimi işləyə bilmirlər, çünki onların işləmək üçün
lazımi şəraiti yoxdur. Axı çadırlarda yaşayırlar.
Buna baxmayaraq, tikinti işləri aparılır. Məsələn, Bakıda evlər tikilir, özü də onları biz tikmirik, özəl sektor
tikir. İndi biz yaşayış evləri və ya inzibati binalar tikmək iqtidarında deyilik. Üstəlik, şərait də dəyişmişdir.
Əvvəllər biz olduqca çox yaşayış evi tikir və onları adamlara pulsuz paylayırdıq. İndi isə, əvvəla, bizim belə
imkanımız yoxdur. İkincisi, indi bazar iqtisadiyyatıdır. Lakin səciyyəvi haldır ki, xarici sərmayəçilər də, yerli
biznesmenlərimiz də 12 mərtəbəli, 14 mərtəbəli evlər tikir və mənzilləri satırlar. Bu mənzilləri alırlar.
Bəzən düşünürəm ki, iqtisadi vəziyyət, adamların rifahı, həqiqətən lazımi səviyyədə deyildir. Bu, doğrudan
da belədir. Bizdə yoxsullar da var. İndi biz BMT ilə birlikdə yoxsulluğun aradan qaldırılmasına dair proqram
işləyib hazırlayırıq. Bizdə işsizlər çoxdur. Ona görə ki, Azərbaycanda iri sənaye müəssisələri vardı, indi isə
həmin sənaye müəssisələri nəinki tam gücü ilə işləyə bilmir, hətta cəmi 20 faiz gücü ilə işləyir. Vaxtilə 10 min
adamın çalışdığı boruyayma zavodunda indi min adam işləyir. Gördüyünüz kimi, böyük fərq var. Onların çoxu
işsizdir. Şübhəsiz ki, bütün bunlar sosial gərginlik yaradır.
Buna baxmayaraq, biz özəl biznesə yol açmışıq, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Öz biznesmenlərimiz,
mülkiyyətçilərimiz meydana çıxmışdır, onların vəsaiti var, bizneslə məşğul olur, evlər tikirlər və artıq bəzi
sənaye müəssisələri tikməyə başlamışlar. Deməliyəm ki, çox yaxşı, müasir müəssisələrdir. Lakin qarşımıza
qoyduğumuz vəzifələrin yerinə yetirilməsinə nail ola bilməyimiz üçün hələ vaxt lazımdır. Məqsədimiz isə odur
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ki, müstəqil dövlətimiz bütün əhalinin, bütün vətəndaşların tələbatını ödəməli və inkişaf etməli, iqtisadi
cəhətdən qabaqcıl ölkələrin səviyyəsinə çatmalıdır.
Bu baxımdan bizim enerji sektorunda işlər yaxşı gedir. Burada xarici şirkətlər işləyirlər. Əvvəla, onlar
burada çoxdur, hər bir şirkətdə bizim də çoxlu adamlarımız çalışırlar. İkincisi isə, artıq nəticələr var. Biz birgə
müqavilələrdən neft alırıq və bu nefti onlarla birlikdə satırıq, mənfəət götürürük. Gürcüstana Bakı–Supsa neft
kəməri çəkmişik. O bizim dost respublikalarımızı birləşdirir. Biz artıq bütün işi görüb qurtarmışıq, tezliklə
Bakı–Tbilisi–Ceyhan iri neft kəmərinin inşasına başlayacağıq. Ceyhan Türkiyədə, Aralıq dənizində limandır.
Boru kəmərinin uzunluğu təxminən 2 min kilometrdir. Bu kəmərlə ildə təqribən 50–60 milyon ton neft vurulacaqdır. Əlbəttə, bundan böyük gəlir götürüləcəkdir. Amma bunun üçün vaxt keçməlidir. Ancaq perspektivlər
yaxşıdır.
Bizim Ticarət və Sənaye Palatası bir ingilis firması ilə birlikdə hər il burada neft-qaz sərgisi keçirir. Mənə
dedilər ki, indiyədək çoxlu sifariş alınmışdır. Nə qədər firma iştirak edəcəkdir?
S ü l e y m a n T a t l ı y e v: 15 ölkədən təxminən 300 firma.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu sərgini hər il iyunda keçiririk. Bu, beynəlxalq sərgidir, çox ölkələr iştirak
edir, bir çox neft və qaz şirkətləri öz işlərini nümayiş etdirirlər. Sərgi artıq ənənəyə çevrilmişdir və 8 ildir
keçirilir. Bu, böyük hadisədir. Odur ki, mən gələcəyin çox yaxşı olacağını görürəm. Bu gün də nəticələr var.
Amma istərdim ki, daha çox olsun.
Bütün bunlarda isə iqtisadi inteqrasiya çox mühüm yer tutur. Ticarət və sənaye palataları məhz elə orqandır
ki, onlar hər bir ölkənin digər ölkə ilə iqtisadi əlaqələrdən fayda götürməsi üçün, təbii olaraq, öz iqtisadi
vəziyyətini yaxşılaşdırması üçün çox işlər görə bilərlər. Ona görə də sizin buraya toplaşmağınız, fikir
mübadiləsi aparmağınız, bir-birinizi görməyiniz, bir-birinizlə şəxsən tanış olmağınız çox önəmlidir. Mənim
üçünsə çox önəmlidir ki, siz xalqımızla, respublikamızla, şəhərimizlə tanış oldunuz. Bu, mühüm hadisədir. Mən
buna şadam və sizə, əvvəla, uğurlar diləyirəm. İkincisi, burada təmsil olunmuş ölkələrin ticarət-sənaye palataları
arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da genişləndirilməsini, üçüncüsü isə, təmsil etdiyiniz hər bir xalqa, hər
bir ölkəyə bu keçid dövrünün çətinliklərini tezliklə aradan qaldırmağı, ayaq üstündə möhkəm durmağı və inkişaf
etməyi arzulayıram. Hesab edirəm ki, burada təmsil olunmuş ölkələrin hər birinin buna imkanları var.
Burada Böyük İpək Yolundan danışdılar. Bu, həqiqətən, epoxal əhəmiyyətli proqramdır. Axı Böyük İpək
Yolu orta əsrlərdə çox böyük rol oynamışdır. İndi, Avropa Birliyinin bu işə girişdiyi və TRASEKA proqramını
irəli sürdüyü, sonra da Böyük İpək Yolunun bərpasına dair hamımız birlikdə proqram irəli sürdüyümüz vaxtda
isə bunun nə kimi nəticələr verdiyini bilirik. Özbəkistan nümayəndəsi çıxış etdi və indi onlarda yolun nə qədər
qısaldığından və təbii olaraq, daşımaların dəyərinin xeyli azaldığından danışdı. Artıq onlar öz yüklərini bu yolla
daşıyırlar.
Bu, yalnız başlanğıcdır. 1998-ci ildə biz burada geniş konfrans – Böyük İpək Yolunun bərpasına dair ilk
beynəlxalq konfrans keçirdik. Konfransda Yaponiya və Çindən tutmuş, Avropada İspaniyaya qədər 32 ölkə
təmsil olunmuşdu. 15 beynəlxalq təşkilat saziş imzaladı, bu təşkilatın daimi katibliyi var, o, Bakıda yerləşir. Bu
da çox perspektivli proqramdır. Yeri gəlmişkən, mən burada Bolqarıstan, Rumıniya və başqa ölkələrin
nümayəndələrini görürəm. Bolqarıstan, Rumıniya prezidentləri də burada idilər. Biz bu konfransı birlikdə
keçirdik.
Bir sözlə, böyük imkanlar açılıbdır. Bu imkanlardan səmərəli istifadə edilməsi ilə çox fəal məşğul olmalıyıq.
Sizə cansağlığı arzulayıram. Xahiş edirəm, mənim ən xoş arzularımı xalqlarınıza, dövlətlərinizə və ölkələrinizin
prezidentlərinə yetirəsiniz. Görüşə görə sağ olun. Xudahafiz.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDAN
OLAN HƏMSƏDRİ KERİ KAVANO İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(5 may 2001)
Prezident sarayı
5 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Kavano, mən sizi Azərbaycanda yenidən görməkdən çox
məmnunam. Sizinlə bizim aramızda, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq
münasibətləri yaranıbdır. Amma bu məsələlərin həllində siz bilavasitə Amerika Birləşmiş Ştatlarını təmsil
edirsiniz. Ona görə də bizim şəxsi əlaqələrimizin də böyük əhəmiyyəti var.
Ki-Uest danışıqlarından az bir zaman keçibdir. Siz bizə gözəl yerlər göstərdiniz. Eyni zamanda öz vətəninizi
göstərdiniz. Mən bundan çox məmnunam. Çünki başqa bir vaxt belə yerləri görmək mümkün olmazdı. Hesab
edirəm ki, doğrudan da biz çox gərgin, eyni zamanda səmərəli iş gördük. Ondan sonra prezident cənab Corc Buş
ilə də görüşümüz çox böyük əhəmiyyət kəsb etdi. Ancaq o məsələni ki, biz sizinlə həll etmək istəyirik, bu,
həddindən artıq mürəkkəb bir məsələdir. Ona görə bir dəfə, üç dəfə, beş dəfə, on dəfə müzakirə etməklə bu
məsələni həll etmək çox çətindir.
Mən məmnunam ki, siz indi Bakıya gəlmisiniz. Bilirəm, sizin Avropada proqramınız çox böyükdür. Ancaq
çox vacibdir ki, biz Ki-Uest danışıqlarının davamını müəyyən qədər apara bilək. Mən sizi bir də salamlayıram.
Mənə dedilər, gecə yol gəlmisiniz. Amma görünür ki, 12 saat yatmış adamsınız. Yəqin təyyarədə yaxşı yata
bilmisiniz.
K e r i K a v a n o: Cənab Prezident, bu xoş qəbulunuza görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Mənim belə
gümrah olmağım, görünür, Azərbaycana gələrkən burada qarşılaşdığım xoş münasibətdən doğur.
Sizin mənim vətənimə, ölkəmə, doğulduğum yerə gəlməyinizi çox məmnunluqla qarşıladım. Çox məmnun
oldum ki, biz Floridada irəliyə doğru böyük tərəqqi əldə etdik. Hesab edirəm ki, oranın isti havası da bu işə
yardımçı oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
K e r i K a v a n o: Görünür, dəniz kənarında yerləşən şəhərlərin özünəməxsus xüsusiyyəti var. O
şəhərlərdə daha çox iş görmək, səmərəli işləmək mümkün olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: O cümlədən Azərbaycanda, Bakıda.
K e r i K a v a n o: Çünki pəncərədən dənizə baxarkən orada üfüqü görürsən. Lakin üfüqün arxasında da
hələ çox şeylərin olduğunu dərk edirsən, anlayırsan. Bu, adamı ona sövq edir ki, fikirləri daha çox gələcəyə
yönəltsin.
İcazənizlə, Ki-Uest danışıqlarından sonra baş vermiş hadisələr barədə məlumat vermək istərdim.
Baxmayaraq ki, bu danışıqlardan cəmi bir neçə həftə keçibdir, amma hadisələr barədə Sizi məlumatlandırmaq
istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə deyim ki, mən Ki-Uestdə dənizə daha çox baxırdım. Mənim burada pəncərələrim dənizə
baxır, amma bu iş otağımda oturarkən dənizə bir dəfə də baxa bilmirəm.
Güman edirəm ki, indi biz sizinlə Ki-Uestdən sonra görülən işlər haqqında ətraflı fikir mübadiləsi
aparmalıyıq. Ona görə də mən mətbuat nümayəndələrinə təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN Bİ-Pİ ŞİRKƏTİNİN LAYİHƏLƏRİNİN
TƏQDİMATI MƏRASİMİNDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(7 may 2001)

7 may 2001-ci il
Heydər Əliyev: Bİ-Pİ-nin başçısı cənab Vudvord Azərbaycanda artıq uzun müddətdir işləyən Bi-Pi və
onun ətrafında birləşmiş konsorsiumun fəaliyyəti haqqında, bu gün bizim ölkəmizdə görülən və gələcəkdə
görüləcək işlər haqqında məlumat vermək istəyir. Bir az başqa cür desək, gördükləri işləri təqdim etmək
istəyirlər. Mən bundan çox məmnunam.
Məlumdur ki, gedən bu işlər daim bizim nəzarətimiz altındadır. Biz bunları bilirik. Ancaq bunun yığıncaq
şəkildə təqdim olunması, bizə məruzə edilməsi, eyni zamanda gələcəkdə nə vaxt, hansı işlər görüləcək, nə
nəticələr əldə olunacaq – bunların bu gün həm bizim üçün, həm də ictimaiyyət üçün açıqlanması çox
əhəmiyyətlidir. Ona görə də mən Bi-Pi-nin bu təklifini qəbul etdim və sizi bu məqsədlə buraya dəvət etmişəm.
Cənab Vudvorda söz verirəm və yəqin ki, sonra bəzi suallar, dəqiqləşdirmələr ola bilər.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, mən və həmkarlarım çox böyük məmnuniyyət hissi ilə bu imkandan
istifadə edərək, Azərbaycanda gördüyümüz işlər haqqında Sizə dəqiq məlumat vermək istəyirik. Həmçinin
bizim həyata keçirdiyimiz layihələr çərçivəsində gələcək planlarımız haqqında da Sizə tam məlumat vermək
istəyirik.
Cənab prezident, biz təqdimata başlamazdan əvvəl, icazə verin, ilk öncə Sizi və Azərbaycan xalqını
qarşıdakı iki böyük, mühüm hadisə münasibətilə təbrik edim, təbriklərimi çatdırım. Bunlardan birincisi Qələbə
günüdür, ikincisi isə cənab prezident, Sizin ad gününüzdür.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, təqdimatımızın mövzusu ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həyata
keçirdiyimiz layihələr yeni mərhələyə qədəm qoymaq ərəfəsindədir. Bununla əlaqədar Azərbaycandakı işlərimiz
o qədər genişlənəcək ki, bu vaxta qədər həyata keçirdiyimiz ilkin neftin çıxarılması layihəsi ilə müqayisə etsək,
onda bu, indiyə qədər görülmüş işlərdən on dəfə çox, genişmiqyaslı bir fəaliyyət olacaqdır. Bu işlərin uğuru
üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə, dövlət və hökumət idarələri ilə məhz sıx əməkdaşlığımız layihələrin
vaxtında, cədvəl üzrə həyata keçirilməsi üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Cənab prezident, indi isə icazənizlə, təqdimatımıza başlayaq. Bunun bir nüsxəsi ekranda göstəriləcək. Bir
nüsxəsi də Sizin qarşınızdadır.
Birinci slaydımız mənim indicə Sizin nəzərinizə çatdırmaq istədiyim məsələni əhatə edir. Yəni
layihələrimiz elə bir mərhələyə qədəm qoyur ki, burada çox geniş, dünya miqyaslı nəhəng tikinti işləri
başlayacaqdır.
Cənab prezident, üzümüzə gələn 12 ay ərzində işlərimiz elə bir miqyası əhatə edəcək ki, həyata
keçirdiyimiz layihələr üzrə təxminən 8-9 milyard dollar sanksiya verəcəyik. Ona görə də bu cür irimiqyaslı,
nəhəng layihələrin həyata keçirilməsi üçün, bizim işimizin Sizə deyəcəyimiz cədvəl üzrə irəliləməsi üçün dövlət
və hökumət idarələri ilə yaxından əməkdaşlığımız, həmçinin onların yaxın dəstəyi çox mühüm əhəmiyyət kəsb
edir.
Heydər Əliyev: Xahiş edirəm, bir dəqiqə dayanın.
Siz bu birinci cədvəldə ümumi məlumat verdiniz. Mənim də qarşımda təbiidir ki, orada yazılanlar var.
Mən bunları da görürəm. Amma yaxşı olardı ki, siz bunu bir az detallaşdıraydınız. Məsələn, burada yazmısınız
ki, dünya miqyaslı nəhəng tikinti işləri. Bunu dediniz. "Şahdəniz": hasilat və boru kəməri 2,5 milyarddan 2,7
milyarda qədər. Bu, çox vacibdir. "Azəri-Çıraq-Günəşli" – birinci mərhələdə 6 milyarddan 6,5 milyarda qədər.
Qalanlar isə, təbiidir, qərarların vaxtında təsdiq edilməsi, layihələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün lazımi
dəstək, filan. Bunlar məlumdur. Ona görə xahiş edirəm, bu rəqəmləri öz nitqinizdə söyləyəsiniz, hamı bilsin.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, bu yalnız giriş slaydı idi. Niyyətimiz bu idi ki, girişdən sonra həmin
rəqəmlər, layihələr üzərində təfərrüatı ilə, ətraflı şəkildə dayanaq. Bunları bildirdikdən sonra əgər sizin sualınız
olarsa, yenidən söhbətə qayıda bilərik.
Heydər Əliyev: Yaxşı.
Deyvid Vudvord: Əgər nəsə lazımi təfərrüatlı məlumat olmasa, onda əminəm ki, Siz suallar verəcəksiniz
və biz mütləq izah edəcəyik.
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Heydər Əliyev: Razıyam.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, növbəti slaydda görülmüş işlərimiz çərçivəsində əsas addımları
nəzərinizə çatdırırıq. Sözsüz ki, Siz bunların hamısını çox gözəl bilirsiniz. Bu, 1994-cü ildə "Azəri-ÇıraqGünəşli" yataqları üzrə hasilatın pay bölgüsü müqaviləsinin imzalanmasından başlayır. 1996-cı ildə "Şahdəniz"
yatağı üzrə müqavilənin, sonra isə alqı-satqı sazişinin imzalanması, Bakı-Tbilisi-Ceyhan üzrə sazişlərin
imzalanmasıdır. Sonuncu isə "Şahdəniz" üzrə Türkiyə ilə imzalanmış qaz alqı-satqı sazişidir ki, bu da cari ilin
mart ayında əldə olundu. Bu gün hər üç layihəmiz üzrə – "Bakı-Tbilisi-Ceyhan, "Azəri-Çıraq-Günəşli" və
"Şahdəniz" üzrə gələcək planlarımızı açıqlayacağam.
Cənab prezident, aşağıdakı cədvəldə bu layihələr üzrə irəliləyiş planını nəzərə çatdırırıq. Bakı-TbilisiCeyhan üzrə iyun ayının ortasında biz ətraflı, müfəssəl mühəndis layihə işlərinə başlayacağıq. Bu, bizə imkan
verəcək ki, gələn ilin ortasında sanksiya verilsin və Bakı-Tbilisi-Ceyhanın tikintisinə başlayaq. Əgər gələn ilin
ortasında tikinti başlanarsa, onda 2004-cü ildə həmin layihə üzrə tikilmiş boru kəməri istifadəyə verilə bilər.
"Azəri-Çıraq-Günəşli"-nin birinci fazası üzrə tikinti üçün bu ilin iyul ayında sanksiya veriləcəkdir. Həmin
layihənin birinci faza üzrə aparılan tikinti işləri təxminən 2004-cü ildə başa çatacaqdır və qurğular istifadəyə
veriləcəkdir.
Əgər hazırda Gürcüstan tərəfi ilə aparılan danışıqlar vaxtında başa çatarsa və lazımi sazişlər əldə olunarsa,
sonra isə Azərbaycanla müvafiq sazişlər vaxtında əldə edilərsə "Şahdəniz"in müfəssəl mühəndis-layihə işləri
üzrə sanksiya bu il verilə bilər. Torpaq alınması məsələsi vaxtında, bu ilin sonunda başa çatarsa, yəni bu işləri
bu il tamamlasaq, onda "Şahdəniz" üzrə tikinti işləri gələn ilin əvvəlindən başlaya bilər. Mənim həmkarım
Qordon Birrel indi Sizə "Şahdəniz" layihəsi haqqında daha ətraflı məlumat verəcəkdir.
Qordon Birrel: ("Bi-Pi Eksploreyşn"in Azərbaycan üzrə prezidenti, "Şahdəniz" layihəsinin rəhbəri):
Cənab prezident, icazənizlə, ötən bir neçə il ərzində "Şahdəniz" layihəsi çərçivəsində əldə olunmuş bir sıra
nailiyyətlərimizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Cənab Deyvidin dediyi kimi, "Şahdəniz" üzrə hasilatın pay
bölgüsü müqaviləsi 1996-cı ildə imzalanmışdır. "İstiqlal" qazma qurğusu modernləşdirilmiş və bu iş başa
çatdıqdan sonra həmin qazma qurğusundan 1999-cu ildə açılmış qaz-kondensat yatağının kəşfi üçün istifadə
olunmuşdur.
Bi-Pi və onun "Şahdəniz" üzrə tərəfdaşları bu ilin mart ayında kəşfiyyat işlərini başa çatdırmışlar. Cənab
prezident, həmçinin bu il Sizin dəstəyinizlə Türkiyə ilə Azərbaycan arasında qaz alqı-satqı sazişi imzalanmışdır.
"Şahdəniz" çərçivəsində ilkin mühəndis-layihə işləri üzümüzə gələn bir neçə ay ərzində başa çatdırılacaqdır.
Cənab prezident, gördüyünüz bu slayd "Şahdəniz"in birinci mərhələsi çərçivəsində hasilat üçün istifadə
olunacaq qurğuları göstərir. Burada bəzi təfərrüatları Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm.
"Şahdəniz" yatağı bir neçə mərhələdə istismar olunacaq, işləniləcəkdir. Bu, yalnız birinci mərhələni əhatə
edir. Biz birinci mərhələdə yatağın Şərq cinahında tikiləcək platformadan istifadə edəcəyik. Bu platforma suyun
100 metr dərinliyində tikiləcəkdir. Həmin platformanı Səngəçal terminalı ilə yeni tikiləcək 2 boru kəməri
birləşdirəcəkdir. Sonrakı mərhələdə isə bəzi sualtı işlər görüləcək ki, platformanı stasionar platformaya çevirsin.
Cənab prezident, bu slaydda "Şahdəniz" qazının ixracı üçün istifadə olunacaq boru kəmərlərinin sxemini
təqdim etmişik. Bu qazı ixrac etmək üçün hazırda Azərbaycanda mövcud olan qaz kəmərinə paralel olaraq yeni
boru kəməri tikiləcək və bunun vasitəsilə qaz Azərbaycan-Gürcüstan ərazilərindən Türkiyəyə çatdırılacaqdır.
Tikiləcək yeni boru kəmərinin uzunluğu 700 kilometrdir. Bu, boru kəmərinin Gürcüstan sərhədinə qədər olan
hissəsidir. Türkiyə hissəsini isə Ərzuruma qədər "Botaş" şirkəti tikəcəkdir.
Cənab prezident, "Şahdəniz" çox böyük, həm də çox çətin layihədir. Növbəti slaydda biz məhz bu il
ərzində həyata keçirəcəyimiz əsas tədbirləri göstərmişik. Bu addımlar imkan verəcək ki, "Şahdəniz" qazını hasil
edək və göstərildiyi kimi, təxminən 2004-cü ildə ilk qazı Türkiyəyə çatdıra bilək. Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətindəki həmkarlarımızla birlikdə biz gərək bir neçə gün ərzində Gürcüstanla lazım olan sazişləri əldə edə
bilək. Eyni tipli sazişlər Azərbaycanda da əldə olunmalıdır. Əgər bunlar vaxtında əldə olunarsa, onda bu, bizə
imkan verəcək ki, noyabr ayında layihənin başlanması haqqında qərar verə bilək. Bayaq dediyim kimi,
"Şahdəniz" layihəsinin birinci mərhələsi çox böyük və çətindir. Ona görə də bu çərçivədə biz 2,7 milyard dollar
investisiya qoymağı planlaşdırırıq. Mən Deyvid Vudvordun fikrini bir daha təsdiq edərək deyirəm ki, qarşıda
duran bu çətin işləri, əsas tədbirləri həyata keçirmək üçün hökumət və dövlət idarələrindən, ümumiyyətlə,
kimlərlə işləyəcəyiksə, onların hamısından yaxın əməkdaşlıq və dəstək gözləyirik ki, lazımi sənədləri vaxtında
təsdiq edək, cədvələ əməl edə bilək. İndi isə sözü yenidən cənab Vudvorda verirəm ki, o, "Azəri-Çıraq-Günəşli"
layihəsi, həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi haqqında ətraflı məlumat versin.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, növbəti slaydda "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının tammiqyaslı
işlənilməsinin birinci fazasını əks etdirən rəqəmlər və əsas texniki göstəricilər verilmişdir. Hazırda birinci
fazanın müfəssəl mühəndis-layihə işləri mərhələsini başa çatdırmaqdayıq. Bu işlər çərçivəsində artıq tenderlər
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elan etmişik, şirkətlər öz təkliflərini bizə göndəriblər. Tenderlər əsasən təchizat və tikinti xidmətləri üzrədir. İndi
biz şirkətlər tərəfindən təqdim olunmuş təklifləri qiymətləndiririk.
Birinci faza çərçivəsində biz dənizdə iki böyük platforma tikməyi planlaşdırırıq. Onlardan biri yalnız neft
hasilatı üçün nəzərdə tutulmuş platformadır. İkincisi isə ona bitişik olan platformadır, bu, oradan neftlə birlikdə
çıxan səmt qazını yenidən rezervuara vurmaq üçün, yaxud da bir qismini sahilə, istehlakçılara çatdırmaq üçün
nəzərdə tutulur.
Heydər Əliyev: "Çıraq" yatağında?
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, bu, "Azəri" yatağıdır. "Çırağa" bitişik olan ikinci yataqdır.
Platformaların üst hissələrinin hamısı Azərbaycanda, Bakıda yığılacaq, tikinti-quraşdırma işləri sahildə
aparılacaqdır. Platformaların üst hissəsi quraşdırılmış vəziyyətdə, bütöv şəkildə gəmiyə yüklənərək, dənizdə
tikilmiş özülün üzərinə hazır formada oturdulacaqdır. Bu, yeni texnologiyadır və biz ona özülə oturdulma
deyirik. Yəni böyük ağır yükü gəmi aparır və oradan birbaşa özülün üzərinə oturdulur. Gəminin aparacağı
platformanın üst hissəsinin çəkisi 14.600 tondur. Demək, texnika vasitəsilə biz 14.600 tonluq yükü birbaşa
özülün üstünə oturdacağıq. Bu da dünya rekordu deməkdir. Yəni ilk dəfədir ki, bu ağırlıqda yük gəmidən
birbaşa özül üzərinə oturdulacaqdır.
Heydər Əliyev: Bizdə belə bir gəmi var?
Deyvid Vudvord: Bəli, belə bir barj var. O elə bir barjdır ki, bu işin öhdəsindən gələ biləcək. Amma ona
bəzi dəyişikliklər edəcəyik. Tələb olunan bəzi işləri biz edəcəyik.
Heydər Əliyev: Görürsünüz, Azərbaycanda hər şey var. Sizin dünya rekordu qazanmağınız üçün də
lazımi ləvazimatlar var.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, elədir. Bu bizə həm vaxta qənaət etməyə, həm də işi daha səmərəli
görməyə imkan verəcəkdir.
Bu slayd Səngəçal terminalının genişləndirilməsi planını göstərir. Çünki Səngəçal terminalı
genişləndirilərək iki böyük layihənin – həm "Şahdəniz", həm də "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi üzrə hasilatın
öhdəsindən gəlməlidir. Yəni "Şahdəniz"dən çıxarılacaq həm qaz, həm də neft oraya çatdırılacaqdır. Həmçinin
"Azəri-Çıraq-Günəşli"nin birinci fazasında, sonra isə növbəti, ikinci və üçüncü fazalarında çıxarılacaq neft də
bu terminala daşınacaqdır. Bunun üçün də terminalın genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. 2004-cü ilin sonuna
qədər bu terminal o vəziyyətə gətirilməlidir ki, ildə 26,5 milyon ton neft kondensatı, 11 milyard kubmetrdən
artıq qazı qəbul etmək gücündə olsun. Saxlamaq üçün, anbarlara doldurulmaq üçün Səngəçalın tutum gücü 600
min kubmetrdən çox olmalıdır.
Növbəti slaydda isə bu il üçün qarşıdan gələn aylarda birinci faza çərçivəsində görüləcək əsas tədbirləri
göstərmişik. Bayaq dediyim kimi, artıq birinci faza üçün tenderlərin qalibləri olan şirkətlərdən təklifləri almışıq.
Bir-iki ay ərzində təklifləri qiymətləndirəcəyik. İyul və avqust ayları ərzində sanksiya vermək məqsədi ilə
müzakirələr aparacağıq. Daxili təsdiqlərdən sonra layihə Rəhbər Komitəyə təqdim olunacaqdır. Rəhbər Komitə
təsdiq etdikdən sonra tikinti işlərinə başlaya biləcəyik. Biz oktyabra qədər tender çərçivəsində müqavilələri
bağlayacağıq və yekun mühəndis-layihə işlərini tamamlayacağıq, digər maddi-texniki təchizat və s. işlərə
başlayacağıq.
Bu slaydda Bakıdan Ceyhana qədər çəkiləcək boru kəmərinin marşrutu təqdim edilib. Orada boru kəməri
üzrə bəzi texniki göstəricilər də var. Bu marşrut Azərbaycanda, Gürcüstanda və Türkiyədə artıq müvafiq
hökumət və dövlət idarələrinə təqdim olunmuşdur və hazırda onların cavabını gözləyirik. Hesablamalara görə,
boru kəmərinin ümumi uzunluğu təxminən 1745 kilometrə bərabər olacaqdır.
Bu slayd isə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi üzrə 2001-ci ildəki əsas addımları göstərir. Bayaq dediyimiz
kimi, bu layihə üzrə ilkin mühəndis-layihə işləri artıq başa çatmaq üzrədir. Bu ilin iyun ayında ilkin mühəndislayihə işləri qurtardıqdan sonra, müfəssəl mühəndis-layihə işlərinə başlamağı planlaşdırırıq. Bu, Bakı-TbilisiCeyhan üzrə tərəfdaşların daxili qərarından sonra olacaqdır. 12 ay davam edəcək müfəssəl-layihə işlərinin
ardınca biz yeni qərar qəbul edəcəyik. Yəni maliyyələşdirmə məsələsini və bununla bağlı digər işləri həll
edəcəyik.
Növbəti slaydda "Azəri-Çıraq-Günəşli" və "Şahdəniz" layihələri üzrə mühüm nəticələri göstərmək
istəmişik. Bu cədvəldən görünür ki, biz "Çıraq" yatağında hazırkı hasilatı davam etdirəcəyik. Bu da təqribən bir
neçə il ərzində ildə 6 milyon tona bərabər olacaqdır. 2004-cü ilin sonundan başlayaraq, biz birinci faza
çərçivəsində "Azəri" yatağından da neft hasilatına başlayacağıq ki, bu da ümumi hasilatın həcmini sonrakı
illərdə hər il 20 milyon tondan yuxarı qaldıracaqdır. Gələcək mərhələlərdə əldə olunacaq hasilat, həmçinin
"Şahdəniz" yatağındakı kondensatın hasilatı bizə imkan verəcək ki, 2007-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda
hasil edəcəyimiz neftin miqdarını ildə 50 milyon tona çatdıraq.
Heydər Əliyev: 2007-ci ildə?
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Deyvid Vudvord: Bəli, 2007-ci ilin sonundan.
Heydər Əliyev: 50 milyon ton?
Deyvid Vudvord: Bəli, o vaxtdan başlayaraq biz ildə 50 milyon ton hasil edəcəyik. Hətta, 2008-ci ildə
ola bilsin ki, lap zirvəyə çataq, 50 milyon tondan çox olsun.
Heydər Əliyev: Siz "Şahdəniz"dən alınacaq kondensatı da buraya daxil edirsiniz?
Deyvid Vudvord: Bəli, biz "Şahdəniz"dəki kondensatı da buraya daxil etmişik. Amma yalnız
"Şahdəniz"in birinci mərhələsi çərçivəsində hasil ediləcək kondensat daxildir. Növbəti mərhələlərdə, sözsüz ki,
kondensatın ümumi həcmi artacaqdır.
Gözləyirik ki, "Şahdəniz"in birinci mərhələsində, 2004-cü ilin sonundan başlayaraq, qaz hasilatı ixrac
üçün imkan verəcəkdir. Yəni qazın ilk ixracına 2004-cü ilin sonundan başlanacaqdır. Birinci mərhələ
çərçivəsində gözləyirik ki, ildə 8 milyard kubmetr qaz hasil edəcəyik və bu rəqəmə 2007-ci ildə çatacağıq.
Cənab prezident, növbəti slaydda "Azəri-Çıraq-Günəşli" layihəsi ilə bağlı indiyə qədər görülmüş işləri,
Azərbaycanın bu günə qədər birbaşa əldə etdiyi mənfəəti göstərməyə çalışmışıq. Göründüyü kimi, indiyə qədər
Azərbaycana çatmış mənfəətə bonuslar, Azərbaycan şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdən gələn gəlirlər,
azərbaycanlı əməkdaşlara verilən maaşlar və Azərbaycanın mənfəət neftindən, "Çıraq"dan gələn gəlirlər
daxildir. Azərbaycana indiyə qədər birbaşa 1 milyard 240 milyon dollar mənfəət çatmışdır.
Heydər Əliyev: Bu, Azərbaycana gələn mənfəətdir?
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, bəli. Bu rəqəm birbaşa Azərbaycana çatmış mənfəətdir. Buna əlavə
olaraq, biz Azərbaycanda xarici şirkətlərlə, onların filialları ilə bağlanmış layihələr vasitəsilə də təxminən 1
milyard 800 milyon dollar sərmayə qoymuşuq.
Heydər Əliyev: Yox, mən burada sizinlə bir az razı deyiləm. Çünki 360 milyon dollar bonus, bu,
aydındır. Bu Azərbaycana birbaşa gələn mənfəətdir. Bi-Pi-nin azərbaycanlı əməkdaşlarının maaşı 108 milyon
dollardır. Bu, Azərbaycana gələn mənfəət deyildir. Siz burada öz işçilərinizə maaş verirsiniz və məlumdur ki,
Azərbaycandan olan işçilərinizə verilən aylıq maaşın həcmi ölkənizdən gətirilən işçilərə verilən maaşdan azdır.
Bu heç, o, sizin öz işinizdir. Əgər siz 108 milyon dolları Azərbaycanda işləyən insanlara maaş vermisinizsə, bu,
Azərbaycana çatan mənfəət deyildir. Siz deyə bilərsiniz ki, əgər bu olmasaydı, onlar işləyə bilməzdi və bu qədər
maaş ala bilməzdilər. Mən bunu anlayıram. Məhz çox səbəblərə görə, o cümlədən bu səbəbə görə də biz sizinlə
müqavilələr imzalamışıq ki, burada siz də mənfəət götürəsiniz, biz də mənfəət götürək. Ancaq hər bir işçiyə –
istər mühəndisə, istər fəhləyə, yaxud da başqa işçiyə maaş vermisinizsə, o, zəhmət çəkib, maaşını alıbdır. Mən
mənfəət onu hesab edirəm ki, bu neftdən dövlətə gələn mənfəət olsun. Mən sizinlə razı deyiləm.
Sonra, burada yazırsınız ki, Azərbaycan şirkətləri və birgə müəssisələrlə mallar və xidmətlər üçün
bağlanmış müqavilələrin dəyəri 525 milyon dollardır. Dəyəri o demək deyil ki, bu müqavilələrdən gəlir
alınıbdır. İkincisi, siz yenə də Azərbaycan şirkətləri ilə çox az iş görürsünüz. Gördüyünüz işlərə daha çox qərb
ölkələrinin şirkətlərini cəlb edirsiniz. Düz deyirəm, ya düz demirəm? Elədirmi?
Əli Əsədov: (prezidentin köməkçisi): Cənab prezident, bəli, düz deyirsiniz.
Heydər Əliyev: Ona görə onları cəlb edəndə, gördükləri işə görə siz onların haqqını verdiyiniz kimi,
Azərbaycanın şirkətlərini cəlb edəndə, onların gördükləri işin haqqını verirsiniz.
Məsələn, siz "İstiqlal" qurğusunu bərpa etdiniz. Elədirmi? Düzdür?
Deyvid Vudvord: Bəli.
Heydər Əliyev: Mən bilirəm ki, onun qiyməti təxminən 200 milyon dollar idi. Əgər yadımda düzgün
qalıbsa. Doğrudurmu?
Deyvid Vudvord: Bəli, doğrudur.
Heydər Əliyev: Ondan 10 milyon dollar bizim gəmi təmiri zavoduna, onlar gördüyü işə görə vermişdiniz.
Amma qalanını başqa şirkətlərə vermişdiniz. Yaxud sizinlə işləyən adamlara vermişdiniz. Əgər gəmi təmiri
zavodu sizin sifarişinizi yerinə yetiribsə, sizə 10 milyon dollarlıq iş görübsə, bu, onun haqqıdır. Bu,
Azərbaycana verilən mənfəət deyildir.
Sonra, Azərbaycanın mənfəət karbohidrogenləri (İlkin "Çıraq" nefti) 246 milyon. Bu, nə deməkdir?
Natiq Əliyev: (Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti): Cənab prezident, neftdən alınan gəlirdir.
Neft Fonduna verilən mənfəətdir.
Heydər Əliyev: Neft fonduna. Buna görə də əziz dostum, demək, bizim nağd mənfəətimiz bir 360 milyon
dollar bonus halındadır və daha 246 milyon dollar isə neftdən gələn gəlirdir. Siz isə deyirsiniz ki, Azərbaycana 1
milyard 240 milyon dollar mənfəət vermisiniz. Mən bu fikirlə razı deyiləm. Amma bunun qiymətləndirilməsini
düzgün aparmaq lazımdır.
Siz öz ölkənizdən, İngiltərədən, Amerikadan, filandan mühəndislər gətirirsiniz. Yaxud başqa
mütəxəssislər gətirirsiniz. Onları burada işlədirsiniz. Dediyim kimi, onlara bizim Azərbaycan vətəndaşlarından
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2-3 qat artıq maaş verirsiniz. Bu, o demək deyil ki, siz Böyük Britaniyaya, ya da Amerikaya mənfəət verirsiniz.
Belədir? Mən bunu anlayıram.
Mən etiraz etmirəm ki, Azərbaycandan sizinlə bir yerdə çalışan, bu layihələrin həyata keçirilməsinə cəlb
olunan, yaxud, məsələn, sizin mərkəzi aparatda işləyən, – tutaq ki, elə bu tərcüməçidən başlayaraq, – insanların
hamısına maaş verirsiniz. Bunu müftə vemirsiniz ki? Bu adam səhərdən axşama kimi sizə tərcüməçilik edir, siz
də onun maaşını verirsiniz. Yaxud, sizin aparatdakı başqa adamlar – biri kompüterin qarşısında oturubdur, biri
başqa yerdə işləyib öz haqqını alır. Eləcə də xaricdən gələn sizin adamlar. Yəni inkar etmirəm ki, bu,
Azərbaycan əhalisinin, Azərbaycan vətəndaşlarının, o cümlədən Azərbaycanın bəzi şirkətlərinin konsorsiumun
burada işləməsi ilə əlaqədar əldə etdikləri gəlirdir. Əgər bu konsorsium olmasaydı, təbiidir ki, bu gəlirlər də
olmazdı.
Mən sizə deyirəm, biz sizinlə, yaxud başqa şirkətlərlə müqavilələr imzalayanda hər şeyi nəzərdə tuturuq.
Nəzərdə tuturuq ki, siz gəlib burada yaşayacaqsınız, haqq verəcəksiniz. Nəzərdə tuturuq ki, siz gəlib burada
müxtəlif işlər görəcəksiniz, haqq verəcəksiniz. Azərbaycanın vətəndaşlarını cəlb edəcəksiniz, haqq verəcəksiniz.
Məsələn, əgər siz gəlməsəydiniz, Azərbaycanın neftçilərinin çoxunun, – indi görürsünüz, bizim necə yaxşı
mütəxəssislərimiz var, – işi yox idi. Yaxud da ki, lap az bir işdən az maaş alacaqdılar. Bunlar təbiidir və biz
konsorsiumu təşkil edəndə, sizinlə və başqa şirkətlərlə müqavilələr bağlayanda bunu da nəzərə alırdıq. Amma
gəlin, haqq-hesabı düz aparaq. Düzü düz, əyrini əyri.
Burada insanlar işləyiblər, maaş alıblar. 108 milyon dollar alıblar və öz maddi vəziyyətlərini
yaxşılaşdırıblar. Başqa şeylər də olubdur. Yaxud bizim şirkətlər də işləyiblər. Nəinki texnikalarından istifadə
ediblər, zehnindən istifadə ediblər, fiziki əməyindən istifadə ediblər və maaş alıblar, yaxud da haqq alıblar. Bu,
təbii bir şeydir. Ona görə nağd, yəni Azərbaycanın təmiz gəliri 360 milyon dollar bonusdur, bir də 246 milyon
dollar neftdən gələn gəlirdir. Cəmi 606 milyon dollar. Ona görə gəlin, hesabımızı həmişə düz aparaq.
Mən heç də demirəm ki, siz bizi bu barədə aldatmaq istəyirsiniz. Yox, bizi aldatmaq da olmaz. Onu da
bilməlisiniz, bu, çətin məsələdir. Sizin təcrübəniz çoxdur, amma bizim də başımız bir az işləyir. Bunlara, bu
rəqəmlərə mən etiraz etmirəm. Amma bunların hansının nə olmasını düzgün yazmaq lazımdır. Neftçilər, mən
düz deyirəm, yoxsa yox?
Natiq Əliyev: Cənab prezident düz deyirsiniz.
Heydər Əliyev: Bəs nə üçün bunları yazmağa imkan verirsiniz?
Natiq Əliyev: Onların hesabatları belədir.
Heydər Əliyev: Hesabatları belədir, sən də belə olmağa qoyma.
Natiq Əliyev: Onlar vergi verirlər. Yəni azərbaycanlı əməkdaşlarının maaşlarından vergi tutulur. Onu
nəzərə alırlar.
Heydər Əliyev: Vergi verməlidir də. Yaxşı, burada işləyir, vergi verir, gedib Amerikada işləsə, ikiqat
artıq vergi verəcəkdir. Hə? Biz hələ vergini alacağıq. Amerikada, yaxud da ki, Almaniyada işləsə, bundan da
artıq vergi verəcəkdir. Vergi təbii bir şeydir. Düz deyirəmmi?
Deyvid Vudvord: Bəli, bir sıra Qərb ölkələrində vergilər çox yüksəkdir. Cənab prezident, düz deyirsiniz.
Siz düzgün buyurursunuz, burada biz, sadəcə olaraq, əks etdirmək istəmişik ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan
hökumətinə, Azərbaycan xalqına və ölkənizin şirkətlərinə nə qədər gəlir gəlibdir.
Heydər Əliyev: Azərbaycanın vətəndaşlarına işlədikləri üçün, Azərbaycanın şirkətlərinə bu işlərdə iştirak
etdikləri üçün. Amma Azərbaycan bu neftin sahibi, konsorsiumun iştirakçısı olaraq buradan öz gəlirini
götürməlidir. O gəlir də dediyim kimidir. Bilirsinizmi, bunun ikinci tərəfi də vardır. Sonra xalq bizdən tələb
edəcəkdir. Siz bir milyard 240 milyon dollar gəlir almısınız. Bu, haradadır? Amma biz xalqa elan etmişik: Neft
Fondudur. 360 milyon dollar bonuslardan əvvəl gələn bonusların bir hissəsi Neft Fonduna getməyibdir.
Məlumdur ki, bizim Dövlət Bankındakı valyuta ehtiyatlarına gedibdir. Neft Fondu yaradılandan sonra biz
bonusların, – təkcə sizdən gələn yox, başqalarının da, bir qismi Neft Fonduna gedibdir. Bir də ki, bu 246 milyon
dollar Neft Fonduna gedən təmiz puldur. Ona görə siz bunu bir az ayırın.
Yenə də deyirəm, mən indi xalqın qarşısındayam, – görürsənmi neçə kamera var, – sabah mənim
sözlərimdən tutacaqlar ki, cənab prezident, sən bizə düz demirsən, bir milyard 240 milyon dollar mənfəət
veribdir, amma sən deyirsən ki, Neft Fondunda bu qədər, valyuta ehtiyatında bu qədər pul vardır. Mən bunu sizə
də, həm Dövlət Neft Şirkətinə, həm də bizim yeni nazirə tapşırıram. Bu barədə, onlarla işləyin. Bilirsiniz, birgə
işləmək lazımdır. Belə deyil ki, bunlar elə nə cür istəyirlər, o cür yazırlar. Biz bir yerdə işləyirik. Bu, bizim
müştərək işimizdir. Ona görə də məsələlər həmişə razılaşdırılmalıdır.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, növbəti slaydda isə biz gələcək mənfəətləri proqnozlaşdırmağa
çalışmışıq. Bir daha nəzərə çarpdırmaq istəyirəm ki, buraya Azərbaycan vətəndaşlarının maaşları və Azərbaycan
şirkətləri ilə bağlanmış müqavilələrdən əldə olunacaq mənfəət daxil deyildir. Bu, Azərbaycan dövlətinə çatacaq
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xalis mənfəətdir. Buraya mənfəət nefti, bonuslar daxildir və vergilər daxil olacaqdır.
Heydər Əliyev: Bu, təmiz mənfəətdir?
Natiq Əliyev: Bəli, bu, neftin satışından gələn mənfəətdir.
Heydər Əliyev: Neftin satışından gələn mənfəətdir. Çox gözəl. Hər şey aydındır.
Deyvid Vudvord: Hazırda Azərbaycanın gəlir neftindən illik mənfəətin həcmi təqribən 150 milyon
dollardır. Bu həcmin 2004-cü ilə qədər davam edəcəyini gözləyirik. Əlbəttə, neftin qiymətləri indiki səviyyədə
qalarsa.
Heydər Əliyev: Bir barel neftin qiyməti 25 dollar olarsa, deməli, 2004-cü ilə qədər bu səviyyədə
olacaqdır.
Deyvid Vudvord: Bəli, ildə 150 milyon dollar həcmində qalacaqdır.
Heydər Əliyev: Sonra?
Deyvid Vudvord: Bu, 2004-cü ilə qədər davam edəcəkdir. 2005-ci ildən başlayaraq "Azəri" və "Çıraq"
yataqlarının tammiqyaslı istismarının birinci mərhələsində biz hasilat əldə edəcəyik. Həmçinin "Şahdəniz"dən
də neft hasil edilməyə başlanacaqdır. Sözsüz ki, onda Azərbaycanın gəlir neftindən əldə ediləcək mənfəət
artacaqdır. 2006-cı ildən başlayaraq karbohidrogen ehtiyatlarından ildə bir milyard dollardan artıq mənfəət
gözlənir.
Heydər Əliyev: Bir milyard təmiz mənfəət?
Deyvid Vudvord: Bəli. Gəlir neftindən əldə olunacaq mənfəət get-gedə artacaq, Azərbaycanın milli
gəlirinin çox mühüm bir hissəsini təşkil edəcəkdir. Cədvəldən göründüyü kimi, 2011-ci ildən gəlir neftindən
götürüləcək mənfəət, haradasa, ildə 5 milyard dollardan yuxarı olacaqdır.
Heydər Əliyev: Ancaq bu iki layihədən? "Azəri", "Çıraq", "Günəşli", bir də "Şahdəniz"dən.
Deyvid Vudvord: Bəli. Cənab prezident, özü də nəzərinizə çatdırım ki, bu, yalnız "Şahdəniz" yatağının
istismara verilməsinin birinci mərhələsindən əldə ediləcək hasilatla bağlı rəqəmlərdir. Biz "Şahdəniz"in
istismarının növbəti mərhələlərindən daxil olacaq mənfəət rəqəmlərini oraya əlavə edə bilməmişik. Çünki, biz
hələ onların konsepsiyasını işləməmişik.
Heydər Əliyev: Bəli, bu barədə də mənə bir sözünüz varmı? Mən bu cədvəli görürəm. Bu, "Şahdəniz"
yatağında qaz hasilatına dair rəqəmlərdir. Siz burada maksimum 8 milyard kubmetr qaz hasil etməyi nəzərdə
tutmusunuz. Amma siz bizə məlumat vermisiniz ki, "Şahdəniz" yatağında bir trilyon kubmetr qaz vardır.
Elədirmi?
Deyvid Vudvord: Bəli.
Heydər Əliyev: Deməli, bir trilyon kubmetr qaz vardısa, ildə 8 milyard kubmetr yox, yəqin ki, 5 dəfə
artıq qaz sata bilərik. Çünki bir trilyon kubmetr qazı hasil etmək üçün nə qədər vaxt lazımdır? Yəqin ki, 50-60
il. Hələ o vaxta kimi yeni yataqlar da tapacaqsınız. Mən bilirəm, çünki bu məsələ ilə maraqlanmışam. Siz
burada bazar məsələsini müəyyən etmək istəyirsiniz.
Bazar məsələsi haqqında da lazımi işlər aparacağıq. Birincisi, bu, Türkiyə ilə bizim ilkin sazişimizdir.
Ona görə də hələ qaz vermək imkanına malik olmadığımız üçün Türkiyəyə deyə bilməzdik ki, biz sizə 15
milyard kubmetr qaz verəcəyik. Məsələn, bilirsiniz ki, Türkmənistan Türkiyə ilə müqavilə bağlamışdı və
Türkiyəyə ildə 15 milyard kubmetr qaz verməli idi.
Türkmənistan bundan imtina etdi. Ancaq, nə üçün bu müqavilə imzalanmışdı? Çünki artıq qaz yataqları
hazırdır, sadəcə olaraq, qaz kəmərini tikib istifadəyə vermək lazımdır. Biz indidən onlarla birlikdə ildə 10,15
yaxud 20 milyard kubmetr qaz satacağımız barədə danışıq apara bilmərik. Çünki hələ ki, biz 2 milyard, sonra 3
milyard kubmetrdən artıq qaz verə bilmərik. Mən bilirəm, siz indi olan imkanlara görə bunu nəzərə alırsınız.
Ancaq gərək biz də işləyək, siz də işləyəsiniz ki, yaxın zamanlarda – 2-3 il ərzində dünyada qaz satmaq
üçün özümüzə bazar tapaq. Bu qazı satmaq üçün bazar kimi mən birincisi, Türkiyəni görürəm. Çünki onların
təbii qaza ehtiyacı çoxdur. İndi onlarda da bəzi qruplar vardır ki, qazı biri oradan, digəri buradan almaq istəyir.
Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Amma Türkiyə ilə bizim əlaqələrimiz dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Əgər Türkiyə
Türkmənistandan, Xəzər dənizindən çəkiləcək kəmərlə ildə 15 milyard kubmetr qaz almaq istəyirsə, ildə 15
milyard kubmetr qaz vermək imkanına malik olarıqsa, biz Türkiyəyə bunu satacağıq. Yaxud da ki, təkcə
Türkiyəyə yox, İranın da bizim təbii qazımıza ehtiyacı var. Biz bundan da imtina edə bilmərik. Türkiyə bundan
artıq ala bilmir, qaz da yatıb qalsın orada, biz də sərvətlərimizdən istifadə edə bilməyək – bu, mümkün deyildir.
Ona görə də mən sizin bu proqnozlarınızı düzgün hesab edirəm, buna etirazım yoxdur.
Ancaq mən bizim Nazirlər Kabinetinə, nazirliyə və Neft Şirkətinə tapşırıram ki, bu barədə ciddi işləsinlər.
İndidən, artıq 3 il, 4-5 il bundan sonra üçün bazar müəyyən etmək lazımdır. Bazar müəyyən olunarsa, burada da
işlər görüləcəkdir. Mən sizi başa düşürəm. Siz oraya vəsait qoyacaqsınız, amma bazar müəyyən olunmasa, qazı
çata bilməsəniz, vəsaitdən xeyir götürə bilməyəcəksiniz. Bunu mən anlayıram. Ona görə də mən bizim
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üzərimizə düşən vəzifəni deyirəm və sizə bildirirəm ki, bunları edəcəyik. Siz isə fikirləşin, öz planlarınızı elə
qurun ki, biz bazar tapan kimi, oraya təcili olaraq qaz verə biləsiniz. Düz deyirəmmi?
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, əlbəttə, hər şeyi çox düzgün deyirsiniz. Həm də onu deyim ki, Siz
bizim biznesi çox gözəl başa düşürsünüz.
Heydər Əliyev: Mən də burada sizin kimi biznesmen olacam.
Deyvid Vudvord: Nəhayət, sonuncu slaydda biz Azərbaycanda qarşıdakı bir neçə il ərzində
başlayacağımız və həyata keçirəcəyimiz layihələrin doğrudan da dünya miqyaslı, geniş, nəhəng layihələr
olduğunu bir daha vurğulamaq istəyirik. Hətta müqayisə etsək, onu deməliyik ki, Bi-Pi-nin dünyanın digər
yerlərində – həm Meksika körfəzində, həm Anqolada, həm də başqa ölkələrdə həyata keçirdiyi layihələrlə
müqayisədə, Azərbaycanda görüləcək işlər həm miqyas etibarilə, həm də xərcləyəcəyimiz pul baxımından ən
böyük layihələr olacaqdır.
Çünki bayaq da dediyim kimi, qarşıdakı 12 ay ərzində biz layihələrə, haradasa, 8-9 milyard dollar
investisiya qoyulmasına sanksiyalar verəcəyik, qərarlar qəbul edəcəyik. Bu layihələrlə əlaqədar görüləcək işlərə
sərf olunacaq polad və digər materialların çəkisi təxminən 1,5 milyon tona bərabər olacaqdır. "Çıraq" yatağında
hasil ediləcək ilkin neft layihəsi üçün sərf olunmuş metal, polad və digər materiallarla müqayisə etsək, deyə
bilərik ki, burada təxminən 10 dəfə çox material şərti olacaqdır. Müqayisə üçün demək istəyirəm ki, hər gün
Azərbaycandan və Gürcüstandan əlavə 400 yük maşını hərəkət edəcəkdir. Bu maşınlar boru kəmərinin
çəkilməsi üçün bizim tikinti sahələrimizə materiallar daşıyacaqdır. Hər gün Azərbaycanın və Gürcüstanın dəmir
yollarında əlavə 8 qatar Qara dənizdəki Poti limanından bizə materiallar daşıyacaqdır. Onu da deyim ki, bizim
işlərimiz üçün Volqa-Don kanalı ilə hər ay 10 gəmi və 3 barj yük daşıyacaqdır.
Bütün bu tikinti işlərində biz, əlavə olaraq, təxminən 8500 nəfər azərbaycanlı işçi qüvvəsindən bilavasitə
istifadə edəcəyik. Sözsüz ki, dediklərimdən əlavə, biz digər işçiləri – Azərbaycan vətəndaşlarını da işə
götürəcəyik. Onlar xidmət sahələrində və digər yerlərdə işə cəlb olunacaqlar.
İrəlidə bizi çox mühüm işlər, mühüm addımlar, çətin vəzifələr gözləyir. Cənab prezident, biz əminik ki,
şəxsən Sizin dəstəyinizlə, rəhbərliyinizlə, Azərbaycan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq nəticəsində biz bu
çətinliklərin, qarşımızda duran vəzifələrin öhdəsindən uğurla gələ biləcəyik.
Cənab prezident, bu, bugünkü təqdimatımızın sonuncu məsələsi idi ki, Sizin diqqətinizə çatdırmaq
istəyirdik. Əgər Sizin suallarınız varsa, onlara böyük məmnuniyyətlə, təfsilatı ilə cavab verərdik. Sonra isə biz
Sizinlə başqa bir məsələni müzakirə etmək istəyirik.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Sualı olan var? Sizlərdən kiminsə sualı vardırmı? Yoxdur.
Mən suallarımı verdim. Ümumiyyətlə, sizin gördüyünüz işlər, proqnozlar və gələcəkdə görəcəyiniz işlər
haqqında təqdim etdiyiniz materiallar, məlumatlar, bu təqdimat hesab edirəm ki, sizinlə əməkdaşlığımızın
tarixində xüsusi yer tutur. Birincisi, bu, bir daha təsdiq edir ki, böyük təcrübəyə malik olan, dünyanın böyük bir
məşhur neft şirkəti kimi siz Xəzər dənizini, Azərbaycanı çox düzgün seçmisiniz. İkincisi, onu təsdiq edir ki,
Azərbaycanın müəyyən olunmuş, 1993-1994-cü illərdən başlayan neft strategiyası öz müsbət nəticələrini verir.
Mən heç şübhə etmirdim ki, belə olacaqdır. Əgər şübhə etsəydim, 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqavilənin
imzalanmasına getməzdim. Amma bilirsiniz ki, həmin o ilk müqavilənin imzalanması da Azərbaycanın, o
cümlədən mənim başıma nə qədər bəlalar gətirdi.
Mən müqaviləni imzalayandan sonra, bizim həbsxanadan çox qatı cinayətkarlar qaçırıldı. Ondan sonra
burada dövlət çevrilişinə cəhd göstərildi. Sonra bizim iki nəfər dövlət xadimi terror nəticəsində öldürüldü.
Nəhayət, bunların hamısı mənim aradan götürülməyim üçün idi.
Xatirimdədir, o vaxt bizim içərimizdə olan bəzi əleyhdarlarımız, – hansılar ki, dövlət çevrilişinə cəhd
etdilər, – 1994-cü ilin sentyabr ayında biz "Gülüstan" sarayında müqaviləni imzalayanda deyirdilər ki, bir neçə
gündən sonra onlar bu müqaviləni cırıb atacaqlar. Amma onlar bunu edə bilmədilər. Çünki bizimlə bacarmaq
çətindir. Ondan sonra da bizim həyatımızda çox çətinliklər oldu.
İndiyə qədər də mən deyə bilmərəm ki, dünyada hamı bizim bu layihələri bəyənir. Bəziləri məsələn, BakıCeyhan layihəsinin, digər layihələrin həyata keçirilməsinə maneçilik törətmək istəyirlər. Bilirsiniz, bəziləri də
sizi və başqa şirkətləri Azərbaycandan ayırmaq üçün Qərb mətbuatında, o cümlədən ABŞ-ın, hətta elə Böyük
Britaniyanın, Avropanın başqa ölkələrinin mətbuat orqanlarında belə yazılar verirlər ki, guya Xəzər dənizi,
Azərbaycan haqqında vaxtilə irəliyə sürülmüş proqnozlar özünü doğrultmadı, yaxud da Xəzər dənizində o qədər
də böyük karbohidrogen ehtiyatları yoxdur. Beləliklə də şirkətləri Azərbaycandan uzaqlaşdırmağa çalışırlar.
Demək istəyirəm ki, bu mübarizə indiyə qədər də gedir. Biz daha mübarizə etmək istəmirik. Biz doğru
olduğumuzu işlə göstəririk, sübut edirik. Sizin bugünkü təqdimatınız buna əyani sübutdur. Məsələn, mən böyük
məmnuniyyət hissi ilə indi sizdən eşitdim ki, Bi-Pi kimi dünyanın böyük, çox nəhəng şirkəti dünyanın heç bir
yerində, heç bir nöqtəsində indi bizim bu layihələrə sərf edəcəyi 8-9 milyard dollar məbləğində vəsait heç vaxt

328

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

xərcləməmişdir.
Bi-Pi təcrübəli bir şirkətdir. Özü də əbəs yerə 1 dollar da xərcləməz. Desəm ki, 1 dollar ver, sizdən bunu
almaq olmaz. Ona görə də Bi-Pi yaxşı bilir ki, harada nə var. Ötən illərdə sizin, Bi-Pi-nin burada olan
nümayəndələrinin gördüyü iş şirkətinizin rəhbərlərinə də sübut etdi ki, burada neft var, burada qaz var. Bunların
hasil olunması və nəql edilməsi üçün imkanlar var. Neft və qazın satılması üçün bazarlar vardır. Bi-Pi burada
özünə lazım olan mənfəəti götürə bilər.
Təbiidir ki, əgər biz Azərbaycanda indi mövcud olan ictimai-siyasi sabitliyi yarada bilməsəydik, əgər
1993- cü ilə qədər olan vəziyyət, hətta 1995-ci ilə qədər olan vəziyyət davam etsəydi, siz burada işləyə
bilməyəcəkdiniz. Bir azdan sonra gəlib görəcəkdiniz ki, burada küçəyə çıxmaq, rahat yaşamaq mümkün
deyildir. Reketlə, terrorla məşğul olanları görəcəkdiniz. Ona görə də çıxıb gedəcəkdiniz.
Amma biz bu şəraiti, sabitliyi yaratdıq. Azərbaycanda indi elə mühit yaranıbdır ki, xarici ölkədən gələn
hər bir şirkət burada özünü öz evində olduğu kimi hiss edir. Bəlkə ondan da yaxşı hiss edir.
Əgər iqlim nöqteyi-nəzərindən baxsanız, Bakının iqlimi həm Londonun, həm də Edinburqun iqlimindən
yaxşıdır. Elədirmi? Ona görə də burada işləmək hər cəhətdən xeyirlidir.
Bizim birgə işimizin bu cür yaxşı nəticələr verməsi və belə proqnozların artıq əldə olunması həm sizin
üçün, həm də bizim üçün tarixi hadisədir.
İndi Azərbaycan, əgər 2-3 ildən sonra məhz bu müqavilələrdən ildə 500 milyon dollar gəlir əldə edəcəksə
və 2011-ci ildə təkcə bu müqavilədən sizin dediyiniz 5-6 milyard dollar gəlir əldə olunacaqsa, onda görün, biz
gördüyümüz işlərlə Azərbaycan xalqının rifah halını yaxşılaşdırmaq, ölkəmizi inkişaf etdirmək üçün,
Azərbaycanı çiçəklənən, inkişaf edən ölkəyə çevirmək üçün nələr edirik.
Mən həmişə demişəm ki, bizim neft strategiyamız, imzaladığımız bütün bu müqavilələr Azərbaycanın
gələcəyi üçündür. Mən istiqamətdə çox işləmişəm. Ancaq düşünürəm ki, bunların hamısının nəticəsini, mən heç
görməyəcəyəm. Çünki hər bir insanın ömrünün bir həddi var, ancaq bu, məni darıxdırmır. Axı bunu mən özüm
üçün etmirəm və bunu xalqım, millətim üçün, gənclərimiz üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün edirəm. Gələcək
də burada görünür.
Təbiidir ki, siz Azərbaycana gəlmiş bütün şirkətlərdən ən irəlidə olanısınız. İndi bu yataqlardan başqa
digər yerlərdə də iş aparırsınız. Elədirmi? Məsələn, "İnam" yatağında da siz iş aparırsınız və hiss etdim ki,
oradan da yaxşı proqnoz gözləyirsiniz. Başqa yerlərdə də iş aparırsınız. Amma sizdən savayı, başqa şirkətlər də
var, "Şevron" da, "Eksson" da, "Mobil" də var, o birisi də, bu birisi də var. Sizin bu nümunəniz onları da
hərəkətə gətirəcəkdir. Çalışacaqlar ki, sizdən geri qalmasınlar. Çünki siz ABŞ-ın "AMOKO" şirkətini aldınız.
Əgər digərləri geri qalsalar, siz onları da alacaqsınız.
Bunların hamısı həm sizin üçün, yəni bizimlə dost olan Avropa ölkələri üçün, ABŞ-nın həqiqətən çox
fayda gətirən işlərdir. Eyni zamanda, bunlar Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün, xalqımızın
rifah halını yüksəltmək üçün, ölkəmizin müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün əsas şərtlərdən biridir. Ona görə
indi bizə çox paxıllıq edənlər var. Ancaq iş təkcə paxıllıqla qurtarsaydı, mən narahat olmazdım. Kim paxıllıq
edir qoy etsin. Amma təkcə paxıllıq deyildir. Azərbaycanda söz vardır "badalaq vurmaq" istəyənlər var. Bizə
birbaşa təxribat etmək istəyənlər vardır. Ancaq biz ayaq üstə möhkəm durmuş dövlətik. Biz indi əvvəlkindən
daha çox irəlidəyik.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Gördüyünüz işləri yüksək qiymətləndirirəm. Sizin bu təqdimatınız indi
Azərbaycan ictimaiyyəti üçün də xüsusi bir hadisədir. Ölkəmizin vətəndaşlarında gələcəyə böyük ümid yaradan
hadisədir. Azərbaycan-Böyük Britaniya dostluğunun möhkəmlənməsi üçün böyük bir hadisədir. Sizin bu işdə
bax, burada oturanlarla siz üç nəfərsiniz, burada nöqsanlar görürsünüzmü nə qədərdir – birlikdə uğurlar
arzulayırıq.
Mənə dedilər ki, Bi-Pi-nin prezidenti cənab Con Braun iyunun 22-də buraya gəlmək istəyir. Əgər onun
belə bir fikri varsa, ona çatdırın ki, Azərbaycana gəlsin, mən onunla məmnuniyyətlə görüşərəm. Biz onunla
1994-cü ilin sentyabr ayında müqavilənin imzalanması gününü birlikdə yada salarıq və bu gün də əldə olunan
nəticələri nəzərdən keçirərik.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bu işlərdə və gələcək fəaliyyətinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Sağ olun.

329

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİNDƏ, İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİNDƏ FAŞİZM
ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 56-cı İLDÖNÜMÜ – QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ MÜHARİBƏ VETERANLARI İLƏ SÖHBƏTİ
(9 may 2001)
9 may 2001-ci il
Böyük Vətən müharibəsinin görkəmli sərkərdələrindən biri, xalqımızın qəhrəman oğlu, tank qoşunları
general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önünə toplaşmış müharibə
veteranları, ictimaiyyətin nümayəndələri, dövlət və hökumət nümayəndələri respublikamızın rəhbəri Heydər
Əliyevi mehribanlıqla, hörmət və ehtiramla, alqışlarla qarşıladılar. Prezidentə gül dəstələri təqdim olundu.
Dövlətimizin başçısı Heydər Əliyev müharibə veteranlarını səmimiyyətlə salamladı, onların hər birini
Qələbə bayramı münasibətilə təbrik etdi.
M ə z a h i r A b b a s o v (tarix elmləri doktoru, Respublika Veteranlar Şurası Nəsimi rayon şöbəsinin
sədri): Cənab Prezident, 1995-ci il yadınızdadır, ad gününüz münasibətilə Sizi təyyarədə təbrik etdik. Yenə də
təbrik edir, Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq. Azərbaycanı işıqlı yola ancaq Siz çıxardınız. Biz veteranlara
bu bayramı yenidən Siz bəxş etdiniz. 1993-cü ilə qədər biz çox əziyyət çəkdik. Sonra Siz veteranlar haqqında
qanun qəbul etdiniz. Orada yazdınız ki, 9 May Qələbə günü kimi qeyd olunsun. Azərbaycanın 25 min 250 nəfər
Böyük Vətən müharibəsi veteranı o vaxtdan başlayaraq bu bayramı yenidən yüksək əhval-ruhiyyə ilə keçirir,
Sizə dua edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenə də kitablar yazırsan. Dünən sənin kitablarını aldım.
M ə z a h i r A b b a s o v: Bəli. Kitablarımdan Sizə də verdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi görürsən, bu orden və medallardan əlavə, müstəqil Azərbaycanın da mükafatları
var.
M ə z a h i r A b b a s o v: Bəli, mən bunları şərəflə daşıyıram. Mən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
deyiləm. Ancaq Sizin şəkliniz həmişə mənim ürəyimin üstündədir.
D ü r r ə M ə m m ə d o v a (Böyük Vətən müharibəsi veteranı): Cənab Prezident, Sizə uzun ömür
arzulayırıq. Siz bütün veteranlara ikinci həyat bəxş etdiniz. Siz xalqımızın yeganə inamı, ümidisiniz. Sabah
Sizin anadan olan gününüzdür. Sizə cansağlığı, uzun ömür arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən səni 30 ildir görürəm. 30 ildir ki, dəyişilmirsən. 30 il bundan qabaq
da belə idin.
D ü r r ə M ə m m ə d o v a: Cənab Prezident, bir gün Şeyx Şamilin yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirə
gedirdim. Mən avtobusa minəndə iki qadın oturmuşdu. Dedilər ki, Heydər Əliyevlə Dürrə xanım heç vaxt
qocalmırlar. Mən onlara dedim ki, ay xanımlar, azərbaycanlı deyilsiniz, maşallah deyin. Çünki günün 24 saatı
nə möhtərəm prezidentimizə, nə də mənə bəs edir.
Sizə möhkəm cansağlığı diləyirik.
M ə z a h i r A b b a s o v: Cənab Prezident, biz bir qələbə gününü, erməni faşizmi üzərində qələbəni də
səbirsizliklə gözləyirik. Allah qoysa, Sizin rəhbərliyinizlə, köməyinizlə onu da qeyd edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah, onu da qeyd edəcəyik.

***
1941–1945-ci illərin ağır və çətin sınaqlarından mətanətlə çıxmış, böyük şücaətlər göstərmiş digər
veteranlar da onlara göstərdiyi diqqət və qayğıdan razılıqla danışaraq, respublikamızın rəhbərinə dərin
minnətdarlıqlarını bildirdilər, onu Qələbə bayramı və ad günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik etdilər, uzun
ömür, cansağlığı arzuladılar. Dövlətimizin başçısına vaxtilə çəkilmiş fotoşəkillər təqdim edən veteranlar
dedilər:
Cənab Prezident, Allah Sizi Azərbaycanın üstündən əskik eləməsin. Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti bizi saya
salmırdı. Siz gələndən sonra veteranları Respublika sarayına topladınız, bizi, necə deyərlər, şah etdiniz. Biz də
Sizin qulluğunuzda hər zaman hazırıq, siyasətinizi həmişə dəstəkləyəcəyik. Həmişə xoşbəxtlik nümunəsi
olasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki siz şah olmağa layiqsiniz. O layiqli adınızı sizə qaytardım.

330

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

***
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri ilə, ölkəmizin dövlət və hökumət
xadimləri ilə səmimiyyətlə görüşdü, onları əziz bayram münasibətilə təbrik etdi.
***
Respublikamızın rəhbəri Heydər Əliyev daha sonra tank qoşunları general-mayoru, iki dəfə Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı Həzi Aslanovun ailə üzvləri, yaxın qohumları ilə səmimi görüşdü, 9 May Qələbə günü münasibətilə
onları təbrik etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı nəvə və nəticələri var. Gözəl-gözəl qızlardır.
H ə z i A s l a n o v (Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun nəvəsi): Cənab Prezident, icazə verin, Həzi
Aslanovun ailəsi adından Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirim. Bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə Sizə
təşəkkür edirik. Qələbə bayramı və ad gününüz münasibətilə Sizi təbrik edir, möhkəm cansağlığı, uzun ömür
arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Görürsünüz, abidənin ətrafını da gözəl düzəldiblər.
H ə z i A s l a n o v: Cənab Prezident, dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
İki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı
Həzi Aslanovun qəbirüstü abidəsi
önündə nitq
Əziz veteranlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını Qələbə günü münasibətilə, alman
faşizmi üzərində qələbənin 56-cı ildönümü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan
xalqına, Azərbaycan vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Bu Qələbə günü bütün dünya ölkələri üçün əlamətdar bir hadisədir. Çünki 1945-ci ilin may ayının 9-da
alman faşizmi üzərində qələbə çalındı, faşizmin bütün bəşəriyyətə gətirdiyi və gətirəcəyi bəlaların qarşısı alındı.
Ona görə də bu Qələbə gününü dünyanın hər yerində qeyd edirlər. O ölkələr ki, İkinci dünya müharibəsində
alman faşizminə qarşı mübarizə ediblər və hətta İkinci dünya müharibəsinə qatılmayan insanlar da, ölkələr də,
dövlətlər də yaxşı bilirlər ki, əgər 1945-ci ilin may ayında alman faşist qüvvələri o vaxt Almaniyada sovet ordusunun hərbi əməliyyatlarına rəhbərlik edən marşal Jukov və onun silahdaşları qarşısında təslim haqqında akta
imza atmasaydılar, faşizm bütün dünyanı bürüyəcəkdi.
Faşizm dünyaya nə qədər faciələr gətirib, insanlara nə qədər bəlalar gətirib – bunu hamı yaxşı bilir. İkinci
dünya müharibəsi məhz alman faşizminin, Hitler ordusunun dünyaya hakim olmaq iddiası ilə başlandı.
Məlumdur ki, onlar çox qısa bir zamanda Avropanın bir çox ölkələrini işğal etdilər, xalqları əzdilər. Ondan
sonra isə Sovetlər İttifaqına qarşı, yəni həm hərbi nöqteyi-nəzərdən, həm də insanların vətəni qorumaq ruhu,
vətənpərvərlik hissləri nöqteyi-nəzərindən onlar üçün ən qorxulu ölkəyə, xalqa qarşı hücum etdilər. Müharibə
çox ağır getdi. İkinci dünya müharibəsi bütün Avropanı, hətta təkcə Avropanı yox, bir çox başqa qitələri də
bürümüşdü. Məlumdur ki, Uzaq Şərqdə bu müharibəyə Yaponiya da qoşulmuşdu. Avropanın faşistləşmiş bəzi
dövlətləri də bu müharibəyə qoşulmuşdu. Ancaq insanların yaşamaq arzusu, bəşəriyyətin belə bir təhlükənin
qarşısını almaq üçün birləşməsi alman faşizmi üzərində qələbə çalınmasının əsasını yaratdı və beləliklə də, XX
əsrdə bütün dünya, bəşəriyyət bu faciədən xilas ola bildi.
Sovetlər İttifaqı alman faşizminin darmadağın edilməsi və onun üzərində qələbə çalınmasında həlledici və
aparıcı rol oynamışdır. Məlumdur ki, Hitler ordusunun hərbi hissələri qəflətən Sovetlər İttifaqının sərhədlərini
pozaraq hücuma başlayandan sonra və bu hücumu çox sürətlə apardıqlarına görə, o vaxt Sovetlər İttifaqının
Avropa hissəsi alman faşist ordusu tərəfindən zəbt edilmişdi. Artıq Hitler ordusu Moskvanın lap yaxınlığında
idi. Stalinqradda ölüm-dirim müharibəsi gedirdi. Hitler ordusu Qafqaz dağlarına gəlib çıxmışdı və tarixdən hamıya yaxşı məlumdur ki, Qafqazı, xüsusən Azərbaycanı, Bakını zəbt etmək, işğal etmək Hitlerin müharibə
strategiyasının əsas istiqamətlərindən biri idi. Ancaq vətənpərvər insanlar və bir ittifaqa daxil olmuş ölkələrin,
yəni SSRİ, Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyanın, habelə zəbt olunmağına baxmayaraq, Fransanın
birgə səyləri nəticəsində alman faşizmi, Hitler ordusu darmadağın oldu.
Biz bu gün iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, qələbənin çalınmasında Azərbaycan xalqının da, Azərbaycan
Respublikasının da payı var, haqqı var. Özü də çox böyük payı var. Bu da ondan ibarətdir ki, o vaxt Azərbaycan Res-
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publikasının əhalisindən 600 minə qədər döyüşçü ordu sıralarına səfərbər olundu, onlar qəhrəmancasına vuruşdular,
rəşadət göstərdilər və Azərbaycan oğlunun hansı yüksək mənəvi, fiziki keyfiyyətlərə, vətənpərvərlik hisslərinə malik
olduğunu sübut etdilər. Biz həmin müharibədə böyük qəhrəmanlıq göstərmiş və Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı almış
öz həmvətənlərimizi bu gün xatırlayırıq.
Biz bu gün Azərbaycanın qəhrəman oğlu, müharibə başlayandan həlak olana qədər ön cərgədə, cəbhədə
vuruşaraq qəhrəmanlıq göstərmiş sərkərdənin, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Həzi Aslanovun məzarı önündə
toplaşmışıq. Bu heç də təsadüfi deyildir. Çünki biz burada qəhrəmanlıqda ən yüksək səviyyəyə çatmış general
Həzi Aslanovun məzarı qarşısında qələbənin 56-cı ildönümünü bayram edərək, Azərbaycanın bütün mərd
oğullarının şücaətinə, vətənin qorunmasında göstərdikləri qəhrəmanlıqlara münasibətimizi, yüksək hörmət və
ehtiramımızı bildiririk. Eyni zamanda Həzi Aslanovun məzarı qarşısında baş əyərək, Böyük Vətən müharibəsində, İkinci dünya müharibəsində həlak olmuş həmvətənlərimizin hamısının ruhu qarşısında baş əyirik.
Alman faşizmi üzərində qələbə çalınmasının Azərbaycan üçün xüsusi əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan vətəndaşları, mərd, qəhrəman Azərbaycan oğulları cəbhədə vuruşan zaman, bu müharibədə
qələbəni təmin etmək üçün ən vacib vasitələrdən biri olan neft və neft məhsullarının hasilatı, istehsalı ilə məşğul
olurdular. Onlar gecə-gündüz neft buruqlarında, mədənlərdə neft hasilatı ilə məşğul idilər, neft məhsulları
istehsal edirdilər. Bütün bunların hamısını arasıkəsilmədən cəbhəyə göndərirdilər. İndi bəzi kinoxronika
nümunələrinə baxarkən, bir tərəfdən, təəccüb edirsən ki, belə bir qəhrəmanlıq doğrudan da ağlasığmaz bir
şeydir. İkinci tərəfdən də, fəxr edirsən ki, Azərbaycan həm cəbhədəki döyüşçülərinin qəhrəmanlığı ilə, həm də
arxa cəbhədəki insanların fədakarlığı ilə qələbəyə böyük töhfə vermişdir. İkinci dünya müharibəsi süvarilərin
müharibəsi, piyadaların müharibəsi deyildi. Bu, motorlar müharibəsi idi. Bu, tanklar müharibəsi, zirehli
maşınlar müharibəsi idi. Bu, qırıcı təyyarələr müharibəsi, bombardmançı təyyarələr müharibəsi idi. Ancaq əgər
neft məhsulları olmasaydı, bunlar işləyə bilməzdilər və qələbəni təmin edə bilməzdilər. O vaxt bütün Sovetlər
İttifaqında hasil olan neftin 70 faizindən çoxu Azərbaycanda, Bakıda hasil edilirdi və Xəzər dənizi vasitəsilə
cəbhəyə göndərilirdi.
Təsəvvür edin, Hitler ordusunun hissələri gəlib Qafqazda durmuşdular, Dağıstanın sərhədlərinə
yaxınlaşmışdılar. Bakıya hücum etmək istəyirdilər. Məlumdur ki, Hitler ordusunun bir neçə təyyarəsi gəlib
Azərbaycanın səmasına çıxmışdı. Artıq bütün dünyaya məlumdur ki, Hitlerin ad gününə hazırlanmış böyük
tortun üzərində Azərbaycanın xəritəsi, Bakı göstərilmişdi. Həmin o vaxt deyilmişdi ki, əgər Bakını ələ keçirə
bilsək, qələbəni artıq əldə etmiş olacağıq. Bunda həqiqət var. Çünki Stalinqrad ağır vəziyyətdə müharibə
aparırdı. Şimali Qafqaz Hitler ordularının işğalı altında idi. Uralda, Orta Asiyada, başqa yerlərdə silahlar,
tanklar, təyyarələr hazırlanırdı. Ancaq bütün bu motorların işləməsi üçün əsas şərt neft, neft məhsulları idi. Ona
görə də Hitler buraya can atırdı, Bakını zəbt etmək istəyirdi. Ancaq buna nail ola bilmədi. Çünki vətəni qoruyan
döyüşçülər mərdlik göstərdilər və Hitler ordusu Azərbaycana daxil ola bilmədi.
Ondan sonrakı dövr məlumdur. Xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, Böyük Britaniya ilə ittifaq
bağlanandan və 1944-cü ildə Hitler ordusuna qarşı Avropada və Şimali Afrikada ikinci cəbhə açılandan sonra
sovet ordusunun ardıcıl hücumları başlandı. Sovet ordusu Hitler ordusunu nəinki Sovet İttifaqının
hüdudlarından çıxardı, eyni zamanda Avropada, xüsusən Şərqi Avropada alman qoşunlarını darmadağın etdi və
o xalqları da azadlığa çıxartdı.
Müharibənin tarixi böyükdür. Bu haqda çox danışmaq olar. Ancaq mən bir neçə məqamları xatırladaraq, həm
bugünkü nəsillərə, həm də gələcək nəsillərə İkinci dünya müharibəsinin nə qədər dəhşətli, nə qədər ağır və
bütün bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu bir daha yada salmaq istəyirəm. Demək olar ki, İkinci dünya
müharibəsi dünya tarixində aparılan müharibələrdən həm miqyasca, həm də vurduğu zərərlərə görə, insan
tələfatına görə ən böyüyüdür. Faşistlər işğal etdikləri yerlərdə hər şeyi darmadağın edirdilər. Təkcə Sovetlər
İttifaqından döyüşlərdə, işğal edilmiş torpaqlarda 27 milyon insan həlak olmuşdu. Azərbaycandan cəbhəyə gedən 600 min nəfərdən 300 mini qayıtmamışdır. Hamı bunlardan dərs almalıdır, nəticə çıxarmalıdır.
Doğrudur, İkinci dünya müharibəsindən sonra böyük müharibələr yoxdur. Amma dünyanın müxtəlif
yerlərində lokal müharibələr baş veribdir. Lakin, təəssüflər olsun ki, bu lokal müharibələri aparanlar, yaxud
onlara təşəbbüs göstərənlər İkinci dünya müharibəsindən özləri üçün nəticə çıxarmayıblar.
Dünyanın bir neçə bölgələrində hərbi münaqişələr var. Onlardan biri də Qafqazdır, Cənubi Qafqazdır.
Xüsusən. Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması. Həmin o
alman faşistləri kimi, Hitler kimi, hitlerçilər kimi, ermənilər də işğal edilmiş yerlərdə hər şeyi dağıdıblar. Əsrlər
boyu yaşayıb-yaradıb, qurub özlərinə şəhərlər, yaşayış məntəqələri salmış, istehsal müəssisələri, təhsil
müəssisələri yaratmış insanların, demək olar ki, 100–200 illik zəhməti nəticəsində meydana gəlmiş şəhərlər,
kəndlər darmadağın olubdur. Erməni işğalçılarının Hitler ordusundan, alman faşizmindən heç də fərqi yoxdur.
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Ona görə də mən deyirəm ki, bəzi ölkələr, dövlətlər, xalqlar İkinci dünya müharibəsindən və onun
nəticələrindən özləri üçün nəticə çıxarmalıdırlar.
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcək, ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır. Yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş həmvətənlərimiz öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Ancaq bu, işin birinci hissəsidir. Buna nail olmalıyıq
və nail olacağıq. Amma işin ikinci hissəsi ondan ibarətdir ki, həmin o darmadağın olunmuş torpaqlarda yenidən həyat
qurmaq, insanların yaşaması üçün şərait yaratmaq lazımdır. Azərbaycanın taleyi XX əsrin sonunda çox ağır və çətin
olub, bu gün də çətindir. Amma bununla belə, biz gələcəyə nikbinliklə baxırıq.
Hitler və onun ordusu dünyada, demək olar, ən böyük hərbi-texniki potensial toplayaraq İkinci dünya
müharibəsini başladı və bunun nəticəsində də məğlub oldu, məhv oldu. Faşizm bütün dünya tərəfindən bir faciə,
bir vəba kimi insanların hafizəsində yaşayacaqdır. Ancaq bəşəriyyət bir daha imkan verməz ki, faşizm meydana
gəlsin. Eləcə də indi müxtəlif yerlərdə müharibə aparanlar və xüsusən, öz ölkəmiz haqqında, Azərbaycana
təcavüz edənlər haqqında demək istəyirəm, onlar bilməlidirlər ki, onlara heç vaxt bəraət qazandırılmayacaqdır.
Onlar hesab etməsinlər ki, bu gün Şuşanın işğalını bayram edirlər və bu da onlar üçün əbədidir. Yox! Çoxəsrlik
tarix belə hadisələri artıq kitablarda əks etdiribdir. Bunlar hamısı məlumdur – təcavüzkar həmişə
cəzalandırılmalıdır. Təcavüzkar öz cəzasını almalıdır. İnsanları vəhşicəsinə öldürən, xəstəxanaları, məktəbləri
dağıdan, evləri yandıran insanlar cəzalarını almalıdır və alacaqlar.
Bu gün bizim veteranların bir qrupu buradadırlar. Onlar bizim cəmiyyətimizdə ən hörmətli insanlardır. Onlar
canlarını qoyublar, özlərini oda atıblar, güllə qarşısına atıblar. Çoxu həlak olubdur. Amma həlak olmayanlar da
yaralar alıblar, çox əziyyətlər çəkiblər. Nə böyük xoşbəxtlikdir ki, onlar bu gün də bizimlə bir yerdədirlər,
yaşayırlar. Allahdan arzu edirəm ki, onlar daim yaşasınlar. Ona görə veteranlara, həm müharibə veteranlarına,
həm də İkinci dünya müharibəsində Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş insanlara, əmək veteranlarına – mən
bunları bərabərləşdirirəm – xüsusi qayğı göstərilməlidir, onlara həmişə hörmət edilməlidir onların vətəni
qorumaq, faşizm üzərində qələbə çalmaq sahəsində xidmətləri heç vaxt unudulmamalıdır.
Burada veteranlarla görüşəndə bir neçəsi mənə deyir ki, Siz bizə bayramımızı qaytardınız. Bilirsiniz, mən
doğrudan da bununla fəxr edə bilərəm. Çünki 1991–92–93–cü illərdə Azərbaycanda Qələbə bayramının
keçirilməsi qadağan edilmişdi. Mənim xatirimdədir, Naxçıvanda işlədiyim zaman biz həmişə Qələbə bayramını
qeyd edirdik, veteranlarla görüşürdük. Orada da cəbhədə vuruşmuş, qəhrəmanlıq göstərmiş çox insanlar var.
Onlarla yığışırdıq. Ancaq, təəssüflər olsun ki, o vaxt özlərini «böyük demokrat» adlandıran Xalq Cəbhəsinin
hakimiyyəti dövründə onlara düşmən gözü ilə baxırdılar.
Mənim yadımdadır, Naxçıvanda işləyəndə Xalq Cəbhəsinin nümayəndələrindən birini Naxçıvan Muxtar
Respublikasının Baş naziri qoymuşdum. Veteranlar onun yanına gedirdilər, o da onları qovurdu. Sonra isə
deyirdi ki, ilanın yarpızdan zəhləsi getdiyi kimi, mənim də veteranlardan zəhləm gedir. Görün nə qədər mənfur
fikirli, nə qədər mənəviyyatdan kənar olan insanlar idilər. Əlbəttə ki, onlar özlərini «demo- krat» adlandıraraq,
bilmirlər, yaxud da bilmək istəmirlər ki – bütün bunların hamısı tarix kitablarında yazılıbdır – 1941–1945-ci
illər Azərbaycan xalqı üçün nə qədər ağır illər olubdur. Mən o illəri yaşamış adamam. İndi bəzən bir yerdə
elektrik işığı olmayanda, bir yerdə qaz gəlməyəndə, nə bilim, bir yerdə nəsə çatmayanda hay-küy edirlər və belə
bir termin meydana çıxıb, «kütləvi aksiya» keçirmək istəyirlər.
Amma o vaxt mən özüm də o həyatı görmüşəm, o insanları da görmüşəm. Biz elektrik işığının nə olduğunu
bilmirdik, qazın nə olduğunu bilmirdik. Xatirinizdədir, adi çörəyi kartoçka ilə alırdıq. Mən hələ arxa cəbhədə
olanları deyirəm. İşləyən adama 600 qram çörək verirdilər. İşləməyən adama, yəni ailə üzvünə 400 qram çörək
verirdilər. Bundan savayı heç bir şey yox idi. İnsanlar bununla yaşayırdı. Mənim özüm də bu həyatı görmüşəm.
Həmin bu «demokratların» – əlbəttə, onlar demokrat olan deyillər – ataları, babaları o cür əziyyətləri
çəkiblər, vətəni qoruyublar, saxlayıblar və əziyyət çəkərək, çox şeylərdən məhrum olaraq Azərbaycanı bu cür
gözəl bir diyara çeviriblər. Bəs necə ola bilər ki, sən bunlara nəinki hörmət etməyəsən, hətta nifrət hissi
yaradasan. Bu o deməkdir ki, onlar öz atasına, öz anasına belə hisslə yaşayan insanlardır.
Xatirimdədir, burada veteranlardan bir qismi məlumat almışdı ki, biz Naxçıvanda 9 May Qələbə bayramını
keçiririk. Onlar burada imkanları olmadığına görə, oraya, Naxçıvana gəlirdilər. Buradan təyyarə ilə uçub,
çətinliklərlə gəlirdilər. Nə üçün? Bu bayram gününü qeyd etmək üçün. Bu bayram günü hamımız üçün əzizdir
və biz gənclərə də tərbiyə verməliyik ki, onlar üçün də əziz olsun. Amma bu insanlar üçün ən əzizdir.
Mənim xatirimdədir, 1993-cü ilin may ayının 9-da biz səhərdən Qələbə bayramını keçirməyə hazırlaşırdıq.
Şəhərdə müəyyən işləri gördük, Şəhidlər xiyabanına getdik, başqa işləri gördük. Ondan sonra gəlib salona
toplaşarkən gördüm ki, başda mərhum Sovet İttifaqı Qəhrəmanı Ziya Bünyadov olmaqla, bir dəstə müharibə
veteranı bayramı məhz bizimlə keçirmək üçün gəliblər. Mən buna sevindim. Amma onlar nə qədər sevindilər!
Mən bunu gördüm və şahidi oldum.
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Təəssüflər olsun ki, biz belə dövrləri yaşamışıq. Çox təəssüflər olsun. Ancaq belə dövrlər müvəqqətidir. Bu
heç vaxt daimi ola bilməz. Xalq bunlara yol verə bilməz. Biz tariximizin heç bir səhifəsini unutmamalıyıq.
Tariximizin faciəli səhifələri də var. Bəli, xalqımıza təcavüz olubdur, repressiyalar olubdur. Buradan,
Azərbaycandan günahsız adamlar sürgün ediliblər, ailələr dağılıb, günahsız adamlar öldürülüblər. Bu da var.
Bunu da unutmamalıyıq. Ancaq İkinci dünya müharibəsini və İkinci dünya müharibəsində alman faşizmi üzərində qələbə çalmaqda bilavasitə iştirak edən insanları heç vaxt unutmamalıyıq. Biz nə qədər varıq, siz varsınız,
əziz veteranlar, sizə qayğı olacaq, sizə hörmət olacaqdır. Siz Azərbaycanın ən mötəbər adamlarısınız. Amma bu
gün buraya az gəlmisiniz. Deyirlər, qalanları o biri rayonlarda yığışıblar.
Əziz veteranlar!
Mən sizi bir də təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı arzu edirəm. Veteranlarımız nə qədər əziyyət
çəkiblərsə də, bir o qədər də iradəli adamlardırlar. Baxıram, bəziləri heç qocalmır da. İndi mən Zoya xanımla –
sənin əsl adın Dürrədir, sənə o vaxt Zoya deyirdik – görüşürəm. Deyirəm, səni 30 il bundan qabaq da
görmüşəm, elə beləsən. Nə cür idinsə, indi də eləsən. Mən başa düşürəm niyə belədir. Çünki bunlar bərkə-boşa
düşmüş adamlardır. O ağır dövrü keçirən adam mütləq daha da möhkəm olur, daha da iradəli olur. Hansısa
xəstəlik gəlirsə, onun qarşısını özü alır. Mən arzu edirəm ki, siz bundan sonra da yaşayasınız, müstəqil
Azərbaycanın həyatında fəal iştirak edəsiniz. Bizim gənc nəslin tərbiyəsində iştirak edəsiniz. Siz də bilin ki,
həm dünyadan gedənləri, həm də bu gün yaşayanları xalq, millət, dövlət heç vaxt unutmayacaqdır. Sizi bir daha
təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ, SƏFİR YİGİT ALPOĞLAN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(13 may 2001)
Prezident sarayı
13 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən çox məmnunam ki, Ankarada, sonra İstanbulda
olarkən, yəni prezidentlə, Xarici İşlər naziri ilə danışıqlar apararkən siz də bizimlə bərabər idiniz və bu danışıqlarda
çox fəal iştirak edirdiniz.
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər doğum günümü təbrik etmək üçün mənə telefon etmişdi. Eyni
zamanda mənə dedi ki, siz buraya gələcəksiniz, sizinlə bəzi məsələləri müzakirə edəcəyik, onun bəzi fikirlərini
mənə çatdıracaqsınız.
Birincisi, onu demək istəyirəm ki, mən son vaxtlarda iki dəfə Türkiyədə olmağımdan çox məmnunam. Hesab
edirəm, mənim mart ayındakı rəsmi səfərim çox uğurlu keçdi və Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin
inkişaf etməsi üçün yeni bir addım oldu. İkinci dəfə isə İstanbulda olmağımı, yəni türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının toplantısını da çox əlamətdar hadisə hesab edirəm. Çünki bəzən bu toplantı alınmır, bəzən vaxtı
keçir, filan olur. İndi bəzi dəyişikliklər olduğuna görə də mən narahat idim ki, necə olacaq. Amma bir il keçəndən sonra İstanbulda vaxtında toplaşdıq. Çox da gözəl təşkil olunmuşdu. Xatirinizdədir, bunu mən orada həm
toplantıdan sonra, həm də ziyafətdəki nitqimdə söylədim. Çox gözəl təşkil olunmuşdu. Mən çox məmnunam.
Hesab edirəm ki, bütün digər cümhur başqanları da məmnundurlar. Yaxşı da mətbuat konfransı keçirdik. Biz
orada bir bəyanat imzaladıq və bu, türkdilli dövlətlərin gələcəkdə bir-birinə daha da yaxınlaşması üçün çox əhəmiyyətlidir.
Mən dəfələrlə demişəm ki, bunda Türkiyənin rolu çox böyükdür. Çünki Türkiyə bu işin əsasını qoyandır.
Türkiyə bu birliyin təşəbbüskarıdır. İndi də əgər hamımız toplaşırıqsa, Türkiyənin ətrafında toplaşırıq. Ona görə
mən çox məmnunam. Bakıya dönəndən sonra mən hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezərə telefon edib
bunları demişdim. Eyni zamanda orada sizinlə başqa məsələləri də müzakirə etmişdik. Yenə də deyirəm,
cümhur başqanı mənə söylədi ki, siz buraya gəlirsiniz. Çox məmnunam. Çünki siz həm Ankarada, həm də İstanbulda bizim görüşlərimizdə bilavasitə iştirak etdiniz və biz məsələləri birlikdə təhlil edirdik. Buyurun.
Y i g i t A l p o ğ l a n: Hörmətli Prezidentim, sağ olun. Hər şeydən əvvəl, Sizi doğum gününüz
münasibətilə təbrik edirəm. Mayın 10-u Sizin doğum gününüz olduğunu bilirdim. Bununla bağlı Sizə çoxlu
salam gətirmişəm. Bizim prezidentimiz Əhməd Necdət Sezər Sizə sevgilərini, salamlarını, hörmət və ehtiramını,
xoş diləklərini göndərdi. Mənim nazirim də Sizə xoş arzularını bildirdi. İnşallah, burada yaxşı danışıqlar
aparacağımızı söylədi.
Sizə bir salam da var. O da Ərtan Paşadan. Ərtan Paşa ilə mən görüşə bilmədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun qardaşı sizin Qazaxıstandakı səfirinizdir.
Y i g i t A l p o ğ l a n: Bəli, onun qardaşı orada böyük elçidir. Türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə
görüşündən sonra cərrahiyyə əməliyyatı keçiribdir. İndi müalicə olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu bilirəm.
Y i g i t A l p o ğ l a n: Mən dünən Gülhanə xəstəxanasında onu, səfirimizi ziyarətə getmişdim. Orada Ərtan
Paşaya, onun ailəsinə, xanımına buraya gələcəyimi söylədim. Dedim ki, bir istəyiniz, sözünüz varsa, çatdıraram.
Onlar da ad gününüz münasibətilə Sizə səmimi təbriklərini çatdırmağı xahiş etdilər, hörmətlərini bildirdilər. Mən
bunları Sizə çatdırmaq istəyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
Y i g i t A l p o ğ l a n: Hörmətli Cümhur başqanım, dediyiniz kimi, Türkiyədə sizinlə olan görüşlərdən
böyük məmnuniyyət duyanlar vardır. Biz iki qardaş dövlət, eyni millətik. Bu mənada Türkiyədə hər kəs Sizə,
Azərbaycana kömək, yardım, dəstək verməyə hazırdır. Biz son dərəcə məmnunuq ki, işbirliyimiz bu sahədə də
davam edir və fikir mübadiləsində biz çox böyük fayda görürük. Məni də buraya bu iş üçün göndərdilər. Sizə
bəzi məsələləri ərz edəcəyəm, bilgilər verəcəyəm. Sizin tapşırıqlarınızı da Ankaraya çatdıracağam. Onlar
məndən xəbər gözləyirlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Biz çox yaxşı işbirliyi qurmuşuq. Mən sizin yanınızda hörmətli nazir İsmayıl Cəmə
də söyləmişdim. Sonra hörmətli prezident Sezərə də söyləmişdim ki, bizim bəzi işlərimizin daha da səmərəli
getməsi üçün belə imkanlardan istifadə edilməsi lazımdır.
Y i g i t A l p o ğ l a n: Doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məsələn, lazım olanda oradan siz, ya digər bir adam gəldiniz. Yaxud da ki, mən
buradan kimisə göndərim. Gözləməyək ki, biz nə vaxt görüşəcəyik, məsələləri o vaxt müzakirə edəcəyik. Ona
görə də biz o vaxt sözləşmişdik. Mən çox məmnunam ki, bu, həyata keçirilir. İndi biz sizinlə bir neçə məsələləri
müzakirə edəcəyik.
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TÜRKİYƏNİN «MƏRMƏRƏ QRUPU» STRATEJİ VƏ SOSİAL ARAŞDIRMALAR
VƏQFİNİN SƏDRİ AKKAN SUVƏRİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(14 may 2001)
Prezident sarayı
14 may 2001-ci il
A k k a n S u v ə r: Çox hörmətli Cümhur başqanımız!
Əziz şərəf başqanımız!
Zati-aliləri Heydər Əliyev!
Sözlərimə başlamazdan öncə, doqquzuncu cümhur başqanımız, çox hörmətli Süleyman Dəmirəlin
salamlarını, hörmət və ehtiramını Sizə yetirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
A k k a n S u v ə r: Yeni yaşa qədəm qoyduğunuz bu günlərdə Sizə uzun ömür diləyir, ad gününüzü təbrik
edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
A k k a n S u v ə r: Məlumunuz olduğu kimi, ötən ilin may ayında zati-dövlətinizə bu salonda keçən ilin
hesabatını vermişdik. Bu gün də icazənizlə, 2000-ci ilin may ayından indiyə qədər gördüyümüz işlər barədə
məlumatı Sizə çatdırmaq istəyirəm. Çünki Siz bizim şərəf başqanımızsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
A k k a n S u v ə r: Möhtərəm Prezidentimiz, «Mərmərə Qrupu» vəqfi olaraq çalışmamızı üç əsas
istiqamətdə həyata keçiririk. Birincisi, milli sahədə gördüyümüz işlərdir. Bunlara misal olaraq aylıq
toplantılarımızı göstərə bilərik. Türkiyənin siyasi, sosial həyatı ilə bağlı hər ay keçirdiyimiz toplantılarda
ölkənin gündəlik həyatını müzakirə etməyə çalışdıq. Dövlət nazirimiz hörmətli Yüksəl Yalova, Dünya Bankının
Türkiyə təmsilçisi Ajay Çibber, Cümhuriyyət Xalq Partiyasının yeni Baş katibi Dəniz Baykal və başqaları bu
ilki toplantılarımızda çıxış etdilər.
Keçən il Sizi ziyarət edəndən sonra vəqfimizin 15 illiyini qeyd etdik. Bu yubileyimizdə İstanbulun bələdiyyə
başqanı, valisi, İstanbuldan olan millət vəkilləri, iş adamları iştirak etdilər. Bildirirəm ki, bu gözəl günümüzdə
azərbaycanlı qardaşlarımız da bizi yalqız buraxmadılar. Milli Məclisin deputatı, xalq yazıçısı Anarın rəhbərliyi
ilə deputatlar – Aslan Abbasov, Asya Manafova, professor Vaqif Arzumanlı, jurnalist Ramiz Əsgər və hörmətli
professor Vaqif Qasımov tədbirimizə təşrif buyurdular və bizi sevindirdilər. Sizin qarşınızda onlara bir daha
təşəkkür edirəm.
Hər il olduğu kimi, bu il də İstanbulda Din işləri başqanımız Məhəmməd Nuri Yılmazın rəhbərliyi ilə
«Dinlərarası dialoq» adlı iftar yeməyimizi yunan, erməni patriarxlarının, Musəvi xaxamının və başqalarının
iştirakı ilə gerçəkləşdirdik. Ona aid ingilis dilində nəşr olunmuş qəzeti Sizə təqdim etmək istəyirəm.
(Cənab Akkan Suvər qəzetin bir nüsxəsini prezident Heydər Əliyevə təqdim edir).
Çox hörmətli cümhur başqanımız, işimizin ikinci istiqamətini təşkil edən beynəlxalq sahədəki
fəaliyyətimizin ən böyüyü Üçüncü Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısı və Avrasiya Qadınlar Konqresi idi. Ötən il
bunları uğurlu nəticə ilə sona çatdırdıq. Avrasiya ölkələri ilə yanaşı, Orta Avropa ölkələrini də özündə
birləşdirən zirvə toplantımızda 32 ölkədən 192 nəfər iştirak etdi. Onların 17 nəfəri nazir idi.
Böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirəm ki, bizim bu toplantımıza zati-dövlətinizin hər zaman yüksək
önəm verən mesajınız hamımızı şərəfləndirdi. Bizə verdiyiniz dəstəyə görə Sizə öz adımdan və həmkarlarım
adından minnətdarlığımızı və təşəkkürümüzü bildirirəm.
Azərbaycanın nümayəndə heyəti bu zirvə toplantısında bizi şərəfləndirdi. Hüzurunuzda xanım Zəhra
Quliyevaya, hörmətli İslam Tağıyevə, Rəfiqə Hüseynzadəyə, Asya Manafovaya, Zeynəb Xanlarovaya, Mələk
Bayramovaya, Mail Dəmirliyə, Ramiz Əsgərə, Xalid Niyazova və Vaqif Qasımova təşəkkürlərimi bildirirəm.
Üçüncü Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısında cümhur başqanımız hörmətli Əhməd Necdət Sezərin həyat
yoldaşı Səmra Sezərin himayəsində Avrasiya Qadınlar Təşkilatı da gerçəkləşdirildi. Hörmətli Zəhra
Quliyevanın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə Azərbaycanın qatıldığı bu zirvə toplantısı uğurla başa çatdı.
Dəyərli Cümhur başqanımız!
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İşimizin üçüncü istiqaməti isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə əlaqələrimizin möhkəmlənməsidir. Siz bilirsiniz,
noyabr ayında Belarusda keçirilən seçkilər zamanı «Mərmərə Qrupu» vəqfinin iki təmsilçisi BMT tərəfindən
müşahidəçi kimi Minskə göndərilmişdi. Bu bizim üçün ilk məsul işdir və bunun sevincini zati-alinizlə
paylaşırıq.
Keçən ilin noyabrında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkda keçirilən illik sessiyasında iştirak edərək,
ölkəmizi təmsil etməkdən şərəf duyuruq. Vəqfimizin insan haqları platforması çərçivəsində bu il türk–yunan
qadınlarının barış toplantısı keçirilmişdir. Bolqarıstanın əski cümhur başqanı hörmətli Jelyu Jelev vəqfimizi
ziyarət etmişdir. Moldovanın, Rumıniyanın, Albaniyanın, Bolqarıstanın, Türkiyənin əski cümhur başqanları və
Yunanıstanın əski Baş naziri Balkan klubu yaratmaq arzusunda olduqlarını bildirmiş, sivil təşkilat kimi,
«Mərmərə Qrupu» vəqfinin ona rəhbərlik etməsini istədiklərini söyləmişlər.
Əziz cümhur başqanım, bütün bunlarla yanaşı, vəqfimizin insan haqları platforması, mədəniyyət qrupu
qadınlarla bağlı bir sıra proqramları həyata keçirir. Vəqfin İstanbul qrupu tərəfindən hər il 120 qadına 3 aylıq
təlim kursları keçilir.
Əziz şərəf başqanımız!
Bu il noyabrın 8-9-10-da 4-cü Avrasiya İqtisadi Zirvə Toplantısını keçirəcəyik. Əgər imkanınız olsa, təşrif
buyurmağınızı, imkanınız olmasa, mesajınızla bizi şərəfləndirmənizi istərdik. Arzu edirik ki, həmişə olduğu
kimi, Azərbaycan nümayəndə heyətini yanımızda görməkdən sevinc hissi duyaq. Bu il keçiriləcək zirvə
toplantısında Hindistanın da nümayəndələri iştirak edəcəklər. Həmin tarixdə gerçəkləşdirəcəyimiz Avrasiya
Qadınlarının İkinci Konqresinə həm mesajınızı gözləyirik, həm də yüksək nümayəndə heyətininizin bu tədbirdə
iştirak etməsinə icazə verməyinizi istərdik.
Yeri gəlmişkən, bir təşəkkürümü də ərz edim. Bu da Sizin şəxsinizdə Azərbaycan alimlərinə olan
minnətdarlığımdır. Onlar mənə doktor adı verdilər. Mən bunu şəxsi adıma deyil, bütün Türkiyə adına qəbul edirəm.
Siz bu doktorluq adını bütün Türkiyəyə verdiniz. Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Hörmətli Prezidentim, bir gözəl xəbərimiz də vardır. Vəqfimiz «Heydər Əliyev Kültür Mərkəzi»nin
yaradılması barədə böyük həvəslə qərar qəbul etmişdir. «Heydər Əliyev Kültür Mərkəzi»nin təşkili üçün
sənədlər əldə edilməsi barədə bizə yardım göstərməyiniz rica olunur.
Siz şərəf başqanımız olduğunuz üçün tam məlumatınız olsun deyə, birillik hesabatımızı zati-dövlətinizə ərz
etdik. Siz bizə güvənirsiniz. Biz də Sizlərə layiq xidmətlər göstərməyə çalışırıq. Bizi qəbul edib dinlədiyiniz
üçün Sizə öz adımdan və həmkarlarım adından ən dərin sayğılarımızı bildirir, doğum gününüzü bir daha
ürəkdən təbrik edir, Sizə və ailənizə cansağlığı və xoşbəxtlik arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hörmətli dostlar, siz mənim yaxın dostlarımsınız. Bir neçə ildir ki, bizim bu dostluğumuz daha da
möhkəmlənir.
Mənim doğum günümü təbrik etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən sizin təbrik məktubunuzu almışam.
İndi burada şəxsən də bu sözləri dediniz. Təşəkkür edirəm. Çalışacağam ki, sizin arzularınızı və istəklərinizi
bundan sonra da yerinə yetirim. Nə qədər ki, yaşayacağam, o qədər də çalışacağam.
Mənim əziz dostum, qardaşım, Türkiyənin 9-cu cümhur başqanı Süleyman Dəmirəldən gətirdiyiniz salama,
hörmət və ehtirama görə də təşəkkür edirəm. Məlumdur ki, «Mərmərə Qrupu» vəqfinin iki şərəf başqanı vardır.
Birincisi hörmətli Süleyman Dəmirəldir, ikincisi də məni seçmisiniz. Mən bunu özüm üçün böyük şərəf hesab
edirəm. Sizin vəqfdə böyük bir toplantıda nitq edən zaman vəqfiniz haqqında, mənə göstərdiyiniz hörmət və
ehtirama, məni şərəf başqanı seçdiyinizə görə öz minnətdarlığımı bildirmişdim. Bu gün minnətdarlığımı bir
daha bildirirəm.
Siz gördüyünüz işlər haqqında burada mənə məlumatlar verdiniz. Mən bəzi bilgiləri alıram. Amma indi siz
tam şəkildə bunu mənə verdiniz. Bu bilgilərdən görünür ki, «Mərmərə Qrupu» vəqfi, həqiqətən çox böyük işlər
görür. İndi elan etdiyiniz böyük nailiyyətlərə görə sizi təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, vəqfiniz bundan sonra da bu cür çalışacaqdır. Ən önəmlisi odur ki, «Mərmərə Qrupu» vəqfi Azərbaycan
ilə Türkiyə arasındakı dostluğun, qardaşlığın inkişaf etməsində böyük rol oynayır.
Türkiyədə vəqflər çoxdur. Onların bir çoxu ilə Azərbaycanın yaxınlığı var. Amma sizin vəqf kimi, Azərbaycana diqqət, qayğı və maraq göstərən başqası yoxdur. Ona görə də mən çox sevgi-məhəbbətlə sizi qəbul edirəm
və gördüyünüz işlər məni sevindirir. Güman edirəm ki, bundan sonra da işlər hələ çoxdur, görüləcəkdir.
Mənim Türkiyəyə mart ayındakı rəsmi ziyarətim, hesab edirəm ki, çox uğurlu oldu. Mən təxminən bir həftə
Türkiyədə oldum. Hörmətli prezident, əziz dostum Əhməd Necdət Sezər ilə, Baş nazir hörmətli Bülənd
Ecevitlə, Baş nazirin müavini Dövlət Baxçalı ilə, Baş Qərargah rəisi Hüseyn Kıvrıqoğlu ilə və digərləri ilə çox
ətraflı danışıqlar apardıq.
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Böyük Millət Məclisində, Türkiyənin 550 millət vəkilini toplamış belə bir parlamentdə yenidən xitab
etməyim mənim üçün böyük şərəfdir. Siz bilirsiniz ki, mən də bundan lazımi qədər istifadə etdim. Mən orada
hər bir şeyi açıq-aydın söylədim. Həm Azərbaycan haqqında, həm də Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri haqqında.
Eyni zamanda indi ermənilərin, erməni diasporunun Türkiyəyə qarşı apardığı təbliğata və erməni lobbisinin
Türkiyəyə ədalətsiz iddialarına qarşı Azərbaycanın, həm xalqın, həm dövlətin, həm də bütün siyasi-ictimai
qurumların – hamısının birlikdə fikirlərini Böyük Millət Məclisinin toplantısında millət vəkilləri qarşısında elan
etdim.
Nəhayət, qısa zamandan sonra İstanbula gəldim, sizinlə yenə görüşdük. Orada türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının görüşü keçirilirdi. Bu məni çox sevindirdi. Çünki bir il bundan öncə aprel ayında bu toplantı
Azərbaycanda keçirilmişdi və biz burada «Kitabi-Dədə Qorqud»un 1300 illik yubileyini birlikdə qeyd etdik.
Eyni zamanda türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının növbəti zirvə görüşünü keçirdik. Düz bir ildən sonra, yenə
də aprel ayında bu zirvə görüşünün keçirilməsi məni çox sevindirdi. Çünki sizdə hakimiyyət dəyişikliyi
olmuşdu.
Mən bilirəm ki, bəzən türkdilli ölkələrin başqanlarını bir yerə yığmaq o qədər asan olmur. Ona görə yox ki,
istəmirlər, ona görə ki, hərənin bir proqramı var, hərənin bir işi var. Bir gün birinə münasib deyil, o biri gün o birisinə
münasib deyildir. Mənim bu ay və gələn ay o qədər böyük proqramlarım var ki, birini oradan deyirlər, birini buradan
deyirlər. Bu gəlir bunun üzərinə düşür, o gəlir onun üzərinə düşür. Mən birinə, yəni bir hökumətə, dövlətə, təşkilata
deyəndə ki, buraya gələ bilmərəm, deyirlər ki, biz beş cümhur başqanı ilə razılaşdırmışıq, sən gəlməsən bu
pozulacaqdır. Amma mən bunu da poza bilmərəm. Yəni bizim işimizdə belə çətinliklər var. Təkcə məndə yox, belə
çətinliklər hamıda var. Amma Türkiyə, hörmətli Əhməd Necdət Sezər vaxtı çox gözəl seçmişdi və yaxşı danışıqlar
aparmışdı. Bizim hamımız, türkdilli ölkələrin dövlət başçıları toplaşdıq. Orada iki gün gözəl müzakirələr keçirildi və
hesab edirəm ki, bunun bizim Türkdilli Dövlətlər Birliyinin daha da inkişaf etməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti oldu.
Mən çox məmnunam ki, orada sizinlə də görüşdüm, söhbət etdik. Siz demişdiniz Azərbaycana gələcəksiniz.
Amma mən fikirləşirdim ki, bəlkə gəlməyəcəksiniz, işiniz olacaqdır. Amma gəlmisiniz. Mənə dedilər ki, üç
gündür buradasınız. Azərbaycanı yenidən görünüz. Bizim həyatımızı görürsünüz, insanlar necə yaşayır, onu
görürsünüz.
Mənə dedilər ki, sizə Təfəkkür Universitetində fəxri doktor adı veriblər. Mən sizi bu münasibətlə də təbrik
edirəm və çox sevinirəm. Siz fəxri doktor adına çoxdan layiqsiniz. Bəlkə də bir universitetdə yox.
Mən Türkiyənin universitetlərinin çoxunda fəxri doktor adını almışam. Amma indi sayını itirmişəm. Bir
neçəsi də mənə çoxdan fəxri doktor adı veribdir. Məsələn, Ərzurum Atatürk Universitetidir, Bilkənd
Universitetidir və başqaları.
A k k a n S u v ə r: Sizə İspartada Süleyman Dəmirəl adına Universitet də fəxri doktor adı veribdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən aldıqlarımı demirəm, aldıqlarımı almışam. Amma bundan sonra da alacağam.
A k k a n S u v ə r: İnşallah.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu dəfə Ankarada olanda Ankara Universitetində aldım. Aldıqlarımı çox almışam. Mən
7-8 Universitetin fəxri doktoruyam. Təbiidir ki, bu da Azərbaycana Türkiyənin universitetləri tərəfindən göstərilən
yüksək qiymətdir. O cümlədən mənim şəxsiyyətimə və gördüyüm işlərə verilən qiymətdir. Mən bunlara görə də
təşəkkür edirəm.
Mən sizin vəqfə bir daha uğurlar arzulayıram. Bizim tərəfimizdən nə lazımsa bundan sonra da edəcəyik ki,
vəqfiniz yaşasın, inkişaf etsin. Xüsusən, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsi üçün
bundan sonra daha da çox iş görsün.
A k k a n S u v ə r: Möhtərəm Cümhur başqanım, hörmətli Şamil Ayrım vəqfimizin qurucularından biri,
Ali Məsləhət Şurasının üzvü, eyni zamanda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı tanıyıram. Mənim əski dostumdur.
A k k a n S u v ə r: Çox gözəl. Siz İstanbulda olarkən hörmətli Koray Böyükasar bizimlə birlikdə idi. O,
«Mərmərə Qrupu» vəqfinin İcra Şurasının üzvüdür. Hörmətli Vaqif Qasımovu isə tanıyırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: O da sizin ailədəndir.
A k k a n S u v ə r: Çox düz buyurursunuz. Şamil Ayrımın Sizə deyəcəyi gözəl sözləri var. O, eyni
zamanda Türkiyə–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri və Türkiyə parlamentinin NATOdakı nümayəndə heyətinin üzvüdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyurun.
Ş a m i l A y r ı m: Hörmətli Cümhur başqanım, əvvəlcə çox təşəkkür edirəm. Sizi doğum gününüz
münasibətilə təbrik edir, uzun ömür arzulayıram. İnanıram ki, Azərbaycan Sizin kimi liderin sayəsində
Ermənistanla olan problemlərini sülh yolu ilə ən qısa zamanda çözəcəkdir.
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Mən Sizin Amerikadakı görüşlərinizi istər İnternet vasitəsilə, istərsə də qəzetlər vasitəsilə çox yaxından
izləyirdim. Sizin oradakı çıxışlarınızı, ikili görüşlərinizi çox həssaslıqla dinləyirdim. İnanıram ki, önümüzdəki
mərhələdə Azərbaycan çox gözəl addım atacaqdır. Çünki digər liderlərlə müqayisədə Sizin zəngin təcrübəniz
vardır. Bu problemin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasını səmimi-qəlbdən arzu edirik. İnşallah, bu olacaqdır.
Akkan bəyin dediyi kimi, mən Türkiyə parlamentinin NATO-dakı nümayəndə heyətinin üzvüyəm. Bu ayın
sonunda, mayın 27-də Vilnüsdə NATO-nun toplantısı olacaqdır. Mən parlament sədrinin müavini Ziyafət
Əsgərovla da görüşdüm. O da NATO-nun toplantısında iştirak edəcəkdir.
Azərbaycanın bu tədbirdə iştirak etməsi son dərəcə önəmlidir. Biz Türkiyə olaraq, bunu ən yaxından
dəstəkləyirik. Orada nəticə əldə etməyimiz lazımdır. Gücümüz çatan qədər əlimizdən gələni edəcəyik. İstərdik
bunu biləsiniz.
Sizin vaxtınızı çox almaq istəmirəm. Bildirirəm ki, Azərbaycanla bağlı ən doğru işləri görmək üçün ziyarətə
gəldim. Biz həmkarlarımızın fəaliyyətini ürəkdən dəstəkləyirik. Sizin bu qədər dəstək verməyiniz, şəxsinizdə
azərbaycanlı qardaşlarımızın dəstək verməsi bizim üçün çox önəmlidir. Ona görə də göstərdiyiniz diqqətə görə
təşəkkür edirəm. Türkiyə–Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri kimi, üzərimə nə düşərsə,
Azərbaycana hər zaman hər cür dəstəyə hazıram. Əlbəttə, Türkiyə hökumətinin yeritdiyi siyasət çərçivəsində
səmimi duyğularımızla həmişə Sizin yanınızdayıq. Bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə bir daha hörmət və ehtiramımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən mənim əski dostlarımdansan.
Ş a m i l A y r ı m: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm Böyük Millət Məclisində, həm də başqa yerlərdə çox işlər görürsən və xüsusən,
Azərbaycan ilə Türkiyə arasındakı dostluğun möhkəmləndirilməsində çox böyük işlər görürsən.
Siz Naxçıvanda Hüseyn Cavidin abidəsinin açılışına da gəldiniz. Mən onda çox sevindim. Çünki Hüseyn Cavid təkcə
Azərbaycanın yox, həm də Türkiyənin böyük yazarı, alimi idi. Sən bilirsən, onun cənazəsini, yəni nəşini mən hələ 1981-ci
ildə Sibirdən gətirtmişdim. Çünki Cavidi 1938-ci ildə oraya sürgün etmişdilər. Orada vəfat etmişdi və onu orada dəfn
etmişdilər. Mən onu aradım, tapdım gətirdim. Mən sənə o vaxt da söylədim, əlbəttə, məmnun oldum. Çünki o, böyük bir
şəxsiyyət idi. Onda söylədilər ki, onu burada torpağa verək – Bakıda şərəfli adamlar üçün Fəxri xiyaban var, bilirsiniz. Mən
isə dedim yox. Onu Naxçıvanda torpağa vermək lazımdır. Çünki onun vətəni Naxçıvandır, orada doğulubdur. Orada
torpağa vermək lazımdır. Mənə dedilər yox, Naxçıvan kiçik bir yerdir. Amma o, böyük bir adamdır. Dedim, bizim Fəxri
xiyabanda böyük adamlar çoxdur. Amma Naxçıvanda qəbiristanlıqda yox, şəhərin mərkəzində ona bir abidə ucaldıb nəşini
oraya qoysaq, bu daha yaxşı olacaqdır. Mənim bu təklifim qəbul edildi. Baxmayaraq ki, etiraz edənlər çox idi. Amma
görün, həyat nə cür oldu.
Mən ondan sonra Moskvaya işləməyə getdim. Orada çalışdım. Sonra da bilirsiniz ki, mən bütün işlərdən
kənar oldum. 1990-cı ildə isə Sovetlər Birliyi Azərbaycana hərbi təcavüz etdiyinə görə mən buna etiraz etdim,
Kommunist Partiyasından çıxıb buraya gəldim. Məni burada da yaşamağa qoymadılar. Naxçıvana getdim.
Məni Naxçıvanda xalq çox hərarətlə qarşıladı. Amma soruşdum, Hüseyn Cavidin qəbri mən dediyim kimi
yaradılıbdır, yoxsa yox? Dedilər ki, yox. Bəs haradadır? Oradadır, üstündə bir daş var. Mən evimdən çıxdım –
mitinq var idi, Naxçıvanın hər yerindən 50 minə qədər insan toplaşmışdı – mitinqə getməmişdən öncə dedim,
mən Hüseyn Cavidin məzarını ziyarət edəcəyəm. Gəldim, çox pis bir vəziyyətdə gördüm. Çox məyus oldum.
Naxçıvanda çalışan zaman istədim ki, orada bir türbə, abidə yaradım. Ancaq onda imkanım, param yox idi. Naxçıvan
blokadada idi. Yaşamaq mümkün deyildi, elektrik işığı yox, filan yox. Amma buraya gələndən sonra imkanlarım oldu və onu
etdim. Çox gözəl abidə yarandı, səninlə bir yerdə açdıq. İndi ora ziyarətgah olubdur. Müqəddəs bir yer kimi, insanlar oraya
ziyarətə gedirlər.
Ş a m i l A y r ı m: Bəli. Doğrudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bir şey də etdim. Onun xanımını da, oğlunu da – xanımının nəşini buradan
apardım, oğlu da İkinci dünya müharibəsi zamanı Naxçıvanda vəfat etmişdi, orada dəfn olunmuşdu – orada dəfn
etdirdim. Üçü də bir yerdə. Bu mənim vətəndaşlıq borcum idi, bunu da etdim.
Bunu ona görə bir də söyləyirəm ki, çox məmnunam ki, siz o vaxtlar oraya gəldiniz. Bir yerdə bu işi gördük. Elə
bir bu deyil axı. Mən hər dəfə Türkiyəyə gələndə sizinlə görüşürəm. Bilirəm ki, siz Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin
inkişaf etməsi üçün çox işlər görmüsünüz. Buna görə də sizə çox təşəkkür edirəm.
Ş a m i l A y r ı m: Hörmətli Cümhur başqanım, sağ olun.
A k k a n S u v ə r: Biz bu gün oğlunuz İlham bəyi də ziyarət edəcəkdik. Amma yox idi, görüşə bilmədik.
Ona aid iki xatirə hədiyyəmiz var. Biz onu vəqfimizin üzvü seçdik. Onun üzvlük hədiyyəsi ilə, eyni zamanda
mənim bir hədiyyəm də var. O da boks ilə bağlıdır. Çünki mən Türkiyədə uzun illər Boks Federasiyasının vitseprezidenti olmuşam.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Siz onunla görüşmək istəyirsinizsə, mən deyərəm. O bizim Milli Olimpiya
Komitəsinin prezidentidir. Azərbaycanda idmanın inkişaf etməsi üçün yeni-yeni idman mərkəzləri tikir. Dünən
axşam mənə söylədi ki, şəhərdən bir az uzaqda Maştağa qəsəbəsi var, orada idman mərkəzi yaratmaq istəyir,
səhərdən oraya gedəcəkdi. Ola bilər, oraya getmiş olsun. Amma əgər siz istəyirsinizsə, mən ona indi telefon
edərəm. Onunla da görüşərsiniz.
A k k a n S u v ə r: Çox məmnun olardıq. Onun hədiyyələrini də özünə təqdim edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özünə verərsiniz.
A k k a n S u v ə r: Cənab Prezident, Sizdən bir xahişimiz var. Bizim zirvə toplantımızda plaketləri Süleyman bəy
təqdim edirdi. Amma Vaqif Qasımovun plaketini isə bizim şərəf başqanımız kimi, Sizin təqdim etməyinizi istəyirik. O, üç
ildir xidmət göstərir. Bu plaketi qarşımızda Vaqif bəyə versəniz, çox sevinərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təqdim edim?
A k k a n S u v ə r: Yox. Vaqif bəyə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaqif bəyə təqdim edərəm. Mən əskidən, keçmişdə burada Vaqif bəylə çalışmışam.
O burada vəzifələrdə çalışıbdır. İndi son illərdir sizinlə bərabər çox önəmli işlər görür. Ona görə vəqfin bu
plaketini sizin şərəf başqanı kimi, çox böyük məmnuniyyətlə ona təqdim edirəm.
(Prezident Heydər Əliyev «Mərmərə Qrupu» vəqfinin plaketini Vaqif Qasımova təqdim edir).
V a q i f Q a s ı m o v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mənə bu plaketin ilk dəfə verilməsində Sizin
nüfuzunuzun çox böyük rolu olmuşdur. Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
A k k a n S u v ə r: Hörmətli cümhur başqanım, siz İstanbulda «Konrad» otelini ziyarət etmişdiniz. Siz oranı
sevirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Konrad» çox gözəl oteldir. Oradan hər yer görünür.
A k k a n S u v ə r: Biz bu rəsm əsərini Azərbaycanın böyük övladı, cümhur başqanımız və şərəf başqanımız zati-aliləri Heydər Əliyevə doğum günü münasibətilə səmimi diləklərlə hədiyyə edirik. Bu bizim tanınmış rəssamımız Taner
Ercan bəyin çəkdiyi rəsm əsəridir. Bunu böyük məmnuniyyətlə Sizə təqdim edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl rəsmdir. Təşəkkür edirəm.
Siz mərkəz yaratmaq istəyirsiniz?
A k k a n S u v ə r: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən buna etiraz edə bilmərəm. Amma eyni zamanda deyə bilmərəm ki, yaradın. Bu sizin
işinizdir. İstəsəniz yaradarsınız, istəsəniz yaratmazsınız. Təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASI TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ KATİBİ
VLADİMİR RUŞAYLONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(15 may 2001)
Prezident sarayı
15 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Vladimir Borisoviç!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda salamlayıram, buraya gəlməyinizə şadam və qeyd etməyi lazım bilirəm ki, Rusiya
prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra aramızda bütün istiqamətlərdə
əlaqələr genişlənmişdir, tez-tez görüşürük. Əlbəttə, məsələ təkcə bunda deyildir. Başlıcası odur ki, yaxşı dialoq
gedir və bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək
edir. Biz buna həmişə çalışmışıq və indi də çalışırıq. Ona görə də sizin nümayəndə heyətinin indiki səfəri bu
fikri bir daha təsdiqləyir.
Hesab edirəm ki, bu zəruridir, çünki bu baxımdan keçmişdə biz bir qədər vaxt itirmişik. Lakin bunda kimin
daha çox, kimin daha az təqsirkar olduğunu gəlin araşdırmayaq. Başlıcası odur ki, biz irəliyə baxmalıyıq.
Bununla əlaqədar mən çox şadam ki, Vladimir Vladimiroviç Putin prezident olduqdan sonra Rusiya tərəfindən
Azərbaycana diqqət artmışdır və bu, təbii olaraq, cavab reaksiyası doğurur. Axı məhəbbət həmişə qarşılıqlı
olmalıdır, o, birtərəfli ola bilməz.
Bizim əməkdaşlıq etdiyimiz və əməkdaşlıq edə biləcəyimiz problemlər, məsələlər olduqca çoxdur. Ancaq
əməkdaşlığın hansı səviyyədə olması isə, əlbəttə, hər iki tərəfdən asılıdır. Bu yaxınlarda Moskvada
hökumətlərarası komissiyanın iclası keçirildi. Biz bu barədə burada yanvarın 9-da, Vladimir Vladimiroviç Putin
rəsmi səfərdə olarkən razılığa gəlmişdik. Mənə bildirdilər ki, iclas yaxşı keçdi. Hətta mayın 10-da Vladimir
Vladimiroviç məlum hadisə ilə əlaqədar mənə zəng vurarkən, orada hökumətlərarası komissiyanın iclası
keçirilirdi. O bundan böyük məmnunluq duyduğunu bildirdi. Mən onunla tamamilə razılaşdım.
Rusiyanın və Azərbaycanın təhlükəsizlik şuraları arasında münasibətlər yaranmışdır. Deməliyəm ki, bu
orqanlar sizdə də, bizdə də çoxdan mövcuddur. Amma aralarında əslində heç bir əlaqə yox idi. Bu əlaqələr də
Rusiya Federasiyasının rəhbərliyi dəyişdikdən sonra yaranmışdır. Elə sizin səfəriniz də göstərir ki, bu sahədə
Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün də bir çox mühüm məsələlərdə birgə səylərimizi, təbii ki, qarşılıqlı
fəaliyyətimizi gücləndirməyə lüzum var.
Ona görə də buraya gəlməyinizə şadam. Ramiz Mehdiyev mənə məlumat verdi ki, artıq sizin görüşləriniz,
söhbətləriniz olmuşdur və bu gün onlar yəqin ki, davam etdiriləcəkdir. Qarşıda isə daha bir gün var. Odur ki, bir
çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparmaq imkanına malikik.
V l a d i m i r R u ş a y l o : Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Azərbaycan torpağında bizə göstərilmiş qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür etmək istərdim. Rusiya
Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin tapşırığını yerinə yetirmək və ikitərəfli
münasibətlərimizə dair, Qafqaz dördlüyünün qarşıdakı görüşünə dair Sizinlə məsləhətləşmələr aparmaq mənə
xüsusilə xoşdur. Görüb vurulduğum və ilk növbədə Sizin səyləriniz, Azərbaycan xalqının səyləri sayəsində gözəlləşən Bakı şəhərində olmaq xüsusilə xoşdur.
Mən 2000-ci il fevralın 5-də Bakıda keçirilmiş əvvəlki görüşümüzü səmimiyyətlə xatırlayıram. Biz Sizinlə
ikitərəfli münasibətlərimizə aid məsələləri müzakirə etdik. Rusiya Federasiyasında seçkilər ərəfəsində bizim
indiki prezidentimiz Vladimir Vladimiroviç Putin haqqında necə böyük hörmət və səmimiyyətlə danışdığınız
yadımdadır. O, ən xoş arzularını Sizə yetirməyi xahiş etdi və Sizinlə görüşü gözləyir.
Demək istərdim ki, son vaxtlar ikitərəfli münasibətlərimizin yaxşılaşması meyli əmələ gəlmişdir. Bu gün biz
həmin məsələni Ramiz Ənvəroviç Mehdiyevlə saat yarımdan çox müzakirə etdik. Biz bu barədə Sizə daha
ətraflı məlumat verəcəyik. Təhlükəsizlik şuraları aparatlarının fəaliyyətini yaxşılaşdırmağa dair, ikitərəfli
münasibətlərin səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün prezidentlərimizə təklif edə biləcəyimiz mexanizmlərə dair tam
bir sıra təkliflər, o cümlədən konstruktiv təkliflər var.
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Şübhəsiz ki, Rusiyanın Qafqazda maraqları, o cümlədən ilk növbədə ölkəmizin təhlükəsizliyi ilə bağlı
maraqları var. Regional münaqişələr meydana gələndə biz də narahatlıq keçiririk. Ona görə də, şübhəsiz, Sizinlə
birlikdə daha sabit şərait yaradılmasına çalışacağıq.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizin Qafqazda sabitliyə nail olmaq məqsədlərinə yönəldilmiş səylərinizi
qiymətləndiririk. Bu, Rusiyada Sizə dərin ehtiram qazandırmışdır. Moskvada yaxşı xatırlayırlar ki, Siz Sovet
İttifaqında yüksək dövlət vəzifələrində olarkən, o vaxtkı vahid dövlətimizin təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsi
üçün olduqca çox işlər görmüsünüz.
Fürsətdən istifadə edərək, Sizi ad gününüz münasibətilə bir daha təbrik etmək, Sizə cansağlığı, Azərbaycan
xalqının rifahı naminə və Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı üçün uzun illər coşğun, səmərəli
fəaliyyət arzulamaq istərdim.
Bizim üçün qarşılıqlı maraq doğuran bəzi məsələləri müzakirə etmək istərdik. Təhlükəsizlik şuralarının xətti
ilə haqqında bayaq dediyim əməkdaşlıq və şübhəsiz, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məhz belə
məsələlərdəndir. Mən bilən, bu problem bizim üçün də, sizin üçün də olduqca aktualdır. O, ümumi
təhlükəsizliyin təmin edilməsi baxımından Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bütün ölkələri üçün də aktualdır.
Terrorizmlə mübarizədə Rusiya Federasiyasına göstərilmiş köməyə görə şəxsən Sizə və bütün hüquq-mühafizə
strukturlarına, ilk növbədə Daxili İşlər nazirinə və onun əməkdaşlarına minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Belə
ki, bir ildən bir qədər artıq müddətdə bir sıra birgə əməliyyatlar aparılmış, bu əməliyyatlar nəticəsində
Azərbaycan ərazisində bir sıra təhlükəli terrorçular yaxalanmışlar. Hazırda onlar Rusiya tərəfinə qaytarılıb və
məhkəmə qarşısında cavab verirlər. Onlar ağır cinayətlər – partlayışlar törətmişlər, nəticədə günahsız insanlar
zərər çəkmişlər.
Ona görə də biz Sizin mövqeyinizi qiymətləndiririk. Bizə göstərilmiş köməyə görə Rusiya Federasiyasının
prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin minnətdarlığını da Sizə çatdırmaq istərdim.
Biz başlanmış işi davam etdirmək istərdik. Bu gün biz Daxili İşlər naziri Ramil İdrisoviç Usubovla da
görüşəcək və ümumən hüquq-mühafizə strukturlarımız arasında və daxili işlər nazirlikləri arasında qarşılıqlı
fəaliyyət məsələlərini müzakirə edəcəyik.
Ötən il ərzində çox böyük iş görülmüşdür. Biz əməkdaşlığımızı müsbət qiymətləndiririk. Birgə əməliyyatlar
aparılmış və onların nəticəsində üç mindən çox cinayət işi qaldırılmışdır. Azərbaycan ərazisində ağır cinayətlər
törətmiş 800-dək cinayətkar son il yarımda Rusiya Federasiyasının ərazisində axtarılıb tutulmuş və Azərbaycan
tərəfinə verilmişdir. Düşünürəm ki, bu, ümumi işə əsl töhfədir və əlbəttə, bu birgə işi davam etdirmək istərdik.
Azərbaycan bütün sahələrdə – istər regional səviyyədə, istərsə də ümumrusiya səviyyəsində bizim üçün
ənənəvi tərəfdaşdır. Bizi belə bir fakt xüsusilə sevindirir ki, qarşılıqlı məqbul əməkdaşlığa Rusiya
Federasiyasının subyektləri də qoşulmuşlar. Rusiyada Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət günləri uğurla
keçmişdir. Bu, humanitar əməkdaşlığımızın fəallığını yüksəltməyə imkan verir. Azərbaycan diasporu da böyük
fəallıq göstərməyə başlamışdır. O, paytaxtın və Rusiyanın digər şəhərlərinin daxili həyatına getdikcə daha
yaxından cəlb olunur.
Azərbaycan tərəfinin təşəbbüsünü xüsusi qeyd etmək istərdim. Zaqafqaziyada xidmət etmiş sərkərdələr, səhv
etmirəmsə, altı ildir ki, mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının səfirliyinə yığışırlar, orada Qələbə günü qeyd
olunur. Ən yaxşı insanlar bir yerə toplaşırlar, bu isə Azərbaycan və Rusiya xalqları arasında dostluğu, əlaqələri
möhkəmləndirir. Son vaxtlar getdikcə daha çox dəstəklənən bu təşəbbüslərə görə mən də Sizə minnətdarlığımı
bildirmək istərdim.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, nümayəndə heyətimizə haqqında bayaq danışdığınız ikitərəfli hökumətlərarası
komissiyanın Rusiya tərəfindən ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə nümayəndəsi İqor Nikolayeviç Kareyev də
daxildir. O da müvafiq iş aparır və bu gün də qarşılıqlı iqtisadi əməkdaşlığımıza dair bir sıra məsləhətləşmələr
keçiriləcəkdir.
Son vaxtlar, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinlə Sizin görüşləriniz nəticəsində
dialoqumuz yeni vüsət aldıqdan sonra az iş görülməmişdir, o cümlədən də təhlükəsizlik şuraları aparatlarının
xətti ilə. Bu, xarici siyasət, iqtisadiyyat, hüquq-mühafizə və güc strukturlarına aiddir. Biz bu istiqamətdə işimizi
inkişaf etdirmək niyyətindəyik. Üstəlik, Ramiz Ənvəroviç Mehdiyevlə bugünkü birgə iş nəticəsində biz birgə iş
planı hazırlamışıq. Onu günün sonunadək təsdiqləmək ümidindəyik və razılaşdırmaq üçün Sizə təqdim
edəcəyik. Ona görə ki, Heydər Əliyeviç, biz bilən, əvvəlki plan Sizin protokolunuzla təsdiq olunmuşdu.
Xüsusi demək istərdim ki, ölkələrimiz arasında iqtisadi əlaqələr möhkəmlənir. Ticarət-iqtisadi məsələlər üzrə
hökumətlərarası komissiyanın bu yaxınlarda Moskvada keçirilmiş iclası ölkələrimizin qarşılıqlı surətdə faydalı
bazar münasibətlərini inkişaf etdirməyə çalışdıqlarını bir daha göstərmişdir. Qarşılıqlı maraq burada da nəzərə
çarpır. Bu baxımdan Azərbaycanın sənaye müəssisələrinin yenidən qurulmasına və modernləşdirilməsinə
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Rusiyanın maliyyə vəsaitinin cəlb edilməsi bizə perspektivli görünür. Siz razılıq versəniz, bu istiqamətdə daha
təfərrüatlı işləmək olar.
Zənnimizcə, yanacaq-energetika kompleksi obyektlərinin özəlləşdirilməsində Rusiya təşkilatlarının da
iştirakı Azərbaycan üçün faydalı olardı və bu, həmin kompleksi keyfiyyətcə daha yüksək səviyyəyə qaldırmağa
imkan verərdi. Qara və əlvan metallurgiyada, mədən sənayesində, aqrar-sənaye kompleksində və nəqliyyatda da
bu məsələləri nəzərdən keçirmək olar.
Biz neftin hasilatı, emalı və nəqli sahəsində Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığının əhəmiyyətini xüsusi
vurğulamaq istərdik. Ekspertlərimiz bunun üzərində də işləyir və qarşılıqlı surətdə faydalı razılaşmalara gəlirlər.
Bir çox illər ərzində bir qədər durğunluq vəziyyətində olmuş hərbi-texniki əməkdaşlığımızda nəzərə çarpan
irəliləyişi məmnunluqla qeyd edirik. Bununla əlaqədar, sovet dövründə istehsal olunmuş silahların, hərbi
texnikanın modernləşdirilməsi, hərbi təyinatlı obyektləri yenidən qurmaq sahəsində xidmətlər göstərilməsi
barədə hərbi mütəxəssislərin məsləhətləşmələri, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin tədris müəssisələrində hazırlıq
keçilməsi kimi əməkdaşlıq formalarının inkişaf etdirilməsi ümumi maraqlarımıza uyğun olardı. Rusiya
Federasiyasının Müdafiə naziri Sergey Borisoviç İvanov yaxın günlərdə Azərbaycana gələcək və həmin sahəyə
aid hələ bir sıra danışıqlar və məsləhətləşmələr aparacaqdır.
Biz Qafqaz dördlüyünün işindən də söz açmaq istərdik. İndi bu istiqamətdə hazırlıq işi görürük. Deyə
bilərəm ki, dördlük üçün əməkdaşlığımızın mexanizmini biz birlikdə işə salmağa müvəffəq olmuşuq. Burada
Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin dincliklə aradan qaldırılması, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə sahəsində
əməkdaşlıq da daxil olmaqla, regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi məsələləri, habelə humanitar sahədə
və digər sahələrdə inkişafın, qarşılıqlı fəaliyyətin perspektivləri etimad şəraitində müzakirə edilir. Bizə elə gəlir
ki, yaxın vaxtlarda Minskdə olacaq görüş məhz bu istiqamətdə işin genişləndirilməsinə yeni təkan verəcəkdir.
Zənnimizcə, dördlüyün potensialı yenicə üzə çıxmağa və addım-addım irəliləməyə başlayır. Şübhəsiz, dövlət
başçılarının mövqelərindən çox şey asılıdır. Ümidvarıq ki, dövlət başçılarının görüşü zamanı müsbət qərarlar
tapılacaqdır.
Rusiyada bunu son dərəcə mühüm hesab edirlər ki, yüksək səviyyədə Rusiya–Azərbaycan danışıqlarında ən
kəskin problemlər barəsində qarşılıqlı anlaşma tapmaq mümkün olur. Ümidvarıq ki, Minskdə keçiriləcək
növbəti zirvə toplantısı Qafqazda qarşıda duran problem məsələləri daha keyfiyyətlə həll etməyə imkan
verəcəkdir.
Biz 2000-ci ilin iyunundakı zirvə toplantısında razılaşdırılmış ideyanın, Qafqazın problemlərinə dair elmipraktiki konfransın – onu mayın axırlarında Moskvada keçirmək nəzərdə tutulub – gerçəkləşdirilməsindən də
danışarkən ümid edirik ki, Azərbaycan alimləri gündəliyə daxil olan məsələlərin müzakirəsinə fəal qoşulacaqlar.
Çünki biz hesab edirik ki, onlar bu sahədə çox böyük potensiala malikdirlər. Güman edirik ki, bu forumda dörd
ölkənin alimləri regionun gələcəyi və tərəqqisi naminə birgə işləmək əzmində olduqlarını nümayiş etdirəcəklər.
Dörd Qafqaz ölkəsini yaxınlaşdıran, ümumi mənafeləri göstərən və münaqişələrin nizama salınmasına kömək
edən amilləri maksimum aydınlığı ilə müəyyənləşdirmək lazımdır. Biz burada Azərbaycan tərəfi ilə əməkdaşlığı
yüksək qiymətləndiririk və bir sıra məsələlərdə eyni mövqe tuturuq. Konfransın yekunlarını Qafqaz dördlüyü
ölkələri prezidentlərinin Minskdə keçiriləcək görüşündə müzakirə etmək planlaşdırılır. Ümumiyyətlə, ümidvarıq
ki, bugünkü görüşümüz də, ekspertlərimizin işi də bizə mövqelərimizi yaxınlaşdırmağa, Rusiya–Azərbaycan
münasibətlərini inkişaf etdirmək və yaxşılaşdırmaq üçün daha dəqiq yollar tapmağa imkan verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Vladimir Borisoviç. Mən sizin fikirlərinizlə razıyam. Mühüm haldır ki,
biz bir çox məsələlərdə, ən əvvəl, beynəlxalq terrorizm ilə bağlı məsələlərdə bir-birimizi başa düşürük.
Beynəlxalq terrorizm təkcə Rusiya üçün deyil, Azərbaycan üçün də, Qafqaz ölkələri üçün də artıq
təhlükəli hadisəyə çevrilmişdir. Bu, bütün beynəlxalq birlik üçün təhlükəyə çevrilmiş dir. Ola bilsin ki,
ayrı-ayrı ölkələr haradasa, nə vaxtsa beynəlxalq terrorizmi ya təşviq etmiş, ya da buna göz yummuşlar.
Beynəlxalq terrorizm artıq yayıldıqdan sonra və əvvəllər bundan kənarda olmuş və buna fəal qarışmaq
istəməmiş bir çox ölkələrin özləri indi beynəlxalq terrorizm prosesinə cəlb edilməyə başlandıqdan
sonra, görürəm ki, getdikcə çox ölkələr yaxından əməkdaşlıq etmək arzusundadırlar. Təbii ki, hərə öz
xətti ilə lazımi tədbirlər görür.
Sizinlə biz bu məsələni eyni cür başa düşürük. Azərbaycanda biz terrorizm, o cümlədən beynəlxalq
terrorizm nəticəsində çox müsibətlər çəkmişik. Bu gün də çox təhlükə olduğunu görürük. Ona görə də bu
məsələdə sizinlə əməkdaşlıq bizim üçün öncül xarakter daşıyır. Siz ötən illər ərzində əldə edilmiş birgə
uğurlardan danışdınız. Mən sizə, Rusiya hökumətinə, hüquq-mühafizə orqanlarına və xüsusən bu yaxınlaradək
başçılıq etdiyiniz Daxili İşlər Nazirliyinə təşəkkürümü bildirirəm, ona görə ki, sizin orqanlar Rusiyanın müxtəlif
regionlarında gizlənmiş bu qədər cinayətkarı, çox təhlükəli cinayətkarları aşkara çıxarmağa və bizə verməyə
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müvəffəq olmuşlar. Burada isə nəinki onlar özləri müvafiq cəzalarını almışlar, eləcə də hər bir bu cür hal bizə
bir sıra digər cinayətləri də açmağa imkan vermişdir.
Amma, təəssüf ki, Qafqaz buna daha çox məruz qalmışdır və görünür, burada da ilk vaxtlar ona lazımi
əhəmiyyət verilməmişdir. İndi isə bunun nə demək olduğunu və nə etmək lazım gəldiyini hamı görür. Məhz
bizim regionda – mən Rusiyanı və Azərbaycanı nəzərdə tuturam – birgə işimiz öz nəticələrini verir. Şadam ki,
siz bizim tərəfimizdən görülmüş işləri qiymətləndirirsiniz. Mən Rusiya tərəfindən görülmüş işləri yüksək
qiymətləndirirəm və sizi əmin edə bilərəm ki, biz bu istiqamətdə əməkdaşlığı daha da genişləndirəcək və
gücləndirəcəyik.
Haqqında danışdığınız digər məsələlərə gəldikdə, əlbəttə, daim işləməyə ehtiyac var. Nail olduğumuz nə
varsa, bunlar ümumən yaxşıdır. Qarşıda daha nə kimi işlər durur, daha nə etmək lazımdır – bu, əlbəttə, işləmək
üçün, xüsusən qarşılıqlı tədbirlərimiz üçün, birgə fəaliyyətimiz üçün çox geniş meydandır. Biz məhz belə
hərəkət etmək mövqelərində möhkəm dayanmışıq.
İqtisadi əməkdaşlığımız, deyildiyinə görə, daha yaxşı inkişaf etməyə başlayır. Azərbaycanın müxtəlif
müəssisələrinin modernləşdirilməsində və ya özəlləşdirilməsində Rusiyanın işgüzar dairələrinin iştirakı barədə
təkliflərinizi bizim üçün çox faydalı iş kimi qiymətləndirirəm. Biz sizinlə bu sahədə, o cümlədən energetika
kompleksində və başqa sahələrdə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bizim vaxtilə Sovet İttifaqının ehtiyaclarını
ödəmək üçün nəzərdə tutulmuş olduqca çox sənaye müəssisələrimiz var. Belə istehsal həcmi, belə məhsul
nomenklaturası olan bu qədər müəssisə Azərbaycanın özünə, şübhəsiz, lazım deyildi. Lakin biz ayrılandan və
inteqrasiya əlaqələri qırılmağa başlayandan sonra, əlbəttə, biz də zərər çəkdik, siz də.
Mən bizim maşınqayıranlarla, neft maşınları istehsalçıları ilə söhbət etmişəm. Onlar deyirlər ki, bu məsələdə
canlanma var. Yəni, iki-üç il bundan əvvəllə müqayisədə, indi onlar neft sənayesi üçün avadanlıq istehsalı
barədə Rusiyanın ayrı-ayrı regionlarından sifarişlər alırlar. Bizim böyük neft maşınqayırma kompleksimiz var.
Dediyiniz kimi, alüminium sənayesində də, başqa sahələrdə də belədir. Bir sözlə, hesab edirəm ki, bu məsələdə
bizim aramızda fikir ayrılıqları yoxdur. Sadəcə olaraq, elə etmək lazımdır ki, məsələyə bizim tərəfimizdən də,
sizin tərəfinizdən də işgüzarlıqla yanaşılsın.
Hazırda biz dövlət sektorunda, xüsusən iqtisadi sektorda çox böyük struktur dəyişiklikləri aparırıq və
düşünürəm ki, bu, əməkdaşlığın inkişafı üçün, xüsusən Azərbaycana sərmayələr qoyulması üçün daha böyük
imkanlar açacaqdır. Biz bir çox nazirlikləri birləşdirmişik və qarşıda hələ görüləsi işlər var. Yəni, nazirliklərin
sayını azaldırıq, onları birləşdiririk. Çünki eyni bir məsələni həll etməli olan müxtəlif nazirliklər çox böyük
bürokratik çətinliklər yaradırlar. Biz onları birləşdirərək belə hesab edirik ki, bürokratik əngəllərdən xeyli
dərəcədə azad olacağıq. Hərçənd, bürokratizmə tamamilə son qoyulması böyük zəhmət tələb edir.
Daxili İşlər Nazirliyi ilə, Milli Təhlükəsizlik nazirliyi ilə bilavasitə əlaqələr çox böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ayın 18-də burada MDB ölkələri müdafiə nazirlərinin görüşü olacaqdır, yeri gəlmişkən, bu, Azərbaycanda ilk
dəfədir. Rusiyanın Müdafiə naziri kimi, İvanov da gələcəkdir. Yəqin ki, onunla hərbi əməkdaşlıq məsələlərini
müzakirə edəcəyik. Bir sözlə, bizim bu sahədə də olduqca çox imkanlarımız var.
Qafqaz dördlüyü barədə.
Əslinə qalsa, o, Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəbbüsüdür və mən bu işə çox müsbət yanaşıram. Hərçənd,
deməliyəm ki, Qafqaz dördlüyünün fəaliyyətinin səmərəli olması üçün münaqişələri, xüsusən Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı münaqişəni həll etmək lazımdır. Gürcüstanda da münaqişə var, Şimali Qafqazda da
münaqişələr var. Amma onlar məhdud xarakter daşıyır. Ermənistanla Azərbaycan arasında baş verənlər isə
Qafqaz dördlüyünə daxil olan iki ölkə arasında hərbi münaqişədir.
Ona görə mən əvvəllər də, bu görüş Moskvada keçirilən vaxtda da demişəm və bu gün də deyirəm ki, Qafqaz
dördlüyünün sözdə yox, həqiqətən uğurla işləyə bilməsi üçün münaqişə məsələsini, münaqişənin dincliklə
nizama salınması məsələsini həll etmək lazımdır. Sadəcə olaraq, ona görə yox ki, o, Qafqaz dördlüyü adlanır,
məhz ona görə ki, bura Rusiya üçün də böyük əhəmiyyəti olan geniş regionu və bizim yaşadığımız regionu
əhatə edir.
Bilirsiniz ki, bu sahədə müəyyən iş görülür. Bizim axırıncı görüşümüz Birləşmiş Ştatlarda, Ki-Uestdə
olmuşdur. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi Keri Kavano bu yaxınlarda buraya gəlmişdi, onunla
ətraflı söhbət oldu. Bu gün mən həmin məsələ ilə əlaqədar Vyaçeslav İvanoviç Trubnikovla da görüşəcəyəm.
Sonra, məncə ayın 18-də Minsk qrupu həmsədrlərinin hamısının buraya gəlməsi gözlənilir. Bir sözlə, mən bu
fəallığı alqışlayıram. Ona görə ki, bir müddət əvvəl bu iş də donmuş vəziyyətdə idi. Mən qarşılıqlı məqbul qərarlar tapılmasına yönəldilmiş bu fəallığı alqışlayıram. Məhz qarşılıqlı məqbul qərarlar. Əgər belə bir qərar olmasa –
təəssüf ki, Ki-Uestdə bu baxımdan heç də hər şey baş tutmadı – onda münaqişə həll edilə bilməz. Əgər münaqişə
həll edilməmiş qalsa, onda Qafqaz dördlüyü üzrə də işimiz formal xarakter daşıyacaqdır. Çünki Qafqaz
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dördlüyünün fəaliyyəti bütün sahələri – terrorizmlə mübarizəni də, təhlükəsizlik məsələlərini də, bir çox digər
məsələləri də, iqtisadi əməkdaşlığı da əhatə etməlidir.
Məsələn, biz Rusiya ilə iqtisadi əməkdaşlığın artıq yaxşı perspektivinə malikik. Bizim Gürcüstanla normal
iqtisadi əməkdaşlığımız var. Lakin biz Ermənistanla hərbi münaqişə vəziyyətində olduğumuza görə, onunla
hətta azacıq belə iqtisadi əməkdaşlığa malik ola bilmərik – hərçənd, hərdən bizi buna sövq edirlər – baxmayaraq
ki, Ermənistan bu əməkdaşlığa can atır.
Siz bilirsiniz, 1992-ci ildə Birləşmiş Ştatlar Konqresdə Azərbaycan haqqında çox ədalətsiz akt qəbul
etmişdir. Bu bədnam 907-ci maddə Amerika Birləşmiş Ştatlarının bütün dövlət orqanlarının Sovetlər İttifaqının
süqutundan sonra müstəqillik qazanmış digər ölkələrə göstərdikləri yardım kimi, Azərbaycana da yardım
göstərməyi qadağan edir. O cümlədən Ermənistan çox böyük yardım alır, Gürcüstan da çox böyük yardım alır.
Biz Birləşmiş Ştatlar qarşısında dəfələrlə məsələ qaldırmışıq ki, bu, ədalətsiz qərardır. Onlar özləri də başa
düşürlər ki, o, ədalətsiz qərardır. Prezident Klinton da dəfələrlə bildirmişdi, hətta Vaşinqtonda onunla imzaladığımız
birgə bəyanatımızda, onun imzaladığı sənəddə yazılmışdır ki, 907-ci maddəni aradan götürmək lazımdır. Amma
onlar bunu edə bilmədilər. Klinton öz səlahiyyətlərini yeni prezidentə verməzdən üç gün əvvəl mən ondan məktub
aldım. Məktubda deyilirdi ki, əgər siz Ermənistana tərəf hər hansı bir jest etsəniz, sərhədin hər hansı bir kiçik
sahəsində ticarət üçün imkan açsanız, biz 907-ci maddəni ləğv edə bilərik. Mən imtina etdim. İmtina edib bildirdim
ki, biz indiyədək 907-ci maddə ola-ola yaşamışıq və bundan sonra da yaşayacağıq, amma bunu edə bilmərik.
Əsas məsələni həll etmək lazımdır. Münaqişəni aradan qaldırmaq lazımdır. Sülhü bərqərar etmək lazımdır. İşğal
olunmuş Azərbaycan torpaqlarını azad etmək lazımdır. Sülh olandan sonra, münaqişə aradan qaldırıldıqdan sonra
bütün işlər çox uğurla gedəcəkdir.
Xüsusən də Ermənistanda necə ağır iqtisadi vəziyyət olduğu sizə və hamıya məlumdur. Onların iqtisadi
əməkdaşlığa ehtiyacı var. Ərazimizi işğal edərək, məhz özlərinin bağladıqları kommunikasiyalara onların
ehtiyacı var. Əgər onların buna ehtiyacı varsa, əgər onlar bunun açılmasını istəyirlərsə, onda münaqişə məsələsini
həll etmək lazımdır. Münaqişə məsələsini həll etmədən hər hansı əməkdaşlığın olmasına müəyyən cəhdlər
göstərilməsinə biz yol verə bilmərik. Qətiyyən yol verə bilmərik.
Vladimir Vladimiroviç Putinlə biz Qafqaz dördlüyünün Minskdə keçiriləcək görüşü barədə, sonra isə Vladimir
Vladimiroviçin, Ermənistan prezidentinin və Azərbaycan prezidentinin üçtərəfli görüşü barədə telefonla danışdıqda, mən buna razılıq verdim. İndi hesab edirəm ki, bu görüşlər keçirilməlidir. Lakin eyni zamanda Qafqaz
dördlüyü ilə əlaqədar çox böyük çətinlik var. Bu çətinlik bizdən asılı deyildir. Biz sülh istəyirik. Məsələni dinc
yolla həll etmək istəyirik. Biz istəyirik ki, Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri dinc yolla azad edilsin, çadırlarda
yaşayan qaçqınlar – onlar təxminən bir milyon nəfərdir – öz yaşayış yerlərinə qayıtsınlar. Əgər bütün bunlar
olmasa, biz Ermənistanla lap az da olsa, necə ticarət edə bilərik? Əvvəla, biz bunu edə bilmərik. İkincisi isə,
xalqımız bunu bizə bağışlamaz.
Ona görə də düşünürəm ki, təhlükəsizliyin təmin edilməsi üçün də, beynəlxalq terrorizmlə daha uğurlu
mübarizə üçün də, yeri gəlmişkən, narkotiklərlə, onların nəqli ilə mübarizə üçün də, bir çox digər işlər və
iqtisadi əməkdaşlıq üçün də Qafqazda ən başlıca, ümdə məsələ Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin
aradan qaldırılması və sülhün bərqərar olunması məsələsidir. Olduqca çox şey itirməmizə, insanları
itirməyimizə, işğal edilmiş ərazilərdə hər şeyin talanmasına baxmayaraq, biz buna gedirik. Həmin əraziləri bərpa etmək üçün nəinki illər, hətta on illər lazımdır. Odur ki, biz sülh əldə edildikdən sonra da böyük çətinliklər
çəkəcəyik.
Bununla belə, sülh gərəkdir. Artıq hər yerdə, hər yanda hamı yəqin edir ki, sülh gərəkdir. Münaqişələr heç
zaman heç kimə fayda gətirmir. Əgər indi onlar, məsələn, işğal olunmuş ərazilərimizdə məskən salmışlarsa, bu
o demək deyil ki, hansısa böyük fayda qazanıblar. Yox, onlar heç nə qazanmayıblar. Əksinə, sizə də, bizə də
məlumdur ki, onların iqtisadi vəziyyəti çox mürəkkəbdir və bundan da mürəkkəb olacaqdır. İqtisadi vəziyyət isə
əsas məsələdir. Normal iqtisadi vəziyyət olsa, insanlar yaşayacaqlar, iqtisadiyyat inkişaf edəcək, islahatlar
həyata keçiriləcək, bazar iqtisadiyyatı uğurla irəliləyəcəkdir. Bir sözlə, bu barədə mənim fikrim belədir, mən
bunu demək istəyirdim.
O ki qaldı Rusiyanın və Azərbaycanın təhlükəsizlik şuraları arasında konkret əməkdaşlığa, bəli, həqiqətən,
belə protokol var idi, indi onu təzələmək olar, biz bunu istəyirik və mən onu fəal surətdə dəstəkləyirəm.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar Sizin
narahatlığınıza şərikəm. Biz Bakı ilə Yerevan arasında yüksək səviyyədə davam edən birbaşa dialoqa böyük ümidlər
bəsləyirik. Biz onu əsas tuturuq ki, Azərbaycan və erməni xalqları üçün məqbul və qeyri-məqbul hallar arasındakı
həddi Sizinlə prezident Köçəryandan başqa heç kəs hiss edə bilməz, münaqişə vəziyyətindən çıxmağa imkan verəcək
kompromisli təklifləri formalaşdıra bilməz. Şübhəsiz ki, Rusiya tərəfi Ermənistan prezidenti ilə razılığa gələcəyiniz
nizamasalma formulunu qəbul etməyə hazır olardı. Biz əldə edilmiş sazişin təminatçısı ola bilərdik. Amma təbii ki,
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qərar qəbul etmək səlahiyyəti Sizə məxsusdur. Qərarı Siz və Ermənistan prezidenti qəbul etməlisiniz. Əlbəttə,
vəziyyətin mürəkkəbliyini başa düşürük və bu məsələnin həlli üçün lazım gələn köməyi göstərməyə hazırıq.
Təhlükəsizlik Şurasının aparatı ilə qarşılıqlı fəaliyyətimizə gəldikdə, Siz tamamilə haqlı olaraq qeyd etdiniz ki,
qarşılıqlı fəaliyyətimizin səviyyəsini yüksəltmək məqsədəuyğundur. Bu gün biz də bundan danışdıq. Biz görülmüş işi
nəzərdən keçirib araşdırdıq. İlə təxminən iki görüş düşür. Görüşlər ya Bakıda, ya da Moskvada keçirilmişdir. Bu gün
biz Ramiz Ənvəroviçlə belə bir qənaətə gəldik ki, bu, şübhəsiz, azdır, bugünkü münasibətlərimizin səviyyəsinə
uyğun deyildir. Ona görə də belə bir qənaətə gəldik ki, görüşlərin sayını artırmaq məqsədəuyğundur. Həm də vacib
deyil ki, bu, katiblərin, yaxud da onların müavinlərinin görüşləri olsun. Bu, işgüzar səviyyədə görüşlər, ekspertlərin
görüşləri olmalıdır və onların sayı konkret məsələlərin həlli üçün tələb edilən qədər olmalıdır. Əgər Siz bu işdə bizi
dəstəkləsəniz, onda bu qərarları həyata keçirmək üçün qəbul edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, əlavə etmək istərdim, biz çox məmnunuq ki, son vaxtlar Rusiya Minsk
qrupunun tərkibində öz fəaliyyətini gücləndirmişdir. Bu çox müsbət haldır. Mən bunu alqışlayıram. Yeri
gəlmişkən, prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşlərimiz zamanı biz bu barədə bir neçə dəfə
danışmışıq. Bu fəallaşma hiss edilir. Bu gün mən Vyaçeslav İvanoviçlə də bu mövzuda danışacağam. İstərdim
ki, Minsk qrupunun – Rusiya ötən vaxtlarla müqayisədə burada çox fəal mövqe tutur – yaranmış bax, bu fəallığı
davam etsin. Bunsuz biz bir qərara gələ bilmərik. Gələ bilmərik.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Heydər Əliyeviç, sağ olun. İcazə versəydiniz, İqtisadi İnkişaf və Ticarət
Nazirliyinin departament rəhbəri İqor Nikolayeviç Kareyev bir neçə kəlmə demək istərdi.
İ q o r K a r e y e v (Rusiya Federasiyasının İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyinin departament rəhbəri):
Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizin yanvar ayındakı razılaşmalarınızla bağlı yalnız bir neçə söz demək istəyirəm.
Biz azərbaycanlı həmkarlarımıza bir neçə təklif gətirmişik. Bu gün Sizin razılaşmaların həyata keçirilməsi
sahəsində, sadəcə, tədbirlər planı deyil, həm də uzunmüddətli iqtisadi proqramın hazırlanması üçün yaxşı baza
olduğu aydın görünür. Hökumətimiz bu işi əlaqələndirməyi bizim nazirliyə tapşırmışdır. Bizim müəyyən təcrübəmiz var. Proqramda qarşılıqlı münasibətlərin əslində bütün sahələri əhatə olunmuşdur. Etiraz etmirsinizsə,
Sizin rəsmi səfərinizə qədər belə bir sənədin hazırlanması üçün İqtisadi İnkişaf Nazirliyinizdəki həmkarlarımızla
birlikdə işləyə bilərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu tamamilə dəstəkləyirəm və nümayəndələrimizə bir daha göstəriş
verəcəyəm. Xahiş edirəm, siz də mənim sizə dediklərimə doğru istiqamət götürün, fəal işləyin, mən isə bu
sənədi prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə birlikdə məmnuniyyətlə imzalayacağam.
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RUSİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ, RUSİYA FEDERASİYASI
PREZİDENTİNİN MDB ÖLKƏLƏRİ ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ VYAÇESLAV
TRUBNİKOV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(15 may 2001)
15 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Bu yaxınlarda biz sizinlə bir neçə gün KiUestdə olduq və işlədik. Nəticənin necə olacağını söyləmək çətindir, hər halda, bu, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınması sahəsində ATƏT-in Minsk qrupunun işində çox mühüm mərhələ idi. Mən onda
da demişdim və oradan qayıtdıqdan sonra Vladimir Vladimiroviç Putinlə telefonla söhbətimdə də demişəm ki,
bu, yeni formatdır, özü də başqa keyfiyyətdə işdir. Vyaçeslav İvanoviç, mən bu işdə sizin iştirakınızı xüsusi
qeyd etdim. Bu barədə Vladimir Vladimiroviçə də dedim və hesab edirəm ki, bu çox mühüm idi. İndi Rusiya
Minsk qrupunun tərkibində lazımi fəallıq göstərir. Mən bu barədə demişəm, lakin çox təəssüf ki, əvvəllər belə
olmamışdır. Bunun ümumən təkcə bizim üçün deyil, Minsk qrupunun fəaliyyətinin güclənməsi üçün də böyük
əhəmiyyəti var. Ona görə də mən Ki-Uestdəki görüşlərimizi böyük səmimiyyət hissi ilə xatırlayıram. İş də gərgin idi, eyni zamanda, görüş yeri də yeni idi. Hər halda, mənim üçün. Yəqin siz də orada ilk dəfə olurdunuz.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Bəli, ilk dəfə idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Kubada olmuşam. Kuba oradan uzaqda deyildir. Amma bu adada olmamışdım.
Maraqlı yerlərdir. Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin salamını mənə yetirdiyinizə görə sağ olun, mənim
də salamımı, ən xoş arzularımı ona çatdırın. Lap bu yaxınlarda, ayın 10-da biz onunla telefonla danışdıq və mən
xahiş etdim ki, siz imkan tapıb buraya gələsiniz. O, həmişəki kimi, yenə də sözünün üstündə durdu və dedi ki,
siz yaxın günlərdə burada olacaqsınız. Mən onu nəzərdə tuturam ki, biz çox mühüm məsələ barəsində fikir
mübadiləsini davam etdirməliyik. Bilirsiniz ki, ondan sonra bəzi görüşlər olmuşdur. Kavano buraya gəlmişdi,
bizim onunla uzun sürən görüşümüz oldu. Sonra Minsk qrupunun həmsədrləri Vyanaya toplaşdılar. Sonra mənə
məlum oldu ki, Minsk qrupunun həmsədrləri Nyu-Yorkda prezident Köçəryanla da görüşmüşlər. Yeri
gəlmişkən, ayın 18-də biz Minsk qrupunun həmsədrlərini Azərbaycanda gözləyirik. Gərək ki, sonra onlar
Ermənistana da getməyi planlaşdırırlar.
İndi bu işin belə fəal, intensiv getməsini mən nəinki bəyənir və dəstəkləyirəm, həm də buna çox şadam.
Gərək iş elə getsin ki, əməli nəticələr əldə olunsun. Yoxsa ki, Cenevrə görüşü zamanı və sonra nəyinsə imzalana
biləcəyi barədə bəzi inandırmalar, əlbəttə, adamlarda çox böyük ümid doğurur.
Çünki respublikamızın sakinləri Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınacağına artıq
daxilən hazır idilər. Odur ki, indiki halda, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin bu cür intensiv işi və eyni
zamanda Rusiyanın fəaliyyətinin güclənməsi, təbii olaraq, razılıq hissi doğurur.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm.
Həmsədrlər qrupu çərçivəsində Rusiyanın roluna və fəallığımıza yüksək qiymət verdiyinizə görə də sağ olun.
Əmin olun ki, bu fəallığın azalmaması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik. Biz işi irəlilətmək üçün bir çox
istiqamətlərdə işləyirik. Mən tamamilə razıyam ki, əsassız olaraq böyük ümidlər vermək lazım deyildir. Bu,
həmişə çaşdırır, həmişə karıxdırır. Bu, ictimai rəyi də çaşdırır. Bu, əhalini də çaşdırır, Azərbaycanda da,
Ermənistanda da, bütövlükdə dünyada da mövcud olan siyasi qüvvələri çaşdırır. Biz yəqin ki, realist olmalıyıq.
Biz Sizinlə Ki-Uestdə, bax, bu barədə danışdıq. Bu, olduqca vacibdir.
Lakin ən başlıcası, bu gün göstərilən səylərin intensivliyini itirməməkdir. Bu gün hər hansı real dincliklə
nizamasalmanın axtarışı yolunda əngələ çevrilən ümdə problemlərin həlli yollarını aramaq lazımdır. Əgər bütün
diqqəti başlıca problemlərin həlli üzərində cəmləşdirsək, yəqin ki, bu, nəticə etibarilə bizə bir qərara gəlmək
imkanı verəcəkdir. Əgər bu gün biz ikinci dərəcəli problemlər barədə söhbətlərə vaxt itirsək, zənnimcə, vaxtı,
sadəcə, hədər yerə sərf etmiş olarıq. Əgər biz bu problemin həllini istəyiriksə, işə ciddi girişməliyik. Bunu
etmək niyyətindəyiksə, onda, görünür, ən başlıca məsələlərə yanaşmaq lazımdır. Onlar ən mürəkkəb, ən ağır
məsələlərdir və buna görə də onların sabah həll olunacağını güman etmək özünü aldatmaq, xülyaya qapılmaq
demək olardı və biz xalqımız, ictimai rəy qarşısında da qeyri-səmimi olardıq. Odur ki, mürəkkəb vəziyyətlərdən
real çıxış yolları axtaracağıq. Ən başlıcası, səyləri dayandırmamaqdır.
Mən burada məmnunluqla demək istəyirəm ki, Ki-Uestdən sonra ötən dövrü hədər keçirməmişik. Biz Minsk
qrupu çərçivəsində görüşmüşük, üçüncü ölkələrin nümayəndələri ilə söhbət etmişik. Məsələn, mənim İran səfiri
ilə ciddi, uzun söhbətim olmuşdur. Nizamasalmanın İranın mənafelərinə hər hansı bir şəkildə təsir göstərə
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biləcək cəhətləri onu da narahat edirdi. Zənnimcə, razılaşdığımız kimi, amerikalı tərəfdaşlarımız Türkiyə ilə
yəqin ki, işləmişlər. Qonşularının bu ən mürəkkəb məsələsinin necə həll ediləcəyini Türkiyə də nəzərə almaya
və özü üçün əhəmiyyətli saymaya bilməz.
Biz vaxtı hədər yerə itirməmişik. Mən demək istəmirəm ki, indi bizdə qərarın hazır variantları var. Bu da
qeyri-səmimilik və özünüaldatma olardı. Lakin Vyana danışıqlarında olmuş Aleksey Nikolayeviç hesab edir ki,
nizamasalma danışıqlarının indiki mərhələsinin izah olunması üçün az iş görülməmişdir.
Biz Ki-Uestdəki formatı mütləq saxlamaq niyyətindəyik. O, səmərəli olduğunu göstərdi. Demək istəyirəm ki,
biz Cenevrədə mütləq görüşəcəyik, iki prezidentin – Azərbaycan prezidentinin və Ermənistan prezidentinin bu
və ya digər ölkə üçün nəyin məqbul ola biləcəyi barədə düşünə bilməsi üçün həmsədrlərin Cenevrəyə yeni
variantlar, yeni təkliflər gətirməsinə çalışacağıq. Bildiyiniz kimi – mən burada Vladimir Vladimiroviçə istinad
edirəm – həm bu, həm də digər tərəfi razı salacaq hər hansı qərar Rusiya üçün məqbul olacaqdır. Biz bunun
üçün maksimum mümkün olan işləri görməyə hazırıq və ən başlıcası isə, əgər bu qərarlar hər iki tərəfi razı salsa,
biz nizamasalmanın təminatçısı olmağa hazırıq. Zənnimcə, bu, az əhəmiyyətli amil deyildir – hər halda, Rusiyanın Azərbaycan kimi qonşusu var.
Heydər Əliyeviç, Şimali Qafqazdakı problemlərimizə münasibətinizə görə biz Sizə çox minnətdarıq. Bu,
Rusiya üçün, istər Çeçenistan olsun, istərsə də Dağıstan, fərqi yoxdur – Şimali Qafqazda sülh və təhlükəsizlik
üçün çox ciddi problemdir. Odur ki, problemlərimizi dəstəkləməyiniz, əlbəttə, bütövlükdə Qafqazda sülhün
möhkəmlənməsi işinə böyük töhfədir.
Güman edirəm ki, heç də az əhəmiyyəti olmayan Qafqaz dördlüyü formatında da, bizim də çox böyük ümid
bəslədiyimiz üçlük formatında da qarşıdakı Minsk görüşləri, əlbəttə, Azərbaycan–Ermənistan münasibətlərinin
nizama salınması işini irəlilədəcəkdir. Biz buna çox ümid bəsləyirik, çünki nəinki səlahiyyətə malik, həm də, ən
başlıcası, çox böyük təcrübəyə və siyasi məsuliyyətə malik adamlar bir araya gələcəklər. Biz bunu əsas tuturuq
ki, Minskdəki bu görüş Minsk qrupunun həmsədrləri kimi, bizə də nəsə verməlidir. Bundan sonra işi irəlilətmək
asan olacaqdır. Biz buna çox ümid bəsləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Minsk görüşünə mən də böyük ümidlər bəsləyirəm. Siz burada, Bakıda çoxdan
olmayıbsınız?
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Deməzdim ki, çoxdan olmamışam. Buna baxmayaraq, bu gün başqa
vəzifədə gəlmişəm. O vaxt siz məni Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktoru kimi qəbul etmişdiniz. Burada bizim
Sizinlə ciddi, uzun sürən söhbətimiz oldu. Mən bunu da səmimiyyətlə xatırlayıram. Bu gün biz Bakının
ponoramını seyr etdik. Deməliyəm ki, təəssüratımız olduqca yaxşıdır. Şəhər tikilir, gözəlləşir. Sahil parkı çox
gözəl görünür. Ötən dəfə o çox da gözəl görünmürdü. Elə İçərişəhər də gözəldir.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Vyaçeslav İvanoviç, sağ olun. İndi Biz sizinlə Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsinin nizama salınması probleminə daxil olan məsələlər barəsində fikir mübadiləsi aparacağıq.
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MDB ÖLKƏLƏRİNİN MÜDAFİƏ NAZİRLƏRİ ŞURASININ BAKIDA KEÇİRİLƏN
İCLASININ İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(15 may 2001)
Prezident sarayı
15 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Şadam ki, siz öz növbəti görüşünüz üçün bizim ölkəmizdə, Bakıda
toplaşmısınız. Hələ indiyədək belə olmayıbdır. Görünür, müəyyən bir növbəlilik var. Yəqin ki, indi növbə Azərbaycana da çatmışdır.
Sizin şura Müstəqil Dövlətlər Birliyinin fəaliyyəti üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Doğrudur, tərkibi
bir qədər müxtəlifdir. Elə ölkələr var ki, MDB-nin Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsinə daxildir, elə ölkələr də
var ki, oraya daxil deyildir, hətta bitərəf olan ölkə də var. Buna baxmayaraq, Azərbaycanın nümayəndə heyəti,
Azərbaycanın Müdafiə naziri müxtəlif respublikalarda keçirilmiş bütün görüşlərdə iştirak etmişlər. Biz bu
görüşlərdə iştirakı müəyyən fəaliyyət sahələrində əməkdaşlıq üçün çox faydalı bilirik.
Zənnimcə, siz görüşərək fikir mübadiləsi apardınız. Bu faktın özü çox böyük əhəmiyyətə malikdir. İkincisi
isə, yəqin ki, səmərəli işləmisiniz. Ona görə də sizin razı qalmağa əsasınız var. Azərbaycan prezidenti kimi,
mənim üçünsə sizin ölkəmizdə, Bakı şəhərində olmağınız əhəmiyyətlidir. Yəqin ki, kimsə əvvəllər burada
olubdur, kimsə olmayıbdır. Hər halda, əgər sizlərdən kimsə əvvəllər burada olubsa, müstəqilliyin on illiyinin
sonuna yaxınlaşdığımız vaxtda bugünkü Azərbaycanın, bugünkü Bakının, şübhəsiz, keçmişdəkindən fərqləndiyini görür. Hamınız hələ də cavansınız, gəncsiniz, on il keçmişdir, bu isə artıq böyük müddətdir.
Şadam ki, siz burada, Bakıda bir-birinizlə ünsiyyətdə olmaq, işləmək, həm də müəyyən dərəcədə xalqımızla
təmasda olmaq və şəhərimizlə tanış olmaq imkanına maliksiniz. Yəqin ki, işiniz də qarşılıqlı anlaşma ruhunda
keçib və buna görə uğurla başa çatmışdır. Mən isə şadam ki, sizinlə görüşürəm. Sergey Borisoviç, siz yəqin ki,
bir şey deyəcəksiniz?
S e r g e y İ v a n o v (Rusiyanın Müdafiə naziri): Biz tam qarşılıqlı anlaşma ruhunda işlədik və hesab
edirəm ki, uğurla işlədik. Biz bir çox məsələlərə dair 20-dən artıq saziş, sənəd imzaladıq. Mən onları şərti olaraq
belə adlandırardım:
Birinci blok – nazirliklərimizə bilavasitə aid olan hərbi və hərbi-texniki məsələlər.
İkinci blok – maliyyə, inzibati, təsərrüfat xarakterli məsələlər.
Üçüncü blok – kadr məsələləri.
Lakin deməyə bilmərəm – hərçənd yəqin ki, bu qeyri-təvazökarlıqdır – mən ikiqat məmnunam və
minnətdaram, həm də ona görə ki, hər şeydən əlavə, bu gün məni MDB Ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının
sədri seçdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbrik edirəm.
S e r g e y İ v a n o v: Çox sağ olun. Əlbəttə, mən bunu böyük etimad kimi qiymətləndirirəm və şuramızın
MDB-yə daxil olan bütün ölkələrin təhlükəsizliyi naminə maksimum səmərəli, məhsuldar işləməsi üçün hər şeyi
etməyə çalışacağam. Bizim aramızda prinsipial xarakterli heç bir iri problem, mübahisə olmadı. Məncə biz,
dövlətlərdən hər biri müstəqillik yolu ilə irəlilədikcə, daha da aydın görürük ki, əməkdaşlıq etmədən, qarşılıqlı
fəaliyyət göstərmədən, birgə tədbirlər görmədən keşməkeşli zəmanəmizdə mövcud təhlükələri dəf etmək çox
çətindir. Bu təhlükələr mövcuddur, mən ən əvvəl terrorizmi, ekstremizmi nəzərdə tuturam. Onlar postsovet
məkanının qərbində, cənub-qərbində də var, Cənubi Qafqazda da, Mərkəzi Asiya regionunda da, necə deyərlər,
nizamsızlıq, mübahisələr var. Ona görə də ümidvaram və əminəm ki, qəbul etdiyimiz qərarlar bu təhlükələri
təklikdəkinə nisbətən birlikdə daha asan aradan qaldırmağımıza kömək edəcəkdir. Mən bunları deyərək, bizi
qəbul etməyə imkan tapdığınıza görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirmək istərdim. Həqiqətən, şuramız bəlkə
də spesifikdir, hərçənd, gördüyünüz kimi, mülki geyimdə olanlar getdikcə çoxalır...

Görüşdə Azərbaycanın, Rusiyanın, Ukraynanın, Gürcüstanın, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın, Moldovanın, Tacikistanın,
Özbəkistanın müdafiə nazirləri, Belarus Müdafiə nazirinin hərbi siyasət məsələləri üzrə köməkçisi, MDB-nin hərbi əməkdaşlığın əlaqələndirilməsi üzrə qərargahında Ermənistan silahlı qüvvələrinin nümayəndəsi, MDB-nin hərbi əməkdaşlığın
əlaqələndirilməsi üzrə qərargahının rəisi, MDB Ölkələri Müdafiə Nazirləri Şurasının katibi iştirak edirdilər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, siz mülki geyimdəsiniz, mən bunu başa düşürəm. Bəs onlar niyə mülki
geyimdədirlər? Onlar da mülki nazirlər olmuşlar?
S e r g e y İ v a n o v: Bizdə belələri var. Mülki nazir tək mən deyiləm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz nümunə göstərirsiniz?
S e r g e y İ v a n o v: Yox. Biz təhrik etmək istəmirik, sadəcə olaraq, belə proses getməyə başlamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tezliklə hamı poqonları çıxaracaqdır.
S e r g e y İ v a n o v: Baxaq görək, bundan nə çıxacaqdır. Tezliklə dövlət başçılarının Minskdə görüşü
olacaqdır. Vladimir Vladimiroviç görüşə hazırlaşır, Sizə salam yetirməyi xahiş etdi. Əlbəttə, görüşməyə ümid
bəsləyir, inanır. Ümid edəcəyik ki, Minsk görüşü təkcə bizə deyil, başqalarına – hökumət başçılarına da, xarici
işlər nazirlərinə də növbəti ciddi impuls verəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Fürsətdən istifadə edərək, demək istəyirəm ki, son vaxtlar, Rusiyada
rəhbərlik dəyişdikdən sonra, yəni Vladimir Vladimiroviç Putin prezident seçildikdən, bunun ardınca biz onu
Birlik ölkələrinin Dövlət Başçıları Şurasının sədri seçdikdən sonra, açığını, düzünü deyəcəyəm,
təşkilatımız – MDB daha dəqiq, daha məqsədyönlü, nə gizlədim, səmərəli işləməyə başlamışdır.
Deyirlər keçmişdən xüsusi danışmağa dəyməz, mən buna əməl edirəm. Bilirsinizmi, bununla belə, dövlət
başçılarının bir çox görüşləri şəxsən məni o qədər də cəlb etmirdi. Ona görə ki, görüş sanki keçirilirdi,
kimlərsə nəsə deyirdi, hansısa sənədlər qəbul edilirdi. Amma, əvvəla, onların icrası çox yarıtmaz olurdu.
İkincisi, bilirsiniz, ümumən MDB-də və xüsusən dövlət başçılarının qarşılıqlı münasibətlərində lazımi ab-hava
duyulmurdu. Şükürlər olsun ki, bunların hamısı arxada qalmışdır. Açığını deyəcəyəm, indi MDB daha dəqiq
işləyir. Buna xeyli dərəcədə Dövlət Başçıları Şurasının sədri Vladimir Vladimiroviç Putin kömək edir və
üstəlik, planauyğunluq da əmələ gəlmişdir. Tarix elan edilir, həmin tarixədək hazırlıq görülür, sonra isə növbəti
tarix elan olunur. Bilirsinizmi, əvvəllər bütün bunlar ixtiyari xarakter daşıyırdı. Vaxt keçib gedirdi, biz isə nə
vaxt toplaşmaq lazım gələndə, bunu dövlət başçıları ilə razılaşdırırdıq, birinin imkanı olurdu, o birisinin
olmurdu və görüşü başqa vaxta keçirirdik.
Yeri gəlmişkən, Yarov bütün MDB ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda da olmuşdur. O, sənədlər yığılmış
qalın-qalın qovluqlar göstərdi. Bu sənədlər MDB katibliyinin necə gərgin iş gördüyünü göstərir. Katiblik qəbul
etdiyimiz qərarların həyata keçirilməsi sahəsində də, yeni iclasın hazırlanması sahəsində də işlər görür. Biz əvvəllər
belə şey görmürdük. Məsələ kağızların miqdarında – çoxluğunda və ya azlığında deyildir. Məsələ məhz bundadır ki,
görüşümüzdən sonra nə kimi işlər görüldüyünü və gələcəkdə nə edəcəyimizi, hansı sənədlərin hansı vəziyyətdə
olduğunu çox konkret, dəqiq, aydın şəkildə təsəvvür edirsən.
Buna görə də mənə elə gəlir ki, bu cür iş üsulu digər səviyyələrdə də, xüsusən də MDB ölkələri müdafiə
nazirlərinin görüşlərində də öz təcəssümünü tapmalıdır və yəqin ki, tapmışdır. Terrorizmlə, ekstremizmlə,
dini fanatizmlə, davakar separatizmlə mübarizə hazırda bizim hamımız üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Əlbəttə, biz – MDB-yə daxil olan ölkələr sülh mövqeyində durmuşuq və biz də, bütün ölkələr də sülhsevər
siyasət aparırıq. Ona görə ki, hər hansı hərbi əməliyyatların, hətta məhdud əməliyyatların – mən hələ hansısa
böyük müharibəni demirəm – yenidən başlanması heç kimə fayda gətirməyəcəkdir. Şükürlər olsun ki, İkinci
dünya müharibəsi hadisələrindən hamımızın nəticə çıxarmaq imkanı var. Amma bununla yanaşı, sual olunur,
bəs bu müdafiə nazirlikləri nəyə gərəkdir? Məsələn, biz Azərbaycan dövlətinin siyasətinin mövqelərini əsas
tutaraq hesab edirik ki, öz suverenliyimizi, öz dövlətçiliyimizi, öz torpaqlarımızı istənilən vaxt qoruya bilməyimiz üçün bizə ordu gərəkdir, bizə Müdafiə Nazirliyi gərəkdir.
Məsələn, biz heç kimlə müharibə etmək və heç kimə hücum etmək istəmirik. Bu, başlıca prinsipdir və
düşünürəm ki, başqaları da mənimlə razıdırlar. Amma bununla belə, təəssüf ki, bu və ya digər ölkələrin
ərazilərinə soxulan ayrı-ayrı xarici qüvvələr ölkələri, hər halda, mübarizə aparmaq zərurətinə cəlb edirlər.
Sizin dediyiniz kimi, burada beynəlxalq terrorizmlə mübarizə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Özü də əgər əvvəllər bu
terrorizm haradasa, hansısa bir məhdud sahədə, MDB məkanında idisə, indi bütün bunlar getdikcə daha geniş yayılır.
Ona görə də biz bu istiqamətdə səyləri birləşdirməliyik. Terrorizm də dəhşətlidir, ekstremizm də. Dini ekstremizm,
dini fanatizm bizim üçün, zənnimcə, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də böyük təhlükə törədir. Hesab edirəm ki,
bunun bizə daha mürəkkəb problem yaratmaması üçün çox vacib tədbirlər görməliyik.
Əlbəttə, indiyədək mövcud olan münaqişələr də. Bir baxın, biz Müstəqil Dövlətlər Birliyindəyik, biz hamımız bir
yerdəyik. Amma MDB-nin mövcud olduğu bu 10 ildə münaqişələrə son qoyulmayıbdır. Əlbəttə, ən ağır, məncə, ən
çətin münaqişə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişədir. Bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazisinin
20 faizi işğal edilmişdir, bir milyon adam qaçqın düşmüşdür. Onların böyük əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Çadırlarda
bir il, iki il, üç il yaşamaq olar, amma səkkiz, doqquz il çadırda yaşamaq, sadəcə olaraq, ağlasığmaz haldır.
Respublikamızın, ölkəmizin belə itkilərə məruz qalmasına baxmayaraq, biz sülh mövqeyindəyik, münaqişənin dincliklə nizama salınması mövqeyindəyik. Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında son vaxtlar keçirilən
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görüşlərdə, ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin – Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların və Fransanın fəallaşması da
müəyyən ümid yaradır ki, biz bu məsələnin qarşılıqlı kompromislər yolu ilə dincliklə həllinə nail ola bilərik. Amma
kompromislər bu tərəf üçün də, o tərəf üçün də məqbul olmalıdır.
Azərbaycan MDB-yə daxil olanda – bu, 1993-cü ildə baş vermişdir, çünki 1992-ci ildə Azərbaycan MDB-də
iştirakdan imtina etmişdi – birinci iclasda məsələ qaldırdım, ona görə ki, mən bundan bir qədər əvvəl prezident
seçilmişdim və özüm istəyirdim ki, Azərbaycan MDB-yə qoşulsun. Yeri gəlmişkən, bu proses asan olmadı,
çünki respublikada bu baxımdan əhval-ruhiyyə mənfi idi. Lakin razılıq əldə etmək üçün, Azərbaycanın da MDB
tərkibində olması üçün işləmək lazım gəldi. Mən indi də hesab edirəm ki, bu, düzgün addım idi və özünü
tamamilə doğruldur. Hərçənd bizim müxalifətdən bəziləri məni qınayır ki, bunu etmək nəyə lazım idi. Lakin bu
onların öz işidir. Hərənin öz siyasəti, öz xətti var.
O vaxt birinci iclasda dedim: bilirsinizmi, təşkilatımızın həqiqətən yüksək beynəlxalq səviyyədə olması
üçün, Birlik ölkələrinin fəal əməkdaşlığı üçün hər şeydən öncə bütün maneələri aradan götürmək lazımdır.
Burada isə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişə, Qafqaz münaqişəsi, Osetiya münaqişəsi, Dnestryanı
bölgədəki münaqişə birinci yerə çıxır. Sonra Çeçenistan münaqişəsi meydana gəldi.
Ona görə də mənə elə gəlir ki, bu ən başlıca vəzifədir. Biz onu birlikdə yerinə yetirməliyik. Mənim fikrim belədir,
bu münaqişələri ancaq münaqişə vəziyyətində olan ölkələrin həll edə biləcəyinə ümid bəsləmək, qalanlarının isə buna
dəxli olmadığını və ya biganə qalmalı olduğunu düşünmək, hesab edirəm ki, düzgün deyildir. Budur, indi Orta
Asiyada, Mərkəzi Asiyada münaqişə ocaqları meydana gəlmişdir. Bax, mən 1993-cü ildə birinci iclasda danışanda
belə şey yox idi. O vaxt əslində Çeçenistanda da münaqişə yox idi. Yəni, mən açıq demək istəyirəm ki, MDB
ölkələrinin ümumi təhlükəyə etinasız münasibəti və eyni cür yanaşmaması bu təhlükənin daha da artmasına gətirib
çıxarır. Biz bunun şahidiyik.
Ona görə də biz hər bir ölkənin təhlükəsizliyinə, suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə qorxu
törədən təhlükələrin bütün növləri ilə mübarizə mövqeyində möhkəm dayanmışıq. Məsələn, mən Ermənistanla
Azərbaycan arasındakı münaqişənin dincliklə həllini, sülhün bərqərar edilməsini və bizim üçün çox mühüm
olan mehriban qonşuluq əməkdaşlığının bərqərar edilməsini özümüz üçün nə qədər vacib bilirəmsə,
Çeçenistandakı münaqişənin həllini, Gürcüstandakı münaqişənin aradan qaldırılmasını, Mərkəzi Asiyanın
qarşılaşdığı və açığını deyək, orada vəziyyəti mürəkkəbləşdirən bəzi beynəlxalq terrorizm faktlarının
yayılmamasını da bir o qədər əhəmiyyətli sanıram.
Ona görə də mən məhz bundan başladım ki, silahlı qüvvələr bizə müdafiə üçün gərəkdir. Hərbi doktrinamız da
məhz bundan ibarətdir – öz dövlətimizi qorumaq üçün, sülhə, bəşəriyyətə qarşı, hər halda, MDB-ni əhatə edən regionumuza qarşı ümumi təhlükə ilə mübarizədə səyləri birləşdirmək üçündür.
Mən bu fikri dövlət başçıları ilə görüşlər zamanı da söyləmişəm və fürsətdən istifadə edərək, bu gün də deyirəm,
düşünürəm ki, hamı bununla razıdır, amma əməllər, təəssüf ki, fikirlərə o qədər də uyğun gəlmir. Mən bunu başa
düşürəm. Hesab edirəm ki, belə görüşlər, əməkdaşlıq, mövqelərin yaxınlaşması, qarşılıqlı anlaşma fikirlərin də,
əməllərin də tamamilə uyğun olmasına gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də mən bu görüşü çox mühüm və faydalı
sayıram.
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RUSİYA FEDERASİYASI ALİ ARBİTRAJ MƏHKƏMƏSİNİN SƏDRİ VENİAMİN
YAKOVLEV İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 may 2001)
Prezident sarayı
16 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda, deyəsən, çoxdan olmayıbsınız? Yoxsa, heç olmayıbsınız?
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Buraya ilk dəfədir gəlirəm, hərçənd gəlməyə dəfələrlə hazırlaşmışdım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox şadam. Siz burada seminar keçirirdiniz? Seminar necə keçdi?
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Mənə elə gəlir ki, o, gözlənildiyindən də yüksək səviyyədə oldu. Biz
düşünürdük ki, seminar uzun fasilədən və sıx əlaqələrdən sonra maraqlı olacaq, amma gözlədiyimizdən də
maraqlı keçdi. Bu bir çox səbəblərə görə, ilk növbədə ona görə belə oldu ki, hüquqşünaslarda həmişə məsələlər
yığılıb qalır və bunlar mülki qanunvericilik baxımından ümumi maraq doğurur. Rusiyada Mülki Məcəllə artıq
altı ildir qüvvədədir, Azərbaycanda yeni Mülki Məcəllə var və biz onunla, demək olar, tanış deyilik. Bir sözlə,
seminar bizim üçün Azərbaycanın Mülki Məcəlləsi, məhkəmə sisteminin işi, xüsusən iqtisadiyyat, sahibkarlıq
sahəsində məhkəmə müdafiəsinin səmərəliliyi ilə tanış olmaq imkanı idi. Gün yarım ərzində çox intensiv
işlədik.
C ə f ə r V ə l i y e v (Azərbaycan İqtisad Məhkəməsinin sədri): Cənab Prezident, demək olar ki, bu, arbitraj
məhkəmələrinin yaradıldığı vaxtdan bəri ilk seminarımızdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi salamlamağıma şadam. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdiyi indiki vaxtda
İqtisad Məhkəməsinin, yaxud sizdə deyildiyi kimi, Arbitraj Məhkəməsinin əhəmiyyəti artır. Mən dövlət
arbitrajına yaxşı bələdəm. Zənnimcə, yadınızdadır ki, mən Moskvada işləyərkən dövlət arbitrajına kuratorluq
edirdim.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Çox yaxşı yadımdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Moskvada Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü və SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini kimi, öz fəaliyyətimdə bunu mühüm nailiyyət sanıram ki, arbitraj haqqında qanunu ilk dəfə biz
qəbul etdik. Çünki o vaxt arbitraj Nazirlər Sovetinə tabe idi, halbuki arbitraj müəssisələr, nazirliklər arasında
yaranan məsələləri araşdırır. O vaxt arbitraj bir növ formal idi, ona görə ki, hər şey Nazirlər Sovetinin
ixtiyarında idi. Biz qarşıya vəzifə qoyduq ki – əslinə qalsa, bu, Siyasi Büronun qoyduğu vəzifə idi – hər halda,
arbitraj haqqında qanun işləyib hazırlamaq lazımdır. Bu qanunun hazırlanması işinə mən rəhbərlik edirdim,
çünki arbitraj mənim kuratorluğumda idi.
Bilirsinizmi, o dövrdə, islahatlar aparmağa başladığımız ilk dövrdə hansı çətinliklərlə üzləşdik? Əvvəla,
Nazirlər Sovetinin Aparatı etiraz etməyə başladı. Bizdə hələ Stalin dövründə işləmiş bir əməkdaş – hüquq
şöbəsinin müdiri Şumilin vardı. Ağıllı, bacarıqlı adam idi, düzgün məsləhətlər verirdi. O bir neçə dəfə yanıma
gəlib dedi: «Siz nə edirsiniz? Biz arbitraja müstəqillik verə bilmərik». Sonra işlər müdiri Smerdyukov vardı. O
da Stalinin kadrı idi. O da mənimlə mübahisə edirdi. Lakin buna baxmayaraq, mən hüquqşünaslarla məsləhətləşib, hər halda, belə bir fikri qəbul etdirdim ki, arbitrajı heç kəsdən asılı olmayan müstəqil məhkəməyə
çevirmək lazımdır. Odur ki, bütün sənədləri, qərar layihəsini hazırladım. Mən onları Nazirlər Sovetinin iclasına
çıxardıqda, orada çox güclü müqavimətlə üzləşdim. Ancaq sonra mən Nazirlər Sovetinin Rəyasət Heyətini də,
Siyasi Büronu da inandırdım. Bax, buna beləcə birmənalı yanaşılmırdı. Hesab edirəm ki, bu, o vaxt üçün tarixi
bir qərar idi. İndi artıq həyatın özü də təsdiqləyir ki, məhz belə də olmalı idi. Onda biz düzgün yolda idik.
Dövlət arbitrajının sədri uzun müddət Anisimov oldu. O, qanunun hazırlanmasında iştirak etmişdi, sonra biz
qanunu qəbul etdikdə çox böyük sevinclə yanıma gəldi. Axı onlara müstəqillik, sərbəstlik verilmişdi.
Biz burada hər şeyi tamamilə yenidən təşkil etdik, hüquq islahatı apardıq və ona görə də İqtisad Məhkəməsi
yaratdıq. Əlbəttə, o, keçmiş arbitrajdan fərqlənir. Yəqin ki, sizə bu barədə danışıblar. Biz məhkəmə,
prokurorluq orqanlarında çox böyük islahat apardıq. Hərçənd bizdə də böyük müqavimət oldu. Bilirsinizmi,
sistem təşəkkül tapmışdır, adamlar neçə illərdir işləyirlər, buna vərdiş etmişlər və təbii ki, hüquqları var.
Məsələn, prokurorluq haqqında qanun az qala iki il yatıb qaldı, ona görə ki, qanun bizim aparatda hazırlanmışdı,
prokurorluqda isə onun əleyhinə çıxdılar, bizi qorxutmağa başladılar ki, bilirsinizmi, əgər prokurorluq bu
hüquqlardan məhrum olsa, bu, dövlətə, cinayətkarlıqla mübarizəyə ziyan vuracaqdır. O vaxt, sadəcə olaraq,
təsəvvür edə bilmirdilər ki, həbs üçün sanksiyanı təkcə prokuror deyil, hakim də verə bilər. Struktur yenidən
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təşkil edildikdə isə, təbii ki, ixtisar aparılır. İndi hamı hesab edir ki, bu, normal haldır. Yaxud, götürək
hakimlərin test üsulu ilə seçilməsini. Mənə deyirlər ki, Ali Məhkəmənin nəhəngləri sayılan bəzi məşhur üzvləri
test imtahanından keçə bilməyib kənarda qalmışlar.
Dünən mən televiziyadan eşitdim ki, Dövlət Dumasında Rusiyada hüquq islahatı məsələsi müzakirə edilir,
bildirdilər ki, ilin sonunadək ya qanun qəbul olunacaq, ya da Rusiyada hüquq sisteminin islahatı həyata
keçiriləcəkdir. Gördüyünüz kimi, bu işdə biz sizi bir qədər qabaqlayırıq.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Sizin dediklərinizi eşitmək mənə çox xoşdur. Ona görə ki, dövlət arbitrajının
hökumətdən asılı olmayan orqana – iqtisadi mübahisələri həll etməyi bacaran orqana çevrilməsi məhkəmənin
iqtisadiyyata gəlməsinə doğru tarixi addım idi.
Demək olar ki, həmin andan dövlət arbitrajı əslində nəinki iqtisadi mübahisələri həll edən məhkəmə
orqanının funksiyalarını yerinə yetirməyə başladı, həm də mahiyyətcə məhkəmə səviyyəsinə yaxınlaşdı. Bax,
onda məni ittifaqın Baş dövlət arbitri təyin etdilər, bir müddətdən sonra isə biz Sovet İttifaqının Ali Arbitraj
Məhkəməsinin yaradılması haqqında qanun qəbul etdik, beləliklə də dövlət arbitrajı artıq qəti şəkildə
məhkəməyə çevrildi. Sizin başladığınız işi biz davam etdirdik. Rusiyada da bu cür prosedur getdi, Rusiyanın Ali
Arbitraj Məhkəməsi yaradıldı, sonra yerlərdə dövlət arbitrajı orqanları yaradıldı. Artıq 9 ildir ki, onlar arbitraj
məhkəmələri kimi, lakin əslində kommersiya, ticarət məhkəmələri kimi fəaliyyət göstərirlər.
Əslinə qalsa, biz inqilabdan əvvəlki məhkəmə sistemini bərpa etmişik, çünki Rusiyada həmişə ümumi
yurisdiksiya təsisatları ilə yanaşı, kommersiya məhkəmələri də olmuşdur. Bu sistem imperator 1 Nikolayın
fərmanı ilə yaradılmış və 1917-ci ilədək qalmışdı. Biz onu əslində bərpa etmişik. İndi o, kifayət qədər
səmərəlidir. Biz sahibkarlar, o cümlədən əcnəbi sahibkarlar arasında baş verən mübahisələrə baxırıq. Onlar
bizim məhkəmənin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirir, mübahisələrə baxılması üçün həvəslə müraciət edirlər.
Bizdə bu müstəqil məhkəmə sisteminin üç səviyyəsi var. Bunlar vilayətlərin, diyarların, respublikaların arbitraj
məhkəmələridir, sonra 10 məhkəmə dairəsi, nəhayət, ali məhkəmə orqanı kimi, Ali Arbitraj Məhkəməsi gəlir.
Bir çox əcnəbi sahibkarlar hesab edirlər ki, iqtisadi mübahisələrin həlli üçün belə ixtisaslaşdırılmış məhkəmə
sisteminin olması iqtisadi dəyişikliyə lazımınca təkan vermişdir. Ona görə ki, əgər belə sistem olmasaydı, təkcə
ümumi yurisdiksiya məhkəmələri olsaydı, onda, çox güman, iqtisadi mübahisələrin həlli ilə bağlı böyük
çətinliklər yaranardı. Əvvəla, ümumi məhkəmələrdə mütəxəssislər yoxdur. İndi bütün dünyada ixtisaslaşdırılmış
məhkəmələrin yaradılması isə məhkəmə sisteminin inkişaf etdirilməsinin, necə deyərlər, strateji yolu sayılır,
çünki ədalət məhkəməsinin keyfiyyəti yüksəlir. Bundan əlavə, əgər bu işlər ümumi yurisdiksiya
məhkəmələrində olsaydı, onda ön sırada cinayət işləri, sonra da əmək məsələləri olardı, kommersiya mübahisələri isə axırıncı yerdə qalardı. Biz isə, sahibkarların fikrincə, kommersiya mübahisələrini kifayət qədər tez,
peşəkarlıqla həll edirik.
Lakin buna baxmayaraq, indi hüquq, məhkəmə sistemini daha da təkmilləşdirmək zərurəti yaranmışdır.
Amma bununla belə, bu sistemin mahiyyəti dəyişmir, sadəcə olaraq, məhkəmələrin kadr tərkibi güclənir,
hakimlərin statusu təkmilləşir. Yəqin ki, hakimlərin əmək haqqı artırılacaqdır. Yeri gəlmişkən, siz bunu həyata
keçirmisiniz. Biz isə hələ etməliyik. Biz hakimlərin üzərinə düşən yükü bir qədər tənzimləyirik ki, pozuntular
olmasın. Bir sözlə, söhbət ədalət məhkəməsinin səmərəliliyini yüksəltməkdən gedir.
Biz burada mülki qanunvericilik barədə fikir mübadiləsi aparmaqla yanaşı, məhkəmə sistemini də müzakirə
etdik. Bizim oxşar cəhətlərimiz olduqca çoxdur, ona görə ki, sizdə üç məhkəmə sistemi – aşağı məhkəmə,
Apellyasiya Məhkəməsi, Konstitusiya Məhkəməsi mövcuddur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə dairə məhkəmələri var?
C ə f ə r V ə l i y e v: Birinci instansiya rayon məhkəməsidir, sonra Apellyasiya Məhkəməsi gəlir, kassasiya
isə sonra, Ali Məhkəmənin kollegiyasında olur.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Dünən yeganə olaraq bunu eşitdim: nəzərə almaq lazımdır ki, kassasiya
instansiyası Ali Məhkəmədə deyil, İqtisad Məhkəmələri sistemində olmalıdır. Bir çox respublikalarda
instansiyaların üçü də iqtisad məhkəməsinin tərkibindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxmaq lazımdır, axı biz bir-birimizin ən yaxşı təcrübəsini öyrənmək üçün
görüşürük, fikir mübadiləsi aparırıq, seminarlar keçiririk.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Dünən sahibkarlar dedilər ki, Apellyasiya Məhkəməsi kommersiya
qanunvericiliyini yaxşı bilən mütəxəssislərdən ibarətdir. Kassasiya instansiyası isə Ali Məhkəməyə daxil olan
kiçik bir kollegiyadır. Bax, məhz burada qeyri-mütəxəssislər işləyirlər. Onlar isə göstərmək istəyirlər ki,
mütəxəssisdirlər və ona görə də qərarları ləğv edirlər. Dünən bu barədə sahibkarlar danışdılar.
C ə f ə r V ə l i y e v: Cənab Prezident, Konstitusiyada Ali İqtisad Məhkəməsi yazılmışdır, mən Sizə bu barədə
məlumat vermişəm. İndiki sistem Konstitusiyanın 132-ci maddəsinə ziddir.
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V e n i a m i n Y a k o v l e v: Zənnimcə, bu, Konstitusiyaya əməl olunmasını təmin etmək baxımından,
həqiqətən, düzgün olardı. Dünən universitet alimləri bu barədə dedilər, bir mütəxəssis kimi, mənə elə gəldi ki,
onlar haqlıdırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə görüşə şadam. Məndən salam yetirin. O vaxtlar arbitrajda işləmiş
kadrlardan indi kimlərinsə qalıb-qalmadığını bilmirəm. Mən onlarla çox işləmişəm. Onlar məni xatırlamalıdır.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Sizin salamınızı böyük məmnuniyyətlə yetirəcəyəm. Mən Sizi ali məktəbin
kuratoru kimi də xatırlayıram. Mən əvvəllər ali məktəbdə işləmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən eyni zamanda həm ali Təhsil Nazirliyinin, həm Maarif Nazirliyinin, həm də
Texniki Peşə Təhsili Komitəsinin kuratoru idim. Mən bundan əlavə, təxminən 18 nazirliyə də kuratorluq
edirdim. Bir sözlə, çox böyük yük idi. Özü də bunlar bir-birindən tamamilə fərqlənən sahələr idi. Ali məktəb və
tədqiqat, arbitraj və səhiyyə, mədəniyyət. Yük böyük olsa da, biz çox işlər gördük.
V e n i a m i n Y a k o v l e v: Həqiqətən, olduqca çox yaxşı işlər görülmüşdü. Mənim də yadımdadır, siz
ali məktəb sisteminə əsaslı surətdə təsir göstərdiniz...
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxtlar, hər halda, ilk orta təhsil islahatı keçirdik. Yeri gəlmişkən, bu həmin
sahədə ilk qanun idi və mən bu barədə SSRİ Ali Sovetinin sessiyasında məruzə etmişdim. Bu hələ Andropovun
dövründə olmuşdu. Bu, orta təhsil sisteminin islahatı idi. Sovetlər İttifaqının təhsil sistemi yaranandan bəri heç
vaxt islahat aparılmamışdı. Bundan sonra isə biz ali təhsil sisteminin islahatına başladıq. Bir sözlə, xatırlamalı
çox şey var.
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LİTVANIN AZƏRBAYCANDA FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ TƏYİN
OLUNMUŞ HALINA OBESKAYTENİN ETİMADNAMƏSİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(17 may 2001)
17 may 2001-ci il
Halina Kobeskayte: Hörmətli cümhur başqanı, zati-aliləri cənab prezident, Litva Respublikasının
Türkiyədəki səfiri kimi mən həm də Azərbaycan Respublikasında səfir vəzifəsinə təyin olunmaqdan böyük
qürur duyuram və etimadnaməmi Sizə təqdim etməyi özümə şərəf hesab edirəm.
Litva Respublikasının xarici siyasətinin üstün istiqamətləri təkcə Avropa Birliyi və Avroatlantika
strukturlarına inteqrasiya olunmaqla məhdudlaşmır, eyni zamanda digər dövlətlər ilə yaxın dostluq
münasibətləri qurulmasına yönəlibdir. Litva Azərbaycanın öz qarşısında qoyduğu məqsədlərə böyük hörmətlə
yanaşır və ümidvar olduğunu bildirir ki, əməkdaşlığımız nəticəsində biz ölkələrimizin qarşısında duran
məqsədlərə nail ola biləcəyik.
Ölkələrimiz arasında yüksək səviyyəli səfərlər və hüquqi bazanın daha da inkişaf etdirilməsi dövlətlərimiz
arasında bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin, əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə öz
töhfəsini verərdi.
Ölkənizdə fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunmağım barədə etimadnaməni zati-alinizə təqdim
edərkən, fürsətdən istifadə edərək, Sizə dərin hörmət və ehtiramı, Azərbaycan xalqına ən xoş münasibət
bəslədiyimi bildirirəm. Ümidvar olduğumu söyləyirəm ki, biz ölkələrimiz arasındakı münasibətləri daha da
inkişaf etdirməyə nail ola biləcəyik.
Hörmətli prezident, mayın 10-nun Sizin ad gününüz olduğunu bilirdim. Bizim prezidentimiz Valdas
Adamkus Sizə salamlarını, hörmət və xoş diləklərini göndərdi. Mən də Sizi təbrik edirəm.
Heydər Əliyev: Hörmətli xanım səfir, sizi Litva Respublikasının Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli
səfiri təyin olunmağınız münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Bu işinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Sizin fikirlərinizlə tamamilə razıyam ki, bizim ölkələrimi arasında mövcud olan əlaqələr dostluq və
faydalı əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Bu əlaqələri bundan sonra daha da inkişaf etdirmək hər iki ölkə üçün çox
gərəklidir.
Dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, yəni müstəqilliyini bərpa edəndən sonra sizin ölkənizin
qazandığı nailiyyətlər bizi sevindirir. Fikirlərinizlə tamamilə razıyam ki, sizin kimi ölkələr təkcə AvropaAtlantika strukturları ilə yox, eyni zamanda Qafqaz və Asiya ilə əməkdaşlığını genişləndirməlidir. Bu baxımdan
Azərbaycan, hesab edirəm ki, sizin ölkə üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Ümidvaram ki, bizim ölkəmizdə
səfirliyiniz dövründə sizin də, bizim də arzularımızın yerinə yetirilməsi üçün lazımi fəaliyyət göstərəcəksiniz.
Sizin prezidentinizin və sizin doğum günüm münasibətilə mənə çatdırdığınız təbriklərə görə təşəkkür
edirəm. Çox məmnunam ki, siz bunu unutmamısınız. Sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uğurlar arzulayıram.
(Sonra Heydər Əliyev ilə Litva səfiri arasında səmimi söhbət oldu).
Heydər Əliyev: Türkcə yaxşı danışırsınız.
Halina Kobeskayte: Çox da yaxşı deyil. Bir az Türkiyədə işləmişəm, orada öyrənmişəm.
Heydər Əliyev: O vaxta qədər bilmirdiniz?
Halina Kobeskayte: Türkcə bilmirdim, özbəkcə bilirdim.
Heydər Əliyev: Özbəkcə nə üçün?
Halina Kobeskayte: Daşkənddə özbək ədəbiyyatını Litva dilinə tərcümə etmişəm. Ona görə dili bilirəm.
Heydər Əliyev: Siz tərcüməçisiniz?
Halina Kobeskayte: Bəli. O zamanlar Azərbaycan dilindən Yusif Səmədoğlunun, İlyas Əfəndiyevin,
Mehdi Hüseynin əsərlərini Litva dilinə tərcümə etmişəm.
Heydər Əliyev: Tamamilə Litva dilinə tərcümə etmisiniz?
Halina Kobeskayte: Bəli.
Heydər Əliyev: Çox böyük işlər görmüsünüz.
Halina Kobeskayte: Bu işlərim üçün çox sevinirəm.
Heydər Əliyev: Əvvəllər Azərbaycanda olmuşdunuzmu?
Halina Kobeskayte: Bəli. Azərbaycana 30 il öncə gəlmişdim. Litva Universitetinin tələbələri ilə gəldik
və burada konsert verdik.
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Heydər Əliyev: Güman edirəm, sizin burada əskidən dostlarınız var. Yoxsa yox?
Halina Kobeskayte: Çox yoxdur, amma bir az var.
Heydər Əliyev: Səfir kimi indi bundan sonra daha çox olacaqdır.
Halina Kobeskayte: Bəli. Cənab prezident, Sizi ölkəmizdə gözləyirlər. Hörmətli prezidentimiz Valdas
Adamkus Sizi gözləyir. Nə zaman istəsəniz, gələ bilərsiniz.
Heydər Əliyev: Çox təşəkkür edirəm. Bu dəvəti almışam, bilirəm. Siz bunu bir daha xatırladırsınız. Mən
çalışacağam, münasib vaxt tapıb Litvaya gəlim. Keçmişdə, əski Sovetlər Birliyi zamanı mən Litvada olmuşam.
Sonra Moskvada çalışanda Litvanın işləri ilə çox məşğul olmuşam. Ona görə də indi Litvanı gəlib görmək
istəyirəm. İndi bizim ölkələrimiz – Litva da, Azərbaycan da müstəqildir. Ona görə də müstəqil dövlətlər kimi,
eyni həyat yolu keçmiş dövlətlər kimi bizim əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsi üçün görüşlərimiz vacibdir. Mən
bu dəvəti yerinə yetirəcəyəm. Eyni zamanda mən Litvanın prezidentini Azərbaycana dəvət etmişəm. Yəqin ki, o
da bunu edəcəkdir.
Halina Kobeskayte: Çox təşəkkür edirəm. Bunların baş tutacağına ümid edirəm. Bu görüşlər çox faydalı
olar. Litva ilə Azərbaycan müstəqil ölkələrdir.
Heydər Əliyev: Elədir. Mən Vilnüs şəhərini xatırlayıram. Gözəl şəhəriniz var. Şəhərdən kənarda gözəl
bir yer var. Oraya istirahətə getmişdik. Karaimlər yaşayan yerdir.
Halina Kobeskayte: Mən də karaimləri təmsil edirəm.
Heydər Əliyev: Karaimlərdənsiniz?
Halina Kobeskayte: Bəli.
Heydər Əliyev: Demək, türksən.
Halina Kobeskayte: Bəli. Biz karaylar deyirik. Amma rusca karaimdir.
Heydər Əliyev: Tarixdən bilmirəm, bəlkə səhv edirəm, karaylar burda da olublar.
Vilayət Quliyev (Azərbaycanın xarici işlər naziri): Cənab prezident, Xəzər xaqanlığından köçən
türklərdir. Yəhudi dinini qəbul ediblər, amma türkdürlər.
Halina Kobeskayte: Bəli. Krımda da var. İspaniyada da, Polşada da var.
Vilayət Quliyev: Onlardan çoxlu məşhur şəxsiyyətlər yetişibdir. Məşhur balerina Anna Pavlova da
karaimdir.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Sovetlər vaxtında Litvada çalışanlardan indi dövlət işində olanı var, yoxsa
yox? Brazauskas nə edir?
Halina Kobeskayte: Brazauskas indi bir partiyanın başçısı oldu. Bir neçə partiya birləşdi və Brazauskas
onun sədri seçildi.
Heydər Əliyev: Yəni yenidən siyasətə qayıtdı.
Halina Kobeskayte: Bəli, öncə cümhur başqanı oldu.
Heydər Əliyev: Bilirəm. Sonra o yenidən cümhur başqanı seçilmək istəmədi. Mən onunla danışmışdım.
Dedi ki, istirahət etmək istəyir. Amma indi yenidən siyasətə qayıdıbdır.
O vaxt, sovetlər vaxtı Brazauskas Litvanın müstəqil olması üçün çox çalışırdı. O, vaxtilə, hələ Sovetlər
Birliyi zamanı çox məşhurlaşmışdı. O da orada Kommunist Partiyasının başçısı idi. Litva Kommunist Partiyası
yaratdı. Sonra da Qorbaçov bir partiya yaratdı, Litva partiyası. Moskvaya baxan. Hamısı xatirimdədir.
Halina Kobeskayte: Qorbaçov o zamanlar çox məmnun olmadı.
Heydər Əliyev: Çünki Sovetlər Birliyinin dağılmasında ilk addımlar Litvada atıldı. Özü də bir var ki,
ayrı- ayrı mədəniyyət, elm xadimləri tərəfindən ola, bir də var ki, Brazauskas partiyanın Mərkəzi Komitəsinin
başçısı olduğu halda müstəqillik yolunu tutdu. Mənim xatirimdədir, o vaxt Qorbaçov Moskvada ona çox ağır
sözlər deyirdi. Amma o da ona çox sakit cavab verirdi.
Halina Kobeskayte: Qorbaçov Litvanın müstəqilliyini istəmirdi. Deyirdi ki, siz Sovetlər Birliyindən
ayrılırsınız, bu, mümkün deyildir. Ona görə də Vilnüs hadisələri baş verdi.
Heydər Əliyev: Vilnüs hadisələri oldu. Amma 1990-cı ilin yanvarında Qorbaçov Bakıya qoşun hissələri
yeritmişdi.
Halina Kobeskayte: Litvada 1991-ci ildə baş verdi.
Heydər Əliyev: Bilirəm. Yəni Qorbaçov buradakı hadisələrdən özü üçün nəticə çıxara bilmədi. Sonra da
Vilnüsdə etdi. Bizdən öncə bunu Gürcüstanda etmişdi. Ona görə də düşünmək olardı ki, artıq anlamalı idi ki,
bunu etmək olmaz. Amma anlaya bilmədi. Qorbaçov buraya gələ bilməz, o, Azərbaycanın düşmənidir.
Halina Kobeskayte: O, Azərbaycan sözünü deyə bilmirdi.
Heydər Əliyev: Doğru söyləyirsiniz. Mən Siyasi Büroda olan zaman özəl görüşlərimizdə, yaxud da ancaq
Siyasi Büronun üzvləri olan zaman o, Azərbaycan sözünü deyə bilməyəndə, mən ona bir-bir, hərfbəhərf
deyirdim. Amma o deyə bilmirdi. Bu sözü deməyi öyrənə bilmədi. Amma Azərbaycana qarşı bu cür
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ədalətsizliklər etdi.
Halina Kobeskayte: Cənab prezident, gələcəkdə ölkələrimiz arasında iqtisadi və digər sahədə əməkdaşlıq
üçün geniş imkanlar açmaq lazımdır.
Heydər Əliyev: Açacağıq. Məndən prezidentinizə bir daha salam söyləyin. Azərbaycanda siz artıq yeni
adam deyilsiniz. Buranı tanıyırsınız, gəlmisiniz. Deyirsiniz ki, dostlarınız var. İndi yeni dostlarınız da olacaqdır.
Güman edirəm ki, siz Litva-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafında böyük iş görə biləcəksiniz.
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KOREYA XALQ DEMOKRATİK RESPUBLİKASI SƏFİRİNİN ETİMADNAMƏSİNİ
QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
(17 may 2001)
17 may 2001-ci il
Kim The Sam: Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti cənab Heydər Əliyev! KXDR Ali Xalq
Məclisinin məni Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin etməsi ilə əlaqədar etimadnaməni zatialinizə, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidentinə təqdim etməyi özümə şərəf bilirəm.
Heydər Əliyev: Cənab səfir, mən Sizi Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycanda fövqəladə
və səlahiyyətli səfiri təyin olunmağınız münasibətilə təbrik edirəm, bu işdə Sizə uğurlar arzulayıram.
Ölkələrimiz arasında yaxşı, xoş, səmimi münasibətlər mövcuddur. Əminəm ki, səfir kimi Siz bu
münasibətlərin inkişafına və möhkəmlənməsinə fəal kömək edəcəksiniz. Mən sizin ölkənizi yaxşı tanıyıram.
1985-ci ildə Sovetlər İttifaqının partiya-hökumət nümayəndə heyətinə başçılıq edərək, Koreya Əmək
Partiyasının yaranmasının 40-cı ildönümü yubileyində olmuşam. Gözəl ölkədir, yaxşı xalqınız var: Mən sizin
ölkənizdə bir neçə gün qaldım. Mərhum prezident Kim İr Senlə çoxlu söhbətimiz oldu. Şübhəsiz ki, hazırda
ölkənizin başçısı olan cənab Kim Çen İrlə də görüşlərim və söhbətlərim oldu. Ölkənizə səfərdən aldığım çox
xoş təəssüratları indiyədək saxlayıram.
Ona görə şadam ki, indi, müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti olduğum vaxtda mən Koreya
Xalq Demokratik Respublikasının səfirini Azərbaycanda qəbul edirəm. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün hakimiyyət
orqanları ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da inkişaf etməsindən ötrü Sizin burada fəaliyyətiniz üçün
lazım olan hər şeyi edəcəklər.
Sizi bir daha təbrik edir və uğurlar arzulayıram.
Kim The Sam: Azərbaycan Respublikasının hörmətli cənab prezidenti, sağ olun. Sizi əmin edirəm ki,
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri kimi
mühüm vəzifəni həyata keçirmək üçün var qüvvəmlə çalışacağam.
***
Kim The Sam: Bizim etimadnaməmizi qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən,
hər şeydən öncə, Koreya Əmək Partiyasının baş katibi, Koreya Xalq Demokratik Respublikası Müdafiə
Komitəsinin sədri, Koreya Xalq Ordusunun ali baş komandanı yoldaş Kim Çen İrin səmimi salamını zatialinizə, Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidenti Heydər Əliyevə yetirmək istərdim.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Mən bir daha məmnun olduğumu bildirirəm ki, Siz Koreya Xalq Demokratik
Respublikasının Azərbaycanda səfiri funksiyalarını yerinə yetirəcəksiniz. Ölkələrimiz məsafəcə bir-birindən
uzaq olsalar da, əməkdaşlığı, o cümlədən də iqtisadiyyat sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirməyə çox böyük
imkanlar var. Artıq dediyim kimi, ölkənizdə mənimlə mərhum Kim İr Sen arasında çox səmimi münasibətlər
yarandı. Sonra o, Moskvaya gəldi, Moskvada da bizim görüşlərimiz oldu. Əlbəttə, cənab Kim Çen İr mənə çox
xoş təsir bağışladı. Şadam ki, indi o, respublikanıza başçılıq edir və çox böyük insanın – Kim İr Senin işini
sədaqətlə davam etdirir. Ölkənizin özünəməxsusluğunu, suverenliyini qoruyub saxlamaq üçün nə kimi
çətinliklərdən keçdiyini bilirəm. İnanıram ki, artıq indi siz Koreya Xalq Demokratik Respublikasının inkişafı və
tərəqqisi üçün hər cür imkanlara maliksiniz.
Xahiş edirəm, mənim atəşin salamımı və xoş, səmimi arzularımı cənab Kim Çen İrə çatdırasınız.
Kim The Sam: Azərbaycan Respublikasının hörmətli prezidentinin salamını böyük rəhbərimiz Kim Çer
İr yoldaşa mütləq yetirəcəyəm. Mən Koreya Xalq Demokratik Respublikası Ali Xalq Məclisi Rəyasət Heyətinin
sədri yoldaş Kim Yen Namın da salamını Sizə çatdırıram.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
Kim The Sam: Mən Bakıya gəlmişəm və sizin xalqınızın Koreya xalqına böyük hörmətini duyuram. Biz
hamımız, hökumətimiz və xalqımız arzu edir ki, Sizin müdrik rəhbərliyinizlə hökumətiniz və xalqınız öz
müstəqilliyinin möhkəmlənməsi və iqtisadiyyatının inkişafı naminə böyük uğurlar qazansınlar. Xalqımız bunu
müsbət qiymətləndirir ki, sizin hökumətiniz və xalqınız Dağlıq Qarabağ probleminin dincliklə həlli sahəsində
böyük səylər göstərirlər. Arzum budur ki, hökumətiniz bu məsələni siyasi yolla və dincliklə həll etsin. Hazırda
Kim Çen İr yoldaşın müdrik rəhbərliyi ilə xalqımız güclü və çiçəklənən dövlət qurmaq və konfederasiya yolu ilə
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ölkəni müstəqil surətdə, dincliklə birləşdirmək uğrunda mübarizə aparır.
Koreya Xalq Demokratik Respublikasının Azərbaycanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri olaraq, Sizi bir
daha əmin edirəm ki, ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı üçün var qüvvəmlə çalışacağam. Mən də bu
işdə Sizin köməyinizə və həmrəyliyinizə əminəm.
Sözümün sonunda Sizə möhkəm cansağlığı və məsul işinizdə böyük uğurlar və ailənizə səadət
arzulayıram.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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UKRAYNANIN MÜDAFİƏ NAZİRİ, ORDU GENERALI ALEKSAND KUZMUK VƏ
«QIZIL TALE» BEYNƏLXALQ AÇIQ MƏŞHURLUQ REYTİNQİNİN
BAŞ DİREKTORLUĞUNUN SƏDRİ DMİTRİ AKİMOV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(18 may 2001)
Prezident sarayı
18 may 2001-ci il
A l e k s a n d r K u z m u k: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, zati aliləri!
Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın tapşırığını yerinə yetirərək, onun salamını və möhkəm
cansağlığı, Azərbaycan dövlətinin quruculuğunda uğurlar və Azərbaycan xalqına tərəqqi arzularını Sizə
çatdırmaqdan yüksək şərəf duyuram.
Hörmətli Prezident, icazə verin, Sizə bildirim ki, səkkiz il əvvəl Ukraynada «Qızıl tale» Beynəlxalq Açıq
Məşhurluq Reytinqi yaradılmışdır. Müstəqil Ukraynanın ilk prezidenti Leonid Kravçukun, Milli Elmlər
Akademiyasının prezidenti Boris Patonun, Milli Tibb Akademiyasının prezidenti akademik Şalimovun və
bəndənizin daxil olduqları reytinqin Rəyasət Heyəti hər ilin ən məşhur dövlət xadimlərini, siyasətçilərini,
sahibkarlarını, alimlərini müəyyənləşdirir və mükafatlandırır. Bu yaxınlarda Beynəlxalq Açıq Məşhurluq Reytinqi Rəyasət Heyətinin növbəti iclası keçirilmişdir.
Əziz Heydər Əliyeviç, bu gün səhər Birlik ölkələrinin Müdafiə Nazirləri Şurasının üzvləri Azərbaycan
xalqının ziyarətgahına əklillər qoyanda, mən həyəcanlı hisslər keçirdim. Mən qədim Bakının gözəl
mənzərəsinin seyrinə daldım. Bu gün onu qeyri-adi fon zinətləndirir – bu, saysız-hesabsız qülləli kranlardır,
gözəl Azərbaycan torpağının paytaxtında nəhəng tikinti işləri gedir. Başqa şəhərlərdə belə şey yoxdur. Mən
dənizə baxdıqda yüklə-boşal gözləyən gəmilərin sayına heyran qaldım. Bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycanda iqtisadi yüksəliş baş verir. Azərbaycan xalqı tərəqqi üçün etibarlı perspektivlərə malikdir.
Hörmətli Heydər Əliyeviç! İcazə verin, Sizə bildirim ki, biz hamımız hələ də ötən ilin martında Ukrayna
prezidentinin rəsmi səfəri zamanı Sizin ona göstərdiyiniz qonaqpərvərliyin təsiri altındayıq. Biz öz evimizdə
idik, qardaşlarımızın yanında idik. Biz bunu həmişə xatırlayırıq və xatırlayacağıq.
Mən MDB ölkələrinin müdafiə nazirlərinə verdiyiniz atalıq xeyr-duasının və xoş arzuların təsiri altındayam.
Sülhün nə demək olduğu və onun qədir-qiyməti bizə daha aydındır.
Sizə bildirirəm ki, «Qızıl tale» Beynəlxalq Açıq Məşhurluq Reytinqinin Rəyasət Heyəti Sizin, görkəmli
dövlət xadiminin, Ukrayna və Azərbaycan dövlətləri arasında münasibətlərin, xalqlarımız arasında dostluğun
möhkəmlənməsi və inkişafı üçün böyük səylər göstərmiş müdrik siyasətçinin reytinqin ali mükafatı – «Qloriya
Populi» qızıl ulduzu ilə təltif olunması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu mükafatın qədim tarixi var, onun
tarixi qədim Kiyev Rus dövləti dövründən başlayır. İndi o bəzi ölkələrin ali mükafatıdır. Rəyasət Heyətinin
iradəsini yerinə yetirmək və indi bu mükafatı Sizə təqdim etmək bizim üçün böyük şərəfdir. Müsaidənizlə,
reytinqin sədri Dmitri Akimova söz verək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aleksandr İvanoviç, sağ olun.
D m i t r i A k i m o v: Hörmətli Heydər Əliyeviç! «Qızıl tale» Beynəlxalq reytinqi yeddi ildir mövcuddur,
bu il avqustun 24-də – Ukraynanın Müstəqilliyi günündə onun səkkiz yaşı tamam olacaqdır. Son vaxtlar
reytinqin ali mükafatına Roma Papası İoann II Pavel, Nobel Komitəsi layiq görülmüşlər. Bu komitənin
nizamnaməsində yazılmışdır ki, o, ancaq mükafatlar təqdim edir. Odur ki, Nobel Komitəsinin yüz illik tarixində
bu onun ilk mükafatı idi. Dünyanın 42 dövlətinin vətəndaşları reytinqin mükafatını almışlar.
Bu gün biz buraya reytinqin ali mükafatını – «Qloriya Populi» ulduzunu Sizə təqdim etmək üçün gəlmişik.
O, Kiyev zərbxanasında hazırlanmışdır və onun nömrəsi 002-dir. İcazə versəydiniz, Rəyasət Heyətinin üzvü
Aleksandr İvanoviç bu mükafatı Sizə təqdim edərdi.
(Aleksandr Kuzmuk «Qloriya Populi» ulduzunu Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin pencəyinin yaxasına
sancdı).
H e y d ə r Ə l i y e v: Aleksandr İvanoviç, sağ olun.
D m i t r i A k i m o v: Tale ilahəsi ilə həmişə birlikdə təsvir olunan bolluq buynuzunu Azərbaycan və
Ukrayna xalqları arasında dostluğun rəmzi kimi Sizə təqdim etmək istərdik. İcazə verin, diplomun Ukrayna
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dilində yazılmış məzmununu oxuyum: « «Qızıl tale» Beynəlxalq Açıq Məşhurluq Reytinqi Azərbaycan
Respublikasının prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevi büllur bolluq buynuzu ilə təltif edir».
(O, mükafatı Azərbaycan prezidentinə təqdim etdi).
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Hörmətli Aleksandr İvanoviç!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Əlbəttə, bu mükafat mənim üçün gözlənilməz oldu. Mənə yalnız dünən bildirdilər ki, təltif olunmuşam və siz
bu yüksək mükafatı mənə təqdim etmək istəyirsiniz. Mənim əməyimi və yəqin ki, xidmətlərimi də
qiymətləndirmiş və məni bu yüksək mükafatla təltif etmiş Beynəlxalq reytinqin Rəyasət Heyətinə təşəkkürümü
bildirirəm. Hər bir mükafat, xüsusən də kökü qədim zamanlara gedib çıxan belə məşhur beynəlxalq mükafat
insandan bu mükafata layiq olmağı tələb edir. Söz verirəm ki, mən ona gələcəkdə də layiq olacağam.
Eyni zamanda bunu həm mənim fəaliyyətimə, həm də respublikamıza, ölkəmizə, Azərbaycan xalqına böyük
diqqət, hörmət kimi qiymətləndirirəm.
Hörmətli Aleksandr İnavoviç, siz bildirdiniz ki, Azərbaycanda qısa müddətdə baş verənləri gördünüz,
dediniz ki, Azərbaycan inkişaf edir. Bəli, siz haqlısınız. Bizim hamımızın birlikdə yaşadığımız keçid dövrünün
çətinliklərinə və Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə – mən onun barəsində bu gün sizinlə görüş zamanı
danışdım – bağlı çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan yüksəlişdədir, inkişaf edir və onun yaxşı perspektivləri
var. Biz dövlətimizin müstəqilliyini qoruyub saxlamağı və möhkəmlətməyi, bütün demokratik islahatları həyata
keçirməyi, ölkə iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatının standartlarına uyğun inkişaf etdirməyi başlıca vəzifəmiz
bilirik. Hesab edirəm ki, biz doğru yol seçmişik.
Ukrayna ilə bizim çox səmimi münasibətlərimiz var. Bu münasibətlər təsadüfi xarakter daşımır. Şübhəsiz,
onlar tarixi köklərə malikdir. Lakin bununla yanaşı, müstəqillik illərində dövlət səviyyəsində baxışlarımızın,
xüsusən müstəqilliyin, dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi məsələlərində mövqelərimizin uyğun gəlməsi, əslinə
qalsa, dostluq münasibətlərimizin rəhnidir.
Bəli, Leonid Daniloviç Kuçmanın Azərbaycana səfəri, özü də ikinci dəfə səfəri, mənim Kiyevə səfərim –
məhz bunlar əməkdaşlığımız üçün çox güclü hüquqi baza yaratmışdır.
Məsələ heç də təkcə sənədlərdə deyildir. Məsələ məhz real gerçəklikdədir. Real gerçəklik isə ondan ibarətdir
ki, biz bu dostluğa sadiqiq. Bu dostluq münasibətlərini qoruyub saxlayacağıq və zənnimcə, bu, həm Ukraynanın,
həm də Azərbaycanın xeyrinə olacaqdır.
Mən bu mükafatı böyük minnətdarlıqla qəbul edirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu mənim üçün yüksək
şərəfdir. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü reytinqin Rəyasət Heyətinin bütün üzvlərinə, yetirəsiniz –
Aleksandr İvanoviç, reytinqin Rəyasət Heyətinin üzvü kimi, ilk növbədə sizə təşəkkürümü bildirirəm – habelə
ən xoş arzularımla birlikdə təşəkkürümü dostum Leonid Daniloviç Kuçmaya çatdırasınız. İşinizdə uğurlar,
qardaş, dost Ukrayna xalqına tərəqqi və səadət diləyirəm. Sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ KERİ KAVANO (ABŞ),
FİLİP DÖ SUREMEYN (FRANSA), NİKOLAY QRİBKOV (RUSİYA) VƏ
ONLARI MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(18 may 2001)
Prezident sarayı
18 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli həmsədrlər!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizinlə yenidən görüşməyimdən məmnunam. Ümumiyyətlə, müəyyən
bir dövr mürgülədikdən sonra son aylarda Minsk qrupunun fəal hərəkətə gəlməsi məni çox sevindirir. Ki-Uest
danışıqlarından sonra xeyli vaxt keçibdir. Bu müddətdə siz də görüşlər keçirmisiniz. Mən də sizin bəziləriniz ilə
görüşlər keçirmişəm. Bu görüşlərin hamısı Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması barəsində ciddi niyyətlərinin olduğunu bir daha
göstərir. Bu çox gözəl haldır. Çünki biz neçə ildir bunu gözləyirik. Bu məsələnin həll olunması, düşünürəm ki,
Azərbaycan üçün, eyni zamanda Ermənistan üçün, bütün Cənubi Qafqaz üçün çox həlledici xarakter daşıyır.
Mən sizi bir daha salamlayıram və sizdən yeni addımlar gözləyirəm.
K e r i K a v a n o: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə minnətdarlığımı bildirirəm, çox sağ olun. İcazə
verin, bildirim ki, biz də Azərbaycana yenidən gəlməyimizdən məmnunuq. Mənim üçün bu, on iki günlük
ayrılıqdan sonra yenidən buraya qayıtmaq deməkdir.
Siz mürgüləmək dediniz. Mən onu demək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri artıq heç yatmağa vaxt tapmırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Son vaxtlar.
K e r i K a v a n o: Bəli, doğrudan da biz son dövrlər çox intensiv işləyirik. Biz Sizinlə tamamilə razıyıq
ki, bu münaqişənin həll olunması olduqca vacib bir məsələdir. Lakin Siz də, prezident Köçəryan da sülhün əldə
olunması üçün gərgin səylər qoymasaydınız, bizim belə intensiv iş rejiminə keçməyimiz mümkün olmayacaqdı.
Biz özümüz müşahidə etmişik ki, son il ərzində siz iki prezident bir-birinizlə intensiv təmaslarda olmusunuz. Bu
da öz növbəsində, bizim bu işə daha fəal qoşulmağımıza kömək edibdir. Onu da anlayırıq ki, bu hər bir lider
üçün ən çətin problemlərdən, vəzifələrdən biridir. Elə məsələlər olur ki, yalnız bir qrup insanın taleyi ilə
əlaqədar olur, onlarla bağlı olur. Amma bu elə bir köklü məsələdir ki, sizin xalqların taleyi, problemləri ilə
bağlıdır.
Son dövrdə biz həmsədrlərdə görünən bu enerji məhz Sizinlə prezident Köçəryan arasında aparılan
danışıqlardan sirayət etmişdir.
Biz Parisdə və Floridada nəzərəçarpacaq irəliləyişin olduğunu qeyd etməkdən məmnunuq. Onu da anlayırıq
ki, hələ görüləcək çox işlər vardır. Bir daha bildirmək istəyirəm ki, belə köklü məsələlərin həllində müəyyən
vaxt tələb edən mərhələlərin olması heç kimi təəccübləndirməməlidir. Sülhün əldə olunması üçün cəsarətli
addımların atılmasına ehtiyac vardır. Çox çətin güzəştlərin edilməsinə ehtiyac vardır. Sülh çox ehtiyatlı təhlillər
aparılmasını tələb edir.
Mən həmsədrlər ilə söhbət etmişəm. Cənab Trubnikov ilə də danışmışam. Hətta deyə bilərəm ki, təmsil
etdiyimiz ölkələrin prezidentləri də bir-biri ilə öz aralarında danışıblar. Ümumi fikir belədir ki, sülhün əldə
olunması üçün süni surətdə müəyyən bir günü təyin etmək mümkün deyildir. Sülh nə zaman əldə edilməsi
mümkündürsə, o zaman reallığa çevrilə bilir.
Cənab Prezident, biz Sizin sülhə sadiqliyinizi görmüşük. Biz prezident Köçəryanın münaqişənin dinc yolla həll
olunmasına sadiqliyini görmüşük. Bu da bizə ümid veribdir ki, münaqişənin həlli yollarını tapmaq mümkün ola bilər.
Düzdür, bu bizim yuxumuza haram qatıbdır. Amma bunun üçün işləməyə və yatmamağa dəyər. Əslində, sülhün
olmaması ucbatından çoxsaylı insanların qarşılaşdıqları əzab-əziyyətləri görəndə, ümumiyyətlə, yatmaq məsələsini
yada salmağa ehtiyac qalmır.
Əvvəlki ziyarətlərimiz zamanı olduğu kimi, biz bu dəfə də təkcə Sizinlə və prezident Köçəryanla
görüşlərimizi yekunlaşdırmayıb, bu münaqişədən əziyyət çəkmiş insanlarla da təmasda olmaq niyyətindəyik.
Biz sabah Ağcabədi rayonuna gedib qaçqın düşərgələrində olacağıq. Bilirik ki, orada olan ailələr həyatlarının ən
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çətin günlərini yaşayırlar. Hətta onların bəziləri təsəvvüredilməz dərəcədə ağır şəraitdə yaşayırlar. Biz istəyirik
onları bir daha əmin edək ki, var qüvvəmizlə çalışırıq ki, sülhün tezliklə əldə edilməsinə nail ola bilək.
Cənab Prezident, Sizin və prezident Köçəryanın təklif etdiyiniz kimi, biz çalışırıq ki, sülh əldə olunduqdan
sonra ona yardım, dəstək verməsi üçün beynəlxalq ictimaiyyətin qüvvələrinin, vəsaitlərinin, ehtiyatlarının
səfərbər edilməsi işinə də yardımçı olaq. Ona görə də biz bu səfərimiz zamanı Ağdam rayonunda insanların
yenidən məskunlaşarkən hansı ehtiyaclarının olacağını bir daha görmək, orada yolların, dəmir yollarının
çəkilməsi, infrastrukturların qurulması üçün necə böyük işlərin görülməsinə ehtiyac olacağını bir daha öz
gözlərimizlə görmək və gələcəyə hazırlaşmaq niyyətindəyik.
Cənab Prezident, Sizinlə Ki-Uestdə danışıqlarımız zamanı belə bir fikir mövcud idi ki, biz burada yalnız sülh
sazişi üzərində işləmirik, həmçinin gələcək üzərində çalışırıq. Sizin xalqınız üçün tamamilə fərqli ola biləcək
gələcəyin quruculuğu uğrunda işləyirik. Məhz buna görə də bir daha bildirirəm ki, biz Azərbaycana yenidən
gəlməyimizdən və sülh məşəlini irəli aparmağa davam etməkdən məmnunuq. Sizin xalqınızla da bir daha
görüşmək imkanı əldə etdiyimizdən məmnunuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Danışmaq istəyənlər var?
N i k o l a y Q r i b k o v (ATƏT-in Minsk qrupunun rusiyalı həmsədri): Hörmətli Heydər Əliyeviç, bir
qədər gec də olsa, üç həmsədr adından Sizi ad gününüz münasibətilə ürəkdən təbrik etmək, Sizə səadət, dost
Azərbaycan xalqının rifahı naminə, Cənubi Qafqazda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi naminə və
əlbəttə, Dağlıq Qarabağ probleminin tezliklə həll olunması naminə uzun, səmərəli ömür arzulamaq istərdim.
Sizi əmin etmək istərdim ki, bu nəcib işdə Siz istər Rusiyanın, istərsə də Birləşmiş Ştatlardan və Fransadan olan
həmsədr həmkarlarımın köməyinə və dəstəyinə həmişə ümid bəsləyə bilərsiniz.
Bilirəm ki, bir neçə gün bundan əvvəl Vladimir Vladimiroviç Putinlə Sizin çox yaxşı söhbətiniz olmuşdur. O
da Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik etmiş və Sizə ən xoş arzularını diləmişdir. O, ölkələrimiz arasında
dostluq münasibətlərinin yaxşılaşması və daha da möhkəmlənməsi işində Sizin
rolunuzu yüksək
qiymətləndirmişdir. Son vaxtlar, həqiqətən, mühüm hadisələr baş verir – mən Qarabağ mövzusundan bir qədər
yayınacağam – münasibətlərimiz çox ciddi şəkildə fəallaşır. Xatırlatmaq kifayətdir ki, təkcə bu həftə Rusiyanın
az qala beş naziri burada olmuşdur. Özü də səfirimiz hesab edir ki, bu hələ azdır və fəallığı daha da artırmaq
lazımdır.
Mən Bakıya dünən gəldim və şəhərə bir az baxmağa, küçələri gəzib dolaşmağa macal tapdım. Bilirsinizmi,
şəhər çox gözəlləşir, adamın gözləri qarşısında gözəlləşir. Sahil parkı vaxtı xoş keçirmək üçün gözəl yerdir.
Lakin hər dəfə buraya gələndə məndə istər-istəməz belə bir fikir yaranır ki, əgər Qarabağ problemi olmasaydı,
əgər biz bu münaqişənin nizama salınması ilə bağlı bu qədər enerji, bu qədər vəsait sərf etməli olmasaydıq, əgər
biz humanitar vəzifələrin və təsərrüfat vəzifələrinin həllinə keçə bilsəydik, onda, zənnimcə, Azərbaycanda
vəziyyət bambaşqa olardı. Bax, buna görə də Minsk qrupunun üç həmsədri – Rusiya, ABŞ və Fransa hər iki
xalqı razı sala biləcək qərarın tez bir zamanda tapılmasında Sizə və Robert Sedrakoviç Köçəryana kömək
göstərmək üçün mümkün olan hər şeyi etməyə çalışırlar. Özü də mən «kömək göstərmək» deyirəm, çünki, hər
halda, bunu əsas tuturam ki, belə bir qərarın tapılması üçün başlıca məsuliyyət iki tərəfin üzərinə düşür. Öz
növbəmizdə, biz də hazır olacağıq, təşəbbüs göstərəcək, ən ciddi və ən mübahisəli problemlərin həllinin ən
müxtəlif variantlarını Sizə təklif edəcəyik. Üç həmsədr dövlətin rəhbərləri arasında çox yaxşı münasibətlərin
təşəkkül tapması da məndə nikbin əhval-ruhiyyə yaradır.
Siz bilirsiniz ki, Vladimir Vladimiroviç Putin, prezident Corc Buş və prezident Jak Şirak arasında Dağlıq
Qarabağ probleminə dair daim məsləhətləşmələr aparılır. Onlar öz aralarında danışır, rəyləri müqayisə edir,
Qarabağ düyününün açılmasını, hər halda, yaxınlaşdırmaq üçün gələcəkdə nə kimi addımlar atılmasının
zəruriliyi barədə düşünürlər. Əlbəttə, çox mühüm və müsbət haldır ki, Siz və Ermənistan prezidenti Köçəryan
bu problemin həlli yolunun axtarışında konstruktiv əhval-ruhiyyədəsiniz.
Ola bilsin ki, mənim dediklərim problemin həllinin uzaqda olmaması xülyası yaradır. Təəssüf ki, bu, yəqin
belə deyildir. Adamlarda hansısa müstəsna təsəvvürlər yaratmaq olmaz. Məsələ bundadır ki, iki xalqı çox ciddi
problem ayırır. Buna baxmayaraq, yarı yolda dayanmaq olmaz. Problemin həlli yollarının axtarışını davam
etdirmək, birlikdə razılığa gəlməyə çalışmaq lazımdır. Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, bununla əlaqədar Sizi bir
daha əmin etmək istəyirəm ki, Siz Minsk qrupunun həmsədri olan üç dövlətin köməyinə və hər cür yardımına
tamamilə ümid bəsləyə bilərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeri gəlmişkən, cənab Qribkovun çıxışı ilə əlaqədar mən bir neçə söz deyəcəyəm, sonra
isə hörmətli Fransa nümayəndəsini dinləyərik. Mən ümumən danışacağam.
Ad günüm münasibətilə təbriklərə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Lakin mənim üçün ən həqiqi ad günü sülh
müqaviləsini imzalayacağımız gün, torpaqlarımızın azad ediləcəyi gün olacaqdır. Ona görə də bu məsələ ilə
məşğul olduğum bütün ötən illər ərzində mənim üçün bayram da bayram olmayıbdır, xüsusən də ad günü.
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Ümumiyyətlə, mən ad günüm olduğunu unutmuşam, çünki beynimdə, fikrimdə ancaq bu problem dolaşır. Cənab
Suremeyn, buyurun.
F i l i p d ö S u r e m e y n (ATƏT-in Minsk qrupunun fransalı həmsədri): Cənab Prezident, icazə verin,
prezident Jak Şirakın təbriklərini, şəxsən Sizə ünvanlanan təbrikləri, həm də Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülh prosesinə aid olan arzularını Sizə çatdırım. Cənab Şirak həmçinin Sizinlə onun arasında
formalaşmış etimad münasibətlərini necə yüksək qiymətləndirdiyini də Sizə çatdırmağımı tapşırdı. O, son
vaxtlar iki dəfə Sizi Parisdə qəbul etməkdən böyük məmnunluq duyduğunu da söyləməyimi məsləhət gördü.
Sizin özünüzün də müşahidə etdiyiniz kimi, Minsk qrupunun üç həmsədrinin burada iştirak etməsi beynəlxalq
ictimaiyyətin sülh prosesinə nə dərəcədə əhəmiyyət verdiyini sübut edir. Bu problem yaddan çıxarılmamış, unudulmamışdır və beynəlxalq informasiya məkanında öz əksini tapmışdır. Şübhəsiz ki, bizim ən böyük arzumuz Sizin
lazım bildiyiniz köməyi göstərməkdir ki, bu proses tez bir zamanda başa çatsın.
Üç həmsədr bir-biri ilə sıx, əlbir şəraitdə işləyir. Bizi o da həvəsləndirmişdir ki, ölkələrimizin prezidentləri
də bu sülhün tezliklə əldə olunması üçün çalışırlar. Biz tamamilə aydın başa düşürük ki, aradan qaldırılması
lazım olan çətinliklər çoxdur. Həmçinin başa düşürük ki, bu münaqişə hər iki tərəf üçün böyük əzab-əziyyət
yaratmışdır. Biz həm Sizin, həm də Ermənistan prezidentinin iradəsinə inanırıq. Bu, iki dövlətin iqtisadi və
sosial inkişafına təkan verəcək sülhün əldə olunmasına gətirib çıxara bilər.
Bakı həddindən artıq qeyri-adi müxtəlifliyə malik şəhərdir. Dərhal müşahidə etmək olar ki, bu, beynəlxalq
dörd yol ayrıcında yerləşən şəhərdir. Müşahidə etmək olar ki, Bakı və bütövlükdə Azərbaycan sülhün
bağlanmasından nə dərəcədə mənfəət əldə edə bilər. Beynəlxalq ictimaiyyətin bu məsələyə verəcəyi kömək
təkcə mənəvi dəstəkdən ibarət deyildir. Bu həmçinin iqtisadi xarakter daşıyacaqdır. Biz hamımız başa düşürük
ki, əgər Azərbaycan, Qafqaz regionu çiçəklənərsə, onda hamımız mənfəət əldə edərik. Bu bizim ümumi marağımızdır və hamımız bu marağı müdafiə edirik. Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Mən burada söylədiyiniz fikirlərlə əlaqədar sizin hər üçünüzə təşəkkür edirəm və bu sözlərdən, fikirlərdən
çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Yadınızdadır, siz bir neçə dəfə narazılığınızı bildirmisiniz ki, mən Minsk qrupunun həmsədrlərini tez-tez
tənqid edirəm. Hətta yadınızdadır, Ki-Uestdə də mən öz bəyanatımda bu tənqidimdən əl çəkmədim.
Ümumiyyətlə, tənqid pis şey deyildir. Ancaq mən indi bunu özümə, nə təhər deyərlər, nailiyyət kimi büruzə
vermək istəmirəm. Sadəcə, demək istəyirəm ki, yəqin mənim bu ardıcıl tənqidlərimdən siz nəticə çıxarmısınız.
Ona görə də mən bu gün tənqid etmirəm. Əksinə, sizin son vaxtlar gördüyünüz işləri və gərgin işinizi yüksək
qiymətləndirirəm. Ən əsası odur ki, üç həmsədr arasında, ölkələr arasında, ölkələrin prezidentləri arasında – prezident cənab Buş, prezident cənab Putin, prezident cənab Şirak arasında məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün
lazımi səylər göstərmək həmfikirliliyi yaranıbdır. Bu bizdə çox böyük ümidlər doğurur.
Mən bilirəm, sizin hər biriniz ötən günlərdə, Ki-Uestdən sonra çox işləmisiniz. Bilirəm ki, cənab Kavano
həm Almaniyada, həm Vyanada, həm Nyu-Yorkda, həm də Bakıda olmuşdur. Siz də həmçinin gecə
yatmamısınız. Gecə yol getmisiniz, gündüz işləmisiniz. Mən bunların hamısını bilirəm. Hətta mən məlumat
aldım ki, cənab Kavano Nyu-Yorkda Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə də görüşübdür. Bu, indiyə qədər
görünməyən bir haldır. Doğrudur, bizim orada o qədər böyük diasporumuz yoxdur. Amma sizin onlara diqqət
göstərməyiniz və onların fikirlərini öyrənməyiniz özlüyündə bu məsələnin həll olunması üçün nə qədər səylər
qoyduğunuzu bir daha göstərir.
Siz bilirsiniz ki, həqiqətən, 1999-cu ildən, iki prezident, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında
birbaşa danışıqlar başlayandan sonra biz müəyyən konkret bir yol ilə gedirik. Ancaq 1999-cu ilin axırında
məsələnin həll olunmasına çox yaxınlaşmağımız, təəssüf ki, birdən-birə kəsildi. Məhz o vaxt aparılan
danışıqlara inanaraq mən bəyan etmişdim ki, 2000-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə
həllini gözləmək olar. Amma sizə məlumdur ki, Ermənistanın möqeyində ciddi dəyişikliklər əmələ gəldiyinə
görə, biz bu barədə irəliləyə bilmədik.
İndi bəziləri Azərbaycanda məni tənqid edirlər və günahlandırırlar ki, prezident demişdi bu məsələ 2000-ci
ildə həll olunacaq, amma edilmədi. İndi də hansısa bir vaxt hesab olunacaq ki, sadəcə, prezident xalqı aldadır və
məsələnin həll olunması görünmür. Təbiidir ki, mən bu tənqidləri qəbul etmirəm. Rədd edirəm. Çünki bunu
deyən adamlar həqiqəti bilmirlər. Yaxud da ki, bilərək, ümumiyyətlə, bu məsələnin həll olunmasına maneçilik
törətmək istəyirlər. Ona görə mən sizin fikirlərinizlə razıyam ki, indi demək olmaz sülh sabah olacaq, o biri gün
olacaq, ya bir müddətdən sonra olacaq, nə vaxt olacaq. Ancaq sizin fikirlərinizlə razıyam ki, əgər biz intensiv
işləsək, sülhü yaxınlaşdıra bilərik. Mən görürəm ki, siz intensiv işləyirsiniz.
Siz hər dəfə deyirsiniz ki, bu məsələ iki prezidentin bir-biri ilə razılığa gəlməsindən asılıdır. Mənim buna
etirazım yoxdur. Ancaq iki prezident bir-biri ilə razılığa gəlmiş olsaydı, bu məsələ çoxdan həll edilmiş olardı.
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Əgər hələ 1992-ci ildə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbsa, ATƏTin Minsk qrupuna indi dünyanın ən böyük dövlətləri – Amerika, Rusiya və Fransa rəhbərlik edirlərsə, demək, bu
onu göstərir ki, iki ölkə, iki prezident bir-biri ilə məsələnin həll olunması üçün razılığa gələ bilmirlər.
Təbiidir, deyə bilərsiniz ki, siz özünüz öz işinizi görün, biz öz üzərimizə niyə yeni bir vəzifə götürməliyik.
Ancaq güman edirəm ki, siz heç vaxt belə düşünməyəcəksiniz. Çünki birincisi, ATƏT, hansı ki, hamımız
birlikdə oraya daxilik, bu barədə qərar çıxarıbdır. Qərarı yerinə yetirmək lazımdır. İkincisi də, böyük dövlətlər
dünyanın müxtəlif regionlarında sülhü təmin etməsələr, münaqişələrin qarşısını almasalar, bu bütün dünyanı
bürüyəcəkdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, siz bundan sonra da bu məsələnin həll olunması ilə ardıcıl surətdə
məşğul olacaqsınız. Ümid edirəm ki, hamımızın birlikdə səyi nəticəsində biz sülh əldə edə biləcəyik.
Sizin bu dəfə bölgəyə ziyarətiniz zamanı planınız məni çox sevindirir. Çünki burada, yaxud da Yerevanda
danışıqlardan əlavə, siz bəyan etdiniz ki, Ağcabədi rayonunda qaçqın düşərgəsində olacaqsınız. Sonra cəbhə
xəttini keçəcəksiniz, Ağdamda olacaqsınız. Bu bizim üçün çox vacibdir.
Xatirimdədir, cənab Kavano, siz bir dəfə Ağdamda olarkən oradan Ağdam məscidinin balaca bir qırığını
mənə gətirmişdiniz.
Onu mənə verəndə gördüm ki, Siz də çox təsirləndiniz. Mən də təsirləndim. Çünki həmin işğal olunmuş
rayonlarda əsrlər boyu qurulmuş, yaradılmış nəinki məscidlər, hər şey dağılıbdır. Siz özünüzlə jurnalistlər
gətirmisiniz, yəqin onlar da sizinlə gedəcəklər, güman edirəm, görəcəksiniz ki, heç olmasa, bir rayonda vəziyyət
necədir. Siz dediyiniz kimi, orada müəyyən edəcəksiniz ki, sülh bağlanandan sonra bir rayonda nə qədər iş görmək
lazımdır. Amma bir rayon deyil, yeddi rayondur. Mən ona görə yeddi rayon deyirəm ki, Dağlıq Qarabağda elə bir
dağıntı yoxdur. Siz bunları da müşahidə etmisiniz. Bu müharibə ilə əlaqədar Ermənistanda da heç bir dağıntı yoxdur.
Dağıdılanların hamısı Azərbaycan ərazisindədir.
Mən sizin fikrinizlə razıyam ki, sülh həm Ermənistana, həm də Azərbaycana lazımdır. Ancaq tərəziyə
qoysaq, bu, eyni çəkidə deyildir. Sülhün bağlanması Azərbaycana həddindən çox lazımdır. Qaçqınları
Ağcabədidə görəcəksiniz, amma onlardan Azərbaycanın hər yerində var.
Bir sözlə, mən sizin həm səfərinizdən, həm də planınızdan razıyam. Arzu edirəm ki, burada da,
Ermənistanda da apardığınız və aparacağınız danışıqlar məsələni irəliyə apara bilsin. Təşəkkür edirəm.
K e r i K a v a n o: Cənab Prezident, icazənizlə, işimizə yüksək qiymət verdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü
bildirim. Siz haqlısınız ki, bəzən tənqid insanları daha çox işləməyə sövq edir və kömək edir. Amma onu da
deməliyəm ki, insanları daha çox iş görməyə, irəli getməyə tərəqqidən çox vadar edən başqa bir şey yoxdur.
Əldə olunmuş ilkin müvəffəqiyyətlər daha çox işləməyə sövq edir. Ona görə də bildirmək istəyirəm ki,
gördüyümüz bu işlər əsasən indiyə qədər əldə edilmiş həmin tərəqqinin üzərində qurulubdur.
Siz çox haqlı olaraq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında yüksək səviyyədə prezident Buş,
prezident Putin, prezident Şirak arasında əməkdaşlığın olduğunu və onların bu işə bilavasitə səy qoyduğunu
qeyd etdiniz. Hesab edirəm ki, onların arasında olan təmasların, bir-biri ilə əlaqə saxlamalarının və eyni
zamanda üç həmsədr arasındakı əməkdaşlığın əvvəllər heç bir presedenti olmamışdır. Bu məsələyə ardıcıl
diqqətin yönəlməsinin özü də çox faydalı bir vasitədir. Təmsil etdiyimiz ölkələrin hər üç prezidenti indi münaqişənin həll olunması üçün nadir imkanın olduğuna inanır. Bizim prezidentlər sülh naminə çətin addımlar
atmağa və iki prezidentə yardımçı olmaq üçün ciddi səylər qoymağa hazır olduqlarını bəyan ediblər.
Cənab Prezident, icazə verin, bunu da deyim, Siz onda da haqlısınız ki, sülh yalnız Sizinlə prezident
Köçəryandan asılı olan bir iş deyildir. Anlayırıq ki, bu məsələyə kənardan da yardım göstərilməsi mühümdür.
ATƏT də mümkün olduğu qədər bu işə yardımçı olmağa çalışır. Bu baxımdan ATƏT-in üzvü olan üç mötəbər
dövlət bu prosesdə liderliyi üzərlərinə götürmüşlər.
Bizim bu fəaliyyətimiz dənizdə üzən gəmini xatırladır. Biz yalnız yardımçı ola bilirik, kömək edə bilirik. Biz
gəmiyə enerji, yanacaq verilməsi, onun xəritələrinin, hərəkət istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi
məsələlərində yardımçı ola bilərik. Siz sülh limanına yaxınlaşanda, biz daha çox yardım göstərəcəyik. Amma
bu gəmini sürmək üçün bizə iki prezident lazımdır. Bu iki prezident gəmini eyni istiqamətdə sürəndə, hamı
sülhə doğru istiqamət almış olur. Amma iki prezident gəminin sükanını hərəsi bir tərəfə dartsa, onda bu gəmiyə nə
qədər yanacaq versək, xəritə düzəltsək, istiqamətləri müəyyənləşdirsək də, heç zaman həmin gəmini ağır qayalara
toxunmaqdan sığortalaya bilməyəcəyik. Prezident Buş, prezident Putin, prezident Şirak görəndə ki, hər iki prezident
həmin sülh gəmisinin sükanından möhkəm yapışaraq eyni istiqamətdə sürməyə meyllidir, onda bizə tapşırıq veriblər
ki, sülh limanına gedən yola yardımçı olmaq üçün daha ciddi, daha gərgin işləyək. Biz bunun üçün çox çalışırıq və
həmin sülh limanını sizin lövbər salmağınız üçün hazırlayırıq.
Sülh əldə olunduqdan sonra Azərbaycan və Ermənistan xalqlarının görmək istəyəcəkləri vəsaitləri və
ehtiyatları onlara çatdırmaq üçün biz əlavə işlər görürük. Yenə də deyirəm, Siz haqlı qeyd etdiniz ki, bu
məsələnin həll olunması yalnız Sizdən və prezident Köçəryandan asılı deyildir. Amma müəyyən mənada da bu
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elə iki prezidentdən asılıdır. Çünki bizim hamımız sizin hər ikinizin hansı yolu tutduğunuzu görmək istəyirik və
bu işdə sizə yardımçı olmaq istəyirik.
Bu mövzunu bir az da irəli aparsaq, onu demək istəyirəm ki, anlayırıq, dənizdə tufanlar da olur. Bəzən də
sualtı axınlar da olur. Cənab Prezident, amma Siz haqlı olaraq qeyd etdiniz ki, son iki il ərzində sülhə getdikcə
yaxınlaşmışıq. Hesab edirəm ki, bu gün sülh sadəcə, bir xülya, röya deyildir. Sülhü üfüqdə görmək də
mümkündür . Ona görə də bizim, həmsədrlərin qarşısında duran bugünkü vəzifə sülhün hazırlanmasına yardımçı
olmaq və bu prosesi daha da irəli aparmaq üçün səylə çalışmaqdır. Sizinlə prezident Köçəryanın qarşısında
duran vəzifənin isə ümumi istiqaməti saxlamaq olduğunu da yaxşı anlayırıq.
Mən Sizin ötən ilki ad gününüzdən öncə burada olmağımızı və Ağdamı ziyarət etdikdən sonra Bakıya
gəldiyimizi yaxşı xatırlayıram. Biz işğal olunmuş rayonları bu dəfə də ziyarət etdikdən və orada olan insanlarla,
qaçqınlarla təmasda olduqdan sonra indiyə qədər topladığımız təcrübəni bir az da artıracağıq. Çünki anlayırıq
ki, əslində, sülhün əldə olunmasında ən həlledici rol oynaya biləcək insanlar da məhz elə qaçqınlardır. Həm
sizin səyləriniz, həm də bizim səylərimiz ona yönəlibdir ki, Azərbaycan və Ermənistan xalqlarını sülhün əldə
olunmasına hazırlayaq və bu işdə onlara yardımçı olaq. Bu çox çətin bir vəzifədir. Bu çətin işdir. Lakin bir daha
deyirəm ki, qaçqınların yaşadıqları əzab-əziyyətlərlə müqayisədə, üzərimizə düşən yük o qədər də ağır deyildir.
Bir daha ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim regiona bu dəfəki səfərimiz sülh prosesini irəli
aparmağa, sülhə hazırlaşmağa yardımçı olur və ümumiyyətlə, uzun sürən hərtərəfli sülhün əldə olunması üçün
hər iki ölkəyə yardımçı olmaq məqsədinə xidmət edir.
Cənab Prezident, icazə verin, qısaca bir məsələyə də toxunum. Biz Ki-Uestdə gördük ki, Siz çox yaxşı gəmi
sürürsünüz. Çünki küləklər əsəndə Siz sükanı əldə necə saxlamağı göstərdiniz. Həmin o səyahət çox uğurla başa
çatdı. Biz limana sağ-salamat və dinc halda, dinc şəraitdə döndük. Ümidvarıq ki, bu dəfəki dəniz səyahətimiz də
uğurlu olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən söhbəti uzatmaq istəmirəm. Ancaq gəmi və prezidentlərin gəmi sürməsi haqqında iki kəlmə demək istəyirəm. Əgər gəmini sürən iki kapitan, yaxud iki prezident eyni istiqamətdə hərəkət edərlərsə və bir-birinə sağlam münasibət göstərərlərsə, onda təbiidir ki, gəmi sahilə sağ-salamat çatacaqdır. İndi bu, bizim üçün çətindir. Ona görə
gərək prezident Buş da, prezident Putin də və prezident Şirak da o gəmiyə otursunlar. Siz də onların yanında. Kim
hansı tərəfə əysə, onu qoymasınlar.
Doğrudan, mən Ki-Uestdə gəmini sürürdüm. Amma mənim yanımdakı çox təcrübəli kapitan hərdənbir mənə
deyirdi ki, buranı belə döndər, onu düz döndərmədin. Mən eyni şeyi indi də istəyirəm. Bizdən təcrübəli
kapitanlar, üç nəfər gəmidə otursunlar. Onda biz sahilə tez çatarıq. Sağ olun.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ VİTSE-KANSLERİ, XARİCİ İŞLƏR
NAZİRİ YOŞKA FİŞERİ, BUNDESTAQIN SƏDR MÜAVİNİ ANTYE FOLLMERİ VƏ
ONLARI MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(21 may 2001)
21 may 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli vitse-kansler!
Hörmətli vitse-spiker!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən salamlayıram və sizə ən xoş arzularımı bildirirəm. Mən
məmnunam ki, hörmətli nazir, vitse-kansler, siz Azərbaycana ziyarətə gəlmisiniz və özünüzlə də belə böyük
tərkibdə nümayəndə heyəti gətirmisiniz.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra Almaniya ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlıq əlaqələri yaranıbdır. Bu əlaqələrin inkişaf etməsi üçün ötən illərdə hər iki tərəfdən səylər
göstərilibdir.
Azərbaycanda Almaniya ilə həm siyasi sahədə, həm humanitar sahədə, həm də bütün başqa sahələrdə
əlaqələrimizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Ona görə də sizin Azərbaycana bu ziyarətiniz, hesab edirəm ki,
bizim əlaqələrin bundan sonra inkişaf etməsi üçün çox böyük bir vasitədir.
Mən çox məmnunam ki, sizinlə bir yerdə gəlmiş iş adamları bu gün bizim bir neçə nazirlər ilə səmərəli
görüş keçiriblər və siz də orada iştirak etmisiniz. Güman edirəm ki, bunların müsbət nəticəsi olacaqdır. Çünki
indiyə qədər bu sahədə biz artıq müəyyən nailiyyətlər əldə etmişik. Almaniyanın çoxsaylı şirkətləri
Azərbaycanda uğurla fəaliyyət göstərirlər. Biz Almaniyanın bank sistemindən müxtəlif sahələr üçün təxminən
300 milyon dollara qədər kreditlər almışıq. Azərbaycanın enerji sektorunda çox böyük proqramların həyata
keçirilməsi qarşıda durubdur. Biz bu proqramların həyata keçirilməsində Almaniyanın şirkətlərinin də iştirak
etməsini arzulayırıq.
Hörmətli cənab Fişer, biz sizinlə bu gün təkbətək, demək olar ki, bütün məsələləri müzakirə etdik.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, biz demək olar, bütün məsələlərdə qarşılıqlı anlaşmaya aid gələcəkdə daha da
səmərəli əməkdaşlıq etmək fikrinə gəldik. Mən sizinlə apardığım bu danışıqlardan çox məmnunam. Güman
edirəm ki, bundan sonra sizin nümayəndə heyətləri və şəxsən siz Azərbaycana tez-tez gələcəksiniz.
Ümidvarıq ki, Minsk qrupunun üzvü kimi Almaniya bizim üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həlli sahəsində – Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 20 faiz torpaqlarının azad
olunması və işğal edilmiş torpaqlardan qaçqın düşmüş azərbaycanlıların öz yerlərinə-yurdlarına qayıtması
sahəsində bundan sonra fəaliyyətini daha da artıracaqdır.
Almaniya ilə bizim əlaqələrimizin qədim tarixi var. Bilirsiniz ki, vaxtilə burada almanlar yaşayıblar və
hələ əsrin əvvəlində Almaniyanın şirkətləri, o cümlədən "Simens" şirkəti Azərbaycanda neft sənayesində və
energetika sahəsində işlər görübdür. Biz bir müəssisəni bərpa edəndə oradan elektrik telləri çıxdı və məlum oldu
ki, o, "Simens"in hələ əsrin əvvəlində Azərbaycanda gördüyü işlərin əlamətidir. Almaniyaya Azərbaycanda
münasibət çox xoşdur. İnsanlar alman dilini daha da çox öyrənmək istəyirlər. Sizin səfəriniz də bu barədə
yardım edir. Çox məsələlər haqqında danışmaq olar. Ancaq hesab edirəm ki, o məsələlər barəsində biz sizinlə
təkbətək çox danışdıq. Sizə bir daha "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm. Buyurun.
Yoşka Fişer: Cənab prezident, çox sağ olun. Bu səmimi görüşə və fikir mübadiləsi imkanına görə
Almaniya Bündestaqı sədrinin müavini xanım Antye Follmer başda olmaqla məni müşayiət edən parlament
nümayəndə heyəti adından da təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Bu gün biz nazirlərlə, Milli Bankın sədri və ilk növbədə, həmkarım cənab xarici işlər naziri ilə səmərəli
görüşlər keçirdik. Özlüyündə aydındır ki, qonşu region kimi biz Cənubi Qafqaz regionunda sülh və sabitliyin
olmasını çox istəyirik. Biz ATƏT-in üzvüyük, ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dincliklə həllinə nail
olmaq üçün çox ciddi səylər göstərir. Siz ATƏT-in Minsk qrupunu xatırlatdınız. Almaniya da Minsk qrupunun
üzvüdür və bu münaqişənin dincliklə nizama salınmasına öz imkanları, – əlbəttə, imkanlar məhduddur, –
daxilində kömək edir. Əlbəttə, bu, əsla sadə məsələ deyil və münaqişənin kəskinləşməsinə yol verməmək üçün
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onun həlli yolunu danışıqlar vasitəsilə tapmaq lazımdır. Biz buna öz töhfəmizi verəcək, əlimizdən gələni
əsirgəməyəcəyik.
Ölkələrimiz Avropa Şurasının da üzvüdürlər. Azərbaycan Avropa Şurasına yaxınlarda qəbul edilmişdir və
bu təşkilatda üzvlük Avropa Şurasının prinsiplərinə uyğun surətdə demokratiyanın inkişafına, insan haqlarının
və hüquqi dövlətin inkişafının təmin olunmasına kömək etməyi təkcə Azərbaycanın deyil, həm də şuranın bütün
üzvlərinin qarşısında bir vəzifə kimi qoyur. Həmin sahədə tərəqqi əldə edilərsə, bu, Azərbaycanda sülhün,
sabitliyin möhkəmlənməsinə və iqtisadiyyatın inkişafına daha bir həlledici töhfə olacaqdır.
Demokratikləşdirmə, insan haqlarına hörmət – bunlar bizim xarici siyasətimizin mühüm cəhətləridir. Bu,
parlamentimiz üçün də vacibdir və ona görə də hər yerdə bəyan edirik ki, regionda, o cümlədən də
Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulması, demokratikləşdirmə sahəsində daha böyük səylər göstərilsin. Üstəlik,
biz qəti əminik ki, müasir iqtisadiyyat yalnız hüquqi dövlət zəminində inkişaf edə bilər.
Cənab prezident, Siz diqqət yetirdiniz ki, məni böyük bir iqtisadi nümayəndə heyəti müşayiət edir. Bu,
sənaye müəssisələrimizin, habelə banklarımızın Almaniya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı iqtisadi
münasibətlərin gücləndirilməsinə maraq göstərdiklərinə sübutdur.
Bizim uzun bir tarixə malik olan yaxşı münasibətlərimiz var. Siz "Simens" firmasını və bir müddət əvvəl
böyük məbləğdə sərmayə qoyulduğunu xatırlatdınız. Biznesmenlərimizin Azərbaycana marağı bu gün də
güclüdür və şadam ki, əməkdaşlıq heç də təkcə neft, qaz, maşınqayırma, tikinti, avadanlıq kimi ənənəvi sahələri
əhatə etməklə qalmır. Müəssisələrimiz Bakıda filarmoniyanın yenidən qurulmasında iştirak etmək, bununla da
mədəniyyətə töhfə vermək istəyirlər. Bu sahədə də uğurlar qazana bilsəydik, mən çox şad olardım.
Heydər Əliyev: Filarmoniya ilə ilk növbədə məşğul olmaq lazımdır.
Yoşka Fişer: Bu, olduqca vacibdir. Əgər iqtisadi dairələr maraq göstərirsə, ona baxmaq gərəkdir.
Heydər Əliyev: Buna bir çox firmalar maraq göstərirlər. Amma biz bu qərara gəlmişik ki, almanlar bu işi
hamıdan yaxşı görərlər.
Yoşka Fişer: İndicə dediyiniz kimi, biz tikəndə çox sanballı tikirik.
Ümumiyyətlə, qarşılıqlı münasibətlərimizin daha da fəallaşdırılması və yaxşılaşdırılması üçün iqtisadi və
siyasi baxımdan çox yaxşı imkanlar var. Bu münasibətlər elə indinin özündə də çox yaxşıdır, amma hesab
edirəm ki, bu yüksək səviyyədə belə onların daha da genişləndirilməsi üçün bir sıra imkanlar mövcuddur. Əgər
mənim səfərim buna kömək etsə, onu uğurlu saymaq olar. Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Siz bir şey demək istəyirsinizmi? Mən sizinlə gərək ki, 1996-cı ildə, Bonnda
rəsmi səfərdə olarkən görüşmüşəm.
Antye Follmer: Bir siyasətçi kimi keçmişdə mədəni siyasətlə də məşğul olduğumu nəzərə alaraq, bu
fürsətdən istifadə edib, Bremen qalereyasına məxsus rəsm əsərlərinin qaytarılmasına görə şəxsən Sizə
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bunu bizdə mühüm hörmət əlaməti kimi qarşıladılar. İkincisi, Sizə bildirmək
istəyirəm ki, bu gün siyasi partiyaların və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri ilə maraqlı görüşümüz oldu.
Diqqət yetirdim ki, Sizin sülh uğrunda fəal mübarizə aparan çox güclü qadınlarınız var. Mən bu münasibətlə
Sizi təbrik etmək istəyirəm. İstərdim ki, onlar parlamentin işində daha yüksək rol oynasınlar.
Heydər Əliyev: Onları məhz böyük rol oynamaq üçün seçmişlər. O ki qaldı mənə, onları bu baxımdan
nəinki sadəcə olaraq dəstəkləyəcəyəm, həm də onların böyük rol oynamasına sevinəcəyəm. Almaniyadakı kimi,
bizdə də yaxşı qadınlar var.
Antye Follmer: Məhz bu proses üçün qadınlar xüsusilə gərəkdirlər. Çünki bəzən onlar elə ideyalar
verirlər ki, bu, kişilərin heç ağlına da gəlmir. Yaxşısı budur ki, indi belə diskussiyaya varmayaq.
Heydər Əliyev: Yaxşı, gəlin bununla kifayətlənək. Bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var. Bu səfərə
görə sizin hamınıza təşəkkürümü bildirirəm. Xahiş edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı federal
kansler cənab Şrederə, federal prezidentə və parlamentin sədrinə yetirəsiniz.
Yoşka Fişer: Xanım Follmer yetirər.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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AVROPA PARLAMENTİNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(22 may 2001)
22 may 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Avropa Birliyinin belə mötəbər,
çoxsaylı nümayəndə heyətinin Azərbaycana gəlməsini çox müsbət qiymətləndirirəm. Amma sizin qarşınızda o
qədər kağız görürəm ki, əgər onların hamısına baxsaq, gərək üç saat danışaq. Bunu zarafat edirəm, nə qədər
istəsəniz danışarıq.
Avropa Birliyi ilə Azərbaycanın əlaqələri 1996-cı ildə bizim əməkdaşlıq haqqında imzaladığımız sənəd
əsasında qurulubdur. Mən çox məmnunam ki, biz bunu vaxtilə imzalamışıq. Gərək ki, Lüksemburqda
imzaladıq. Mən orada iştirak edirdim, özüm imzaladım. Bundan sonra da bizim əməkdaşlığımız inkişaf edir.
Konkret nəticə nöqteyi-nəzərindən Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq başqa beynəlxalq təşkilatlara nisbətən daha da
nəticəlidir.
Hələ 1992-1993-cü illərdən başlayaraq Avropa Birliyinin bizim regiona, Qafqaz, Orta Asiya regionuna
marağı artmışdır. Bir neçə proqramların – TASİS proqramının, TRASEKA proqramının, İNOQEYT
proqramının yaranması Avropa Birliyinin, həqiqətən, bizim regiona çox diqqətlə yanaşmasını göstərir. Biz bu
proqramların həyata keçirilməsində fəal iştirak edirik. Ölkəmizin coğrafi vəziyyəti, coğrafi-strateji vəziyyəti
belədir ki, bu proqramlar Azərbaycansız həyata keçirilə bilməz.
Burada xeyli işlər görülübdür. Biz bu sahədə Avropa Birliyindən iqtisadiyyatımızın bəzi sahələrini inkişaf
etdirmək üçün aldığımız yardımları və kreditləri də qiymətləndiririk.
Nəhayət, bilirsiniz ki, biz Avropa Birliyi ilə birlikdə 1998-ci ilin sentyabr ayında Azərbaycanda böyük bir
konfrans keçirdik. Bu konfransın əsas məzmunu TRASEKA proqramı üzrə böyük tarixi İpək yolunun bərpa
olunması məsələsi idi. Mən çox məmnunam ki, bu konfrans Azərbaycanda keçirildi. Biz burada, hesab edirəm
ki, çox vacib bir saziş imzaladıq. Qədim İpək yolunun bərpası ilə əlaqədar təşkilat yaratdıq, onun katibliyi
Azərbaycanda yerləşir. Bir müddət bundan öncə o katibliyə yaxşı bir bina verdik və o binanın açılışında özüm
şəxsən iştirak etdim.
Biz böyük İpək yolunun bərpası proqramına çox ciddi yanaşırıq. Hesab edirik ki, bunun böyük perspektivi
var. Bu, Şərqlə Qərbi, Avropa ilə Asiyanı birləşdirən, məsafəcə ən yaxın və təhlükəsizliyi təmin edən bir
marşrutdur.
Ancaq biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığımızı təkcə bu proqramlar çərçivəsində nəzərdə tutmuruq. Siz
Avropa Birliyinin parlamentinin nümayəndələrisiniz.
Mən çox məmnunam ki, Azərbaycan parlamenti ilə sizin aranızda çox işgüzar əlaqələr yaranıbdır və
dünən, bu gün burada çox yaxşı konfrans keçirilibdir, məsələlər müzakirə olunubdur. Biz bunları özümüz üçün
çox əlamətdar hadisə hesab edirik və Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığına böyük ümidlərlə baxırıq.
Bilirsiniz ki, biz yanvar ayında Avropa Şurasına həqiqi üzv kimi qəbul olunduq. Avropa Şurasında çox
dövlət var, 43 dövlət var. Oraya daxil olmaq üçün xeyli vaxt imtahanlardan keçdik. Bəzən də "imtahan edən
müəllimlər" bizə qarşı ədalətli deyildilər. Amma onlara sübut etdik ki, biz Avropa Şurasının üzvü olmağa
layiqik. Bilirəm ki, Avropa Birliyinin 15 üzvü var, amma növbədə də çox ölkə var. Sizin şərtləriniz daha da
ciddidir. Biz realistik. Hesab etmirik ki, biz buna tezliklə nail ola bilərik. Amma Avropa ailəsinin üzvü kimi
Azərbaycan, təbiidir ki, bu istiqamətdə də irəliləmək istəyir. Ona görə parlamentlərarası əlaqələrin çox böyük
əhəmiyyəti var. Güman edirəm ki, siz bu iki gündə Azərbaycanın bugünkü reallığını görürsünüz. Təbiidir ki,
bizim ölkəmizdə hər şey istədiyimiz kimi deyildir. Ancaq hər halda, son beş-altı ildə Azərbaycanda iqtisadi
inkişaf var və bizim yaxşı perspektivlərimiz var.
Sizə artıq bunu deyiblər ki, bizim bütün bu işlərimizə mane olan Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir.
Güman edirəm, bilirsiniz ki, bu münaqişənin günahkarı biz deyilik. Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarının bir
hissəsini, Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək üçün bu münaqişəni başlayıbdır. Sonra bu münaqişə qanlı
müharibəyə çevrilibdir və müxtəlif səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini
işğal etməyə nail olubdur. İşğal edilmiş torpaqlardan bir milyon insan zorla yerindən çıxarılıb və indi artıq
yeddi-səkkiz ildir ki, qaçqın vəziyyətində, əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Təbiidir ki, XXI əsrin əvvəlində dünyada, Qafqaz bölgəsində belə bir münaqişənin olması özlüyündə indi
gedən proseslərə uyğun deyildir. Amma təəssüf ki, biz beynəlxalq ictimaiyyəti bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunması üçün fəal cəlb edə bilməmişik. Müharibənin yenidən başlanması nə Ermənistan üçün, nə də
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Azərbaycan üçün heç də xeyirli ola bilməz. Amma eyni zamanda, Azərbaycanın torpaqlarının bir qisminin işğal
olunmasına və oradan Azərbaycan vətəndaşlarının zorla çıxarılmasına, onların ağır vəziyyətdə yaşamasına biz
dözə bilmərik. Ona görə də biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Güman edirəm ki, Avropa Birliyi də
bu məsələlərə öz münasibətini bildirməli və öz fəaliyyətini göstərməlidir.
Düşünürəm ki, bizim şəhərimizlə də tanış oldunuz. Hər halda, şəhər pis deyildir. Brüssel də yaxşı
şəhərdir, amma Bakı, Azərbaycan da pis deyildir. Buyurun.
Ursula Şvayser (Avropa İttifaqı – Azərbaycan Parlament Əməkdaşlığı Komitəsinin həmsədri): Cənab
Prezident, hər şeydən öncə, icazə verin, bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə nümayəndə heyətinin adından Sixə
təşəkkürümü bildirim. Bu görüşün və bizim səfərimizin uğurlu təşkil olunmasında göstərdikləri xidmətə görə
xüsusi olaraq Avropa Birliyinin buradakı səfirlərinə də təşəkkürümü bildirirəm. Son dövrlər Azərbaycan tarixi
günlərini yaşayır. Burada olduqca mühüm hadisələr baş verir. Siz doğru qeyd etdiniz, bu ilin əvvəlində
Azərbaycan Avropa Şurasında üzvlüyə başlayıbdır. Bu da Sizin həyatınızda tarixi hadisə olubdur. Bilirik ki,
qeyd etdiyiniz münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılması üçün son dövrdə intensiv danışıqlar aparılır.
Ermənistan prezidenti ilə danışıqlarınızdan da xəbərimiz var. Hesab edirik ki, bu bölgədə hələlik tərəfdaş
olmayan iki ölkənin rəhbərləri arasında sülh danışıqlarının davam etdirilməsinin özü də mühüm hadisədir və biz
bu danışıqların aparılmasını alqışlayırıq.
Biz burada olduğumuz dövrdə sizin parlamentin nümayəndələri ilə işgüzar danışıqlar aparmışıq. Bilirik,
danışıqlarda da duymuşuq ki, sizin iki əsas probleminiz var. Birincisi, şübhəsiz ki, Qarabağ problemidir. Biz
arzu edirik ki, bu münaqişə, bu problem tezliklə dinc yollarla həll olunsun.
Düşünürəm ki, bu münaqişənin dinc yolla aradan qaldırılması üçün Sizin kimi şəxsiyyətlərə böyük
ehtiyac var. Məhz böyük şəxsiyyətlərin iradəsi sayəsində bu problemi aradan qaldırmaq mümkün ola bilər.
Hesab edirik ki, sizin xalqınız dövlətinizin hansı inkişaf mərhələsinin başlanğıcında olduğunu yaxşı
anlayır. Bu baxımdan biz Azərbaycanda gördüklərimizi nikbinliklə qarşıladıq. Azərbaycanın böyük gələcəyin
başlanğıcında olduğunu gördük.
Şübhəsiz ki, bizim nümayəndə heyətimizin üzvlərinin Sizə ünvanlamaq istədikləri bəzi suallar olacaqdır.
Mən istərdim, öncə nümayəndə heyətinin üzvlərini Sizə təqdim edim. Cənab Stefano Zappala Avropa
Parlamentinin üzvüdür. O, İtaliyanı təmsil edir. Avropa Parlamentində Ətraf Mühitin Qorunması Komitəsinin
üzvüdür. Cənab Olivyer Dupui də İtaliyanın təmsilçisidir. O, Avropa Parlamentində mənim də fəaliyyət
göstərdiyim Konstitusiya Komitəsinin üzvüdür. Xanım Mari-Ann İsler Bequin Fransanı təmsil edir. Cənab
Zappala kimi, o da Ətraf Mühitin Qorunması Komitəsinin üzvüdür. Cənab Dmitrios Kulurianos isə Yunanıstanı
təmsil edir. O, Avropa Parlamentində – Kənd Təsərrüfat Komitəsinin üzvüdür.
Çox məmnunam ki, bizim bugünkü nümayəndə heyətimizdə cənab Per Qarton da iştirak edir. O, Avropa
Parlamentinin Xarici əlaqələr və insan haqları komissiyasının üzvüdür. Bundan əlavə, o, Avropa Parlamentində
Cənubi Qafqaz üzrə məruzəçi qrupunun rəhbəridir. Cənab Qarton Avropa Parlamentinin Xarici əlaqələr və insan
haqları komissiyasında Azərbaycana və Cənubi Qafqaza aid məruzə ilə çıxış etdikdən, orada müzakirələr
aparıldıqdan sonra biz bu ilin sentyabr-oktyabr aylarında Avropa Parlamentində ümumi müzakirələrin
keçirilməsini planlaşdırırıq.
Hesab edirik ki, bu müzakirələr Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda mühüm rol
oynayacaqdır. Bildirmək istəyirəm ki, biz bu payız keçiriləcək müzakirələrdən çox şey gözləyirik. Çünki bu
yaxınlarda Avropa Birliyinin üçlüyü regionda olmuşdur. Yunanıstandan olan səfirimizin verdiyi məlumatlara
əsasən bilirik ki, son həftələr burada sülh danışıqları ilə əlaqədar intensiv işlər aparılıbdır. Bundan əlavə, son
dövrlər sizin ölkənizi çoxlu nümayəndə heyətləri, o cümlədən mənim təmsil etdiyim Almaniyanın da böyük
nümayəndə heyəti ziyarət edibdir. Hesab edirik ki, payızda müzakirələrə çıxarmaq üçün çoxlu məsələlərimiz
olacaqdır.
Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətinin səfəri zamanı biz Azərbaycan ilə əməkdaşlığımızın çoxtərəfli
qaydada aparılması üçün bütün sahələrə nəzər salmaq imkanı əldə etdik. Burada müxtəlif mövzular ətrafında
müzakirələr apardıq. Hesab edirəm ki, Sizin dəstəyinizlə biz Azərbaycan ilə əməkdaşlığımızın yeni mərhələsini
başlaya bilərik.
Heydər Əliyev: Mən belə başa düşdüm ki, suallar verəcəksiniz. Onda bunu belə başa düşürəm ki, siz
Avropa Birliyinə bizim yaxınlaşmağımız üçün imtahana gəlmisiniz. Buyurun.
Olivyer Dupui (Avropa Parlamentinin üzvü, İtaliya): Cənab Prezident, hesab edirəm, tamam əksinə
olacaqdır. Yəni imtahanı Sizin özünüzün aparmağınıza ehtiyac olacaqdır. Çünki Avropa çox ləng işləyir. Bu
gün Avropanın özündə belə inteqrasiya prosesləri heç də böyük sürətlə getmir. Təəssüflər ki, Avropada,
Brüsseldə heç də hamı sizin ölkənizin nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini anlamır.
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Heydər Əliyev: Bunu çox düz deyirsiniz.
Olivyer Dupui: Ona görə də biz məhz Sizdən, eyni zamanda sizin müttəfiqiniz olan Gürcüstandan daha
ciddi siqnallar gözləyirik. Yəni Avropa Birliyinə və Brüsselə ünvanlanmış siqnal ki, onun nəticəsində orada
oturan insanlar sizin regionun nə qədər mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini daha yaxşı anlasınlar. Hesab edirəm ki,
Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmağın özü böyük bir prosesdir. Amma biz həm Azərbaycandan, həm də sizin
müttəfiqiniz Gürcüstandan gözləyirik ki, sizin hökumətlər Avropa Birliyinə rəsmi surətdə üzv olmaq üçün
prosesə və danışıqlara başlamaqla əlaqədar müraciət qəbul etsinlər. Düşünürəm ki, əgər Sizin tərəfinizdən və
Gürcüstanın rəhbərliyi tərəfindən Avropa Birliyinə üzvlük üçün Polşa, Bolqarıstan kimi ölkələrin keçdiyi uzun
bir prosesə başlamaq müraciəti olsa, onda Brüsseldə sizin regionun – Azərbaycanın və Gürcüstanın nə qədər
böyük əhəmiyyət daşıdığını daha aydın dərk edə bilərlər. Hər halda bu, regionunuzun əhəmiyyətinin başa
düşülməsində mühüm elementlərdən biri ola bilər. Ona görə də gərək Siz bir az bizə dərs verəsiniz. Biz gərək
Sizdən bəzi dərsləri alaq.
Heydər Əliyev: Hörmətli qonağımız, təşəkkür edirəm. Mən məmnunam ki, siz bizim regiona, xüsusən
Azərbaycan və dostumuz olan qonşu Gürcüstana bu qədər əhəmiyyət verirsiniz.
Mən sizin fikirlərinizlə razıyam ki, Brüsseldə, Avropa Birliyində bizim regionun və bizim ölkələrimizin,
Azərbaycanın və Gürcüstanın Avropa üçün nə qədər vacib ölkələr olduğunu hələ indiyə qədər tam dərk edə
bilmirlər.
Ancaq düzü, Avropa Birliyi haqqında belə bir təsəvvür var ki, ölkələr bir neçə il çalışırlar Avropa
Birliyinə daxil olsunlar, ola bilmirlər.
Biz Avropa Şurasına daxil olanda bizi o qədər o tərəfə-bu tərəfə çəkdilər ki, gözümüz qorxub. Ona görə
cəsarət etmirik. Amma siz bu cür bəyanat verəndən sonra, əlbəttə ki, bizdə də daha çox cəsarət əmələ
gələcəkdir.
Mən deyə bilmərəm ki, Azərbaycan, ya Gürcüstan Avropa Birliyinə müəyyən bir nümunə ola bilər, yaxud
dərs verə bilər. Çünki bu birliyin tərkibində Avropanın ən inkişaf etmiş ölkələri var. Biz hələ inkişaf
mərhələsindəyik. Amma gələcəyimizə çox nikbin baxırıq. Ona görə də mən sizin bu məsləhətinizi
məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm.
Dmitrios Kulurianos (Avropa Parlamentinin üzvü, Yunanıstan): Biz hamımız Yer kürəsi adlanan bir
məkanda yaşayırıq. XXI əsr ideologiyaların sonu kimi deyil, amma ehkamçı fikirlərin sonu kimi başladı.
Avropa təkcə xəritə deyil, o bir ideyadır, ideologiyaların məzmunudur və Ümumavropa mədəniyyəti deməkdir.
Biz də Avropada yaşayan xalqların seçilmiş nümayəndələriyik, onları təmsil edirik. Biz Ümumavropa ideyasını,
Ümumavropa mədəniyyətini və ideologiyasını bütün dünyaya yaymağı çox istəyirik. Biz coğrafiyaların qurbanı
olmaqla razılaşmaq istəmirik. O baxımdan tam əmin ola bilərsiniz ki, sizin ölkənizdə və regionunuzda da
Avropa ideologiyasının və Avropa mədəniyyətinin geniş yayılması üçün əlimizdən gələni edəcəyik.
Heydər Əliyev: Hörmətli deputat, təşəkkür edirəm. Mən sizin fikirlərinizlə razıyam. Sizinlə bizim
aramızda böyük fərq vardır. O da ondan ibarətdir ki, XX əsrdə biz 70 il ehkamın təsiri altında yaşamışıq. Sizin
ölkələrdə də ehkamlar olubdur. Sizin ölkələr də böyük mərhələlərdən keçibdir. Məsələn, İkinci dünya
müharibəsini götürsək, faşizm həm Almaniyada idi, həm İtaliyada idi, həm də Avropanın başqa ölkələrində idi.
Bu da sizin ölkələrə məxsus olan ehkam idi. Yəni bizim öz ehkamımız olub, sizin də öz ehkamınız olubdur.
Amma siz İkinci dünya müharibəsindən sonra bu ehkamlardan tezliklə xilas ola bildiniz. Avropa, sizin
ölkələriniz İkinci dünya müharibəsindən sonra böyük yol keçiblər və böyük tərəqqi əldə ediblər.
Ancaq biz cəmisi 10 il bundan öncə ehkamdan xilas olmuşuq. Bu on il də bizim üçün rahat illər
olmayıbdır. Buna görə də siz, təbiidir ki, bütün sahələrdə bizdən irəlidəsiniz. Bizim Avropa ailəsində olmaq
arzumuz da məhz tezliklə sizin dəyərlərinizə daha da yaxınlaşmaqla bağlıdır. Amma bunun təkcə bizim üçün
yox, sizin üçün də, Avropa üçün də çox böyük faydası olacaqdır.
Bizim kimi ölkələrin Avropa Birliyinə daxil olması, hesab edirəm ki, Avropanın mənəviyyat, ənənələr
cəhətindən zənginləşdirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Azərbaycanın bugünkü reallığı Avropa və Şərq milli
dəyərlərinin sintezindən ibarətdir. Hesab edirəm ki, Avropa dəyərlərinin üzərinə bunu əlavə etsək, bu da oraya
qatılsa, Avropa dəyərləri daha da zəngin olacaqdır. Buna görə biz əməkdaşlıq edirik. Siz də gərək bizə yardım
edəsiniz. Çünki 1945-1946-cı illərdə sizin atdığınız addımları biz indi – XX əsrin sonunda, XXI əsrin əvvəlində
atırıq. Təbiidir ki, biz sizdən sürətlə gedəcəyik. Çünki elə olmasa, biz gəlib sizə çata bilmərik. Amma buna
baxmayaraq, bizə sizin yardımlarınız çox lazımdır.
Dmitrios Kulurianos: Cənab prezident, bir söz demək olar? O içkiləri ki qatışdırıb içirlər, onlar daha
ləzzətli olur.
Heydər Əliyev: Mən buna razıyam.
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Dmitrios Kulurianos: Marafon yarışında kimin qaçışa birinci başlaması o qədər önəm kəsb etmir. Kimin
finişə birinci çatması əhəmiyyətli olur.
Heydər Əliyev: Doğrudur. Amma eyni zamanda, birisi marafona bir saat əvvəl başlayırsa, o biri
marafonçu nə qədər güclü olsa da, gəlib ona çata bilməz. Amma içkilər haqqında dediyinizlə razıyam. İtaliyada
bunu mən çox yoxlamışam. Yunanıstanda da yaxşı içkilər var. Doğrudur, səfir məni hələ oraya aparmayıbdır.
Amma bilirəm ki, orada çox yaxşı içkilər var.
Merkurios Karafotias (Yunanıstanın Bakıdakı səfiri): Zati-aliləri, Siz bizə razılıq verdiyiniz an biz Sizi
orada salamlamaqdan, qarşılamaqdan məmnun olarıq. Biz bunu özümüzə yalnız şərəf bilərik.
Heydər Əliyev: Mən bunu bilirəm. Təşəkkür edirəm.
Xanım Mari-Ann İsler Bequin (Avropa Parlamentinin üzvü, Fransa): Cənab prezident, icazə
versəydiniz, mən fransızca danışardım.
Cənab prezident, artıq ikinci dəfədir ki, biz Azərbaycana gəlmək və Sizinlə görüşmək şərəfinə nail oluruq.
Elə buna görə də Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sizinlə elə əvvəlki görüşlərimizdə də razılaşmışdıq və
belə bir fikir irəli sürmüşdük ki, Azərbaycanda bir xartiya, regional ətraf mühit xartiyası imzalayaq.
Cənab prezident, biz artıq bununla bağlı müxtəlif yerlərdə müzakirələr aparmışıq, fikir mübadiləsi
etmişik. Ümumiyyətlə, biz sizin Cənubi Qafqaz regionunun ekologiyası, ətraf mühitin çirklənməsi problemləri
haqqında geniş danışmışıq. Zənnimcə, bu, hamımızın marağına cavab verərdi ki, biz doğrudan da belə mərkəzin
yaradılmasına gəlib çıxaq.
Cənab prezident, o vaxt bununla bağlı Sizinlə söhbət aparanda, qəti cavab verməsəniz də, bu mövzuya
çox maraq göstərdiniz. Böyüklüyünüz bir də ondan ibarət oldu ki, həmin görüşümüzdən sonra Brüsselə
qayıtdıqdan yalnız bir neçə gün keçmiş xəbər tutduq ki, Siz həmin xartiyanı imzalamısınız.
Cənab prezident, elə buna görə də mən indi artıq bu büroda – mərkəzdə işləyənlərin hamısının adından
Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gün artıq Tbilisidə
ekologiya, ətraf mühitin çirklənməsi problemləri ilə məşğul olan belə bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Sizinlə bu
görüşümüzdən istifadə edərək xahiş edirəm ki, bəlkə bu mərkəzin Azərbaycanda, yəni Bakıda da ofisinin
açılmasına razılıq verəsiniz. Mənə elə gəlir ki, ekologiya, ətraf mühitin çirklənməsi məsələləri Azərbaycan üçün
də çox böyük aktuallıq kəsb edir və biz də sizinlə birlikdə bu sahədə fəallıq göstərərdik. Ümumiyyətlə, müəyyən
proqramlar hazırlayarıq, müəyyən texniki kömək edərik. Zənnimcə, bununla biz yaxşı nəticələrə gəlib çıxa
bilərik.
Cənab prezident, o vaxt Siz qeyd etmişdiniz ki, ümumiyyətlə, Azərbaycan regional proqramları
imzalamaq məsələsinə yalnız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllindən sonra baxa bilər, yəni belə bir
addım ata bilər. Lakin biz Sizin böyüklüyünüzü bir daha gördük, hiss etdik. Çünki doğrudan da həyatda, bizim
indiki dövrümüzdə elə məsələlər vardır ki, onlar bəlkə daha təcili, daha vacib məsələlərdir. Ona görə də Siz bu
siyasi məsələnin həll olunmamasına baxmayaraq, belə bir addım atıb bu proqramı, xartiyanı imzaladınız.
Heydər Əliyev: Hörmətli xanım, təşəkkür edirəm. Sizin bu fikirləriniz çox əhəmiyyətlidir. İndi ətraf
mühitin qorunması bütün bəşəriyyət üçün bir nömrəli məsələdir.
O cümlədən Azərbaycanın buna çox böyük ehtiyacı var. Burada, həm Azərbaycanın ərazisində ətraf
mühitin qorunması məsələsi durur, həm də başlanğıcını Türkiyədən götürən, Gürcüstan və Ermənistan
torpaqlarından keçərək Azərbaycana gələn Kür, Araz çayları həmin ölkələrdə çox çirklənir. Biz isə o çayların
sularından insanların su təchizatında istifadə edirik. Həm də ki, kənd təsərrüfatı sahəsində bu sulara böyük
ehtiyacımız vardır. Mən sülh yaranana qədər Ermənistanla bütün başqa sahələrdə əməkdaşlıq etməyin
əleyhinəyəm. Amma bu sahədə əməkdaşlıq etməyə hazıram. Hələ keçmişdə, Sovetlər İttifaqı zamanı
Ermənistan öz ərazisindən keçən Araz çayını çox çirkləndirirdi. Onların ərazisində kiçik qızıl yataqları
tapılmışdı. Orada qızıl mədənindən çıxarılan filizin yuyulması üçün Arazın qırağında zavod yaratmışdılar.
Çünki bu proses zamanı çoxlu su lazımdır və filiz yuyularkən yaranan su ən zəhərli sudur.
O vaxt biz bir dövlətin tərkibində olduğumuza görə, mən çox səylər göstərdim. SSRİ Nazirlər Soveti bu
işə qarışdı və müəyyən tədbirlər gördük. İndi isə mən bilmirəm ki, orada nə vardır. Amma əməkdaşlıq etsək,
qarşılıqlı inspeksiya keçirə, çox məsələləri aradan qaldıra bilərik.
Yaxud da Xəzər dənizinin çirklənməsi məsələsi? Xəzər dənizi 5 Xəzəryanı dövlətə mənsubdur. Bu
dövlətlər arasında indiyə qədər həm ekologiya barəsində, həm neft-qaz hasilatı barəsində heç bir müqavilə
olmadığına görə, hərə öz ərazisindən çirkab sularını dənizə axıdır. Eyni zamanda Xəzər dənizində dünyada çox
nadir hesab olunan balıqlar məhv olmaq təhlükəsi altındadır.
Mən bilirəm ki, Qərbdə balıq kürüsünü çox sevirlər. Amma işlər belə getsə, bunun qarşısını almasaq, 5-6
ildən sonra balıq kürüsü olmayacaqdır. Ona görə də bu, böyük bir problemdir. İndi bütün bəşəriyyət qarşısında
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duran bir nömrəli problemdir. Neçə xartiya istəyirsinizsə, mən imzalayım. Ancaq əməli iş görmək lazımdır.
Amma gərək bir təşəbbüskar mərkəz olsun. Biz Azərbaycanda bu mərkəzi mütləq yaradarıq. Amma Tbilisidə
olan mərkəz, Azərbaycanda olan mərkəz, başqa yerlərdə olan mərkəzlər – gərək bunların işləri əlaqələndirilsin.
Əgər Avropa Birliyi bu məsələ ilə konkret, əməli surətdə məşğul olsa, bu, bəşər tarixində Avropa
Birliyinin böyük xidməti olacaqdır.
Per Qarton (Avropa Parlamentinin üzvü, İsveç): Cənab prezident, mən öz həmkarlarımla tam razıyam
ki, bu region bizim üçün önəmli əhəmiyyət daşıyan bir regiondur. Sizin fikrinizlə razıyam ki, sizin regionunuz
Avropada kifayət qədər tanınmayıbdır. Ona görə də mən Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti üçün
hazırlayacağım məruzədə bu regionun nə qədər böyük əhəmiyyət daşıdığına xüsusi diqqət yetirəcəyəm.
Avropada bu regionla əlaqədar daha çox geniş yayılmış məlumat bu regionda uzun müddətdən bəri davam
edən, təəssüf ki, hələ də tam sülhlə nəticələnməyən və çox mürəkkəb bir münaqişənin davam etməsi barədədir.
Ondan da xəbərimiz vardır ki, son dövrlər Siz şəxsən çoxlu səylər göstərirsiniz, Ermənistan prezidenti ilə
birlikdə bu münaqişənin dinc yolla, sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün çoxsaylı görüşlər keçirmisiniz və
sonuncu görüşünüz Floridada olmuşdur. Bildiyimizə görə, Ermənistan prezidenti ilə sülh danışıqlarını davam
etdirmək üçün Cenevrədə də növbəti görüşünüz gözlənilir.
Cənab prezident, mən bu çoxsaylı sülh görüşləri barədə – həm Ermənistan prezidenti ilə Sizin keçirdiyiniz
birbaşa görüşlər, həm də ümumiyyətlə, sülh səyləri barədə çoxlu hesabatlar oxuyuram. Bu hesabatlardan belə
duyulur və bir fikir formalaşır ki, münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılmasına çox nikbin yanaşırlar. Hətta
belə fikirlər də səslənir ki, Ermənistan prezidenti ilə Siz sülhün əldə edilməsi üçün olduqca yaxınlaşmısınız.
Bununla birlikdə, belə bir fikir də mövcuddur ki, Ermənistan prezidenti ilə sülhə nə qədər yaxınlaşsanız da, hər
iki ölkədə onun həyata keçirilməsinə maneçilik törədə biləcək, ona etiraz edən ciddi və güclü qruplar vardır.
Onlar bu sülh prosesinin, əldə oluna biləcək hər hansı sazişin həyata keçirilməsinə etiraz edə bilərlər. Beləliklə
də Sizi və Ermənistan prezidentini çıxılmaz, çətin bir vəziyyətə sala bilərlər. Şübhəsiz ki, mən sülh
danışıqlarının müfəssəl təfərrüatı barədə danışmağınızı istəmirəm. Bilirəm ki, bu, məxfi görüşlərdir, məxfi
danışıqlardır. Amma hesab edirəm ki, əgər bizə Ermənistan prezidenti ilə apardığınız danışıqların, ümumiyyətlə,
sülh prosesinin indiki durumu barədə məlumat versəydiniz, bu, vəziyyəti daha dolğun dərk etməkdə bizə çox
yardımçı olardı.
Heydər Əliyev: Bilirsinizmi, mən bu gün görüşümüzün əvvəlində bildirdim ki, bu münaqişəni
Ermənistan başlayıbdır, Azərbaycan başlamayıbdır. Nəticədə Ermənistan həm Dağlıq Qarabağı, həm də onun
ətrafında olan digər əraziləri – Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. Orada yaşayan insanları həmin
torpaqlardan zorla çıxardıbdır. Müharibə zamanı, döyüşlər gedərkən çoxlu qan tökülübdür. 1994-cü ilin may
ayında biz atəşin dayandırılması haqqında razılığa gəlmişik. O vaxtdan indiyə qədər, artıq 7 ildir ki, biz atəşkəs
şəraitində yaşayırıq. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim aramızda başqa ölkələrin sülhməramlı qüvvələri
yoxdur. Atəşkəsi biz, yəni Azərbaycan və Ermənistan qoruyub saxlayırıq. Bütün bu 7 ildə biz ATƏT-in Minsk
qrupu vasitəsilə məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün danışıqlar aparırıq. Nəhayət, 1999-cu ildən
Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında vaxtaşırı bilavasitə görüşlər keçirilir və danışıqlar
aparılır. Son görüşümüz Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Floridada Minsk qrupunun həmsədrləri olan Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa nümayəndələrinin iştirakı ilə olmuşdur.
Ermənistan prezidenti ilə biz danışıqlara başlayanda belə fikirdə olduq ki, sülh əldə etmək üçün qarşılıqlı
kompromislərə getmək lazımdır. Əgər belə bir razılıq əldə olundusa və biz buna nail ola bilməmişiksə, deməli,
hansı tərəfin kompromisə nə qədər getməsini biz müəyyən edə bilməmişik. Ermənistan öz üstünlüyündən
istifadə edərək, – yəni Azərbaycanın torpaqlarını işğal edibdir, onun silahlı qüvvələri orada oturubdur,
Azərbaycanın əhalisi öz yerindən-yurdundan olubdur, – çox böyük tələblər ortaya qoyur. Azərbaycan isə,
əlbəttə ki, bu şərtlərlə razı ola bilmir. Ona görə də biz bu məsələni indiyə qədər həll edə bilməmişik.
1999-cu ilin sonunda biz bir variantda çox yaxınlaşmışdıq. Ancaq sonra Ermənistan bu variantdan imtina
etdi. Məsələ bu qədər uzandığına görə və Azərbaycan əhalisi, bir milyondan çox insan ağır vəziyyətdə
yaşadığına görə, təbiidir ki, bizim cəmiyyətdə narazılıq artır.
Ermənistanın torpağı işğal olunmayıbdır. Əhalisi qovulmayıbdır. Doğrudur, Azərbaycandan köçüb gedən
bəzi ermənilər Ermənistan üçün müəyyən problemlər yaradıblar. Amma əsas zərər Azərbaycana dəyibdir. Ona
görə də bu, nəzərə alınmalıdır.
Nəzərə alınmır, məsələ uzanır. Azərbaycanda da böyük narazılıq get-gedə artır. İnsanlarda yenidən
müharibə etmək, işğal olunmuş torpaqları müharibə yolu ilə azad etmək əhval-ruhiyyəsi genişlənir.
Bizim müxalifət, təbiidir ki, bundan istifadə edir. Bizi sağdan da, soldan da tənqid edir. Hətta ittiham edir
ki, nə üçün bu münaqişəni indiyə qədər həll etmirsiniz. Gəlin, müharibəni başlayaq, gedək torpaqları işğaldan
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azad edək. Bu isə cəmiyyətin bəzi təbəqələrinə sirayət edir. Ona görə də təhlükəli bir vəziyyət yaranıbdır.
Mətbuatdan görünür ki, Ermənistanda da bəzi qüvvələr hətta Ermənistanın kiçik bir kompromisə getməsinə razı
deyillər. Buna görə də vəziyyət belədir.
Əgər biz həqiqətən tarazlı kompromisə gələ bilsək, onu həyata keçirmək yenə də çox çətin olacaqdır.
Amma onda əldə olunmuş razılığı həyata keçirmək üçün mübarizə aparmaq olar. Əgər belə olmasa, onda
prezident kimi mən də, – baxmayaraq ki, mənə çox böyük ümidlər bəsləyirlər, çox hörmət edirlər, – bu
vəziyyətdə heç bir şey edə bilmərəm və etmərəm də. Ona görə də müharibə amili get-gedə artacaqdır.
Ona görə də mən Minsk qrupunun həmsədrlərindən, – bunlar böyük dövlətlərdir, Rusiyadır, Amerika
Birləşmiş Ştatlarıdır, Fransadır, bunların Ermənistana təsir etmək imkanları vardır, – həmişə xahiş edirəm ki,
onlar öz imkanlarından istifadə etsinlər. Onlar isə deyirlər ki, iki prezident hansı razılığa gələrsə, biz onu qəbul
edəcəyik.
Belə olan halda onda 1992-ci ildə nə üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaradılırdı? Belə olan halda nə üçün üç
böyük dövlət – Rusiya, Fransa, Amerika Birləşmiş Ştatları öz üzərinə bu vəzifəni götürüblər?
Ona görə də çox çətin vəziyyət yaranıbdır. Hər halda mən bunları deməklə sizdə belə bir təsəvvür
yaratmaq istəmirəm ki, daha hər şey tükənibdir. Sizin sualınıza cavab verərək mən real vəziyyəti bildirirəm.
Ancaq hesab edirəm ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün bundan sonra da çalışmaq lazımdır.
Per Qarton: Üzr istəyirəm, bir əlavə sual da vermək istəyirəm. Sizin sülh səylərinizin dəstəklənməsi üçün
indiyə qədər gördüyümüz işlərdən əlavə, Avropa Birliyindən hansı işlərin görülməsini istərdiniz?
Heydər Əliyev: İşləri biz görmüşük. Siz bizə kömək edin ki, sülh yaransın. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa olunsun. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar azad edilsin və bir milyon
azərbaycanlı öz yerinə-yurduna qayıtsın. Baxmayaraq ki, onların yaşadıqları yerlərdə hər şey dağıdılıb, hər şey
viran olubdur. Ancaq onlar, sadəcə, öz torpaqlarına qayıtmaq istəyirlər. Mənim sizdən istədiyim budur.
Ursula Şvayser: Çox sağ olun. Hesab edirəm ki, bu gün çox səmərəli müzakirələrimiz və danışıqlarımız
oldu. Bizim üçün olduqca əhəmiyyətli idi ki, mövcud hazırkı vəziyyətin dəyərləndirilməsini bilavasitə Sizdən
eşidək, mövcud reallıqları Sizin necə qiymətləndirdiyinizi bilək. Bundan sonra biz öz aramızda əlavə
müzakirələr aparacağıq. Sizin səylərinizin və arzularınızın həyata keçirilməsi üçün hansı işləri görə biləcəyimiz
barədə əlavə müzakirələr aparacağıq.
Mən çox məmnunam ki, cənab Qartonun hazırlayacağı məruzə çox ətraflı olacaqdır. Beləliklə, bu, təkcə
Avropa Parlamenti, Avropa Birliyi üçün hazırlanmış məruzə olmayacaq, bu, mövcud vəziyyətin bütün dünyaya
aydınlaşdırılmasında, açıqlanmasında rol oynayacaqdır. Sizə təşəkkür edirik.
Heydər Əliyev: Cənab Qarton, mən sizin əsas sualınıza cavab verdim – Avropa Birliyi nə edə bilər?
Xahiş edirəm, buna çox ciddi yanaşasınız. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANDA QONAQ OLAN TÜRK DÜNYASININ GÖRKƏMLİ OĞLU, DÜNYA
ŞÖHRƏTLİ ALİM, BİLKƏND UNİVERSİTETİNİN İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ
PROFESSOR İHSAN DOĞRAMACI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(24 may 2001)
Prezident sarayı
24 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən həmişə Sizi görəndə çox xoşbəxt oluram. Mən
bilirəm ki, əlinizə çəlik almağın səbəbi var. Zəhmət çəkib buraya gəlmisiniz. Doğrudan da mənim ürəyim istəyir
ki, siz buraya gələsiniz. Ancaq bu qədər yolu keçib zəhmət çəkmək məni bir az incidir. Daha yaxşı olardı ki,
mən Ankaraya gəlim, sizinlə görüşüm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bu ayın 10-cu günü sizin ad gününüz münasibətilə buraya gəlməyi
planlaşdırmışdıq. Fəqət ondan iki gün öncə təsadüfən ayağımın baş barmağını itirmişəm. Bu da gənclik
çağlarımdakı səhvim üzündən baş vermişdir. Bununla bağlı həkimlər başqa yerə getməyi mənə yasaq etdilər.
Onun üçün Sizi ziyarət edə bilmədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu təbiidir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən Sizin üçün çox darıxmışam. Həkimlərdən izin aldıqdan sonra ilk səfərimi
buraya etdim. Çox şadam ki, məni qəbul etdiniz. Hər zaman dediyim kimi, bura mənim ikinci vətənim deyil,
iki vətənimdən biridir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Onun üçün mən burada özümü öz vətənimdə hiss edirəm. Əlinin də, bəlkə
eşitmisiniz, bir il bundan əvvəl xərçəng xəstəliyindən müalicəsini Nyu-Yorkda etdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bununla əlaqədar mən sizə bir neçə dəfə zəng etmişdim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Elədir, etmişdiniz. Onun müalicəsini Nyu-Yorkda etdilər. Allaha şükür, indi
yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Əli xəstələnəndə mən sizə bir neçə dəfə zəng etdim. Hətta Nyu-Yorka da
sizə zəng vurdum.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bəli, zəng etdiniz. Siz Ankarada olarkən biz Sizi Nyu-Yorkda televiziya
vasitəsilə seyr edirdik. Səfir dedi ki, prezidentimiz onun ad gününü keçirməyə izin verməz. Ona görə də mən
Sizinlə görüşəcəyimiz bu günü gözləyirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ankaraya gələndə mən sizi soruşdum, səfir mənə dedi ki, siz Nyu-Yorkdasınız.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Amma ondan daha öncə Qurban bayramı ilə əlaqədar bir tədbirimiz var idi. Mən
proqramı ona görə hazırlamışdım. Sonra Siz gec gəldiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Hər halda, xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Xoş gününüz olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenə də deyirəm, sizinlə görüşümdən çox məmnunam. Çünki mənim çox əziz
dostum, qardaşımsınız. On il müddətində bizim aramızda yaranmış bu dostluq və qardaşlıq əlaqələri o qədər
möhkəmdir, mənim üçün o qədər əzizdir ki, hər dəfə sizi görməkdən məmnun oluram.
Ya burada, ya da Ankarada. Ancaq mən onu da unutmuram ki, mən Klivlenddə cərrahiyyə əməliyyatı
keçirən zaman siz Türkiyədən təyyarə ilə 18 saat uçub, Çikaqodan keçib gəlmişdiniz. Klivlenddə oldunuz, bir
yerdə olduq. Orada mənim doğum günümü bir yerdə qeyd etdik.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən həyatımda çox mükafatlar almışam. Amma Sizinlə dostluğumu özüm üçün
ən böyük mükafat hesab edirəm. Mənim üçün bundan yüksək mükafat ola bilməz.
İcazə versəydiniz, ad gününüz münasibətilə Sizə bu hədiyyəni təqdim edərdim (İhsan Doğramacı Azərbaycan
Respublikasının qızıl təbəqədən hazırlanmış xəritəsini və prezident Heydər Əliyevin kiçik barelyefini göstərərək):
Əfəndim, bu, Azərbaycan torpağıdır, bu da cənab Heydər Əliyevdir. Bunlar qızıldan hazırlanmışdır.
Hədiyyənin üzərindəki bu sözləri oxumaq istəyirəm:



Görüşdə xalqımızın böyük dostu İhsan Doğramacının həyat yoldaşı Ayser Doğramacı və oğlu, Bilkənd Universitetinin
rektoru Əli Doğramacı da iştirak edirdilər.
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«Bu torpaqların yetirdiyi ən böyük dövlət adamı Heydər Əliyevə sağlıq, uzun ömür və böyük uğurlar
arzulayıram.
İhsan Doğramacı».
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Elə sizi görməyimin özü mənə mükafatdır, hədiyyədir.
Amma siz mənim üçün xüsusi bir hədiyyə hazırlamısınız.
Siz həm çox təcrübəli, həm də orijinal adamsınız. Ona görə sizin hədiyyələriniz həmişə xüsusi xarakter
daşıyır.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bu, səmimi bir hissdir, ifadə edirik. Bunun maddi qiyməti, bəlkə də çox deyil,
amma mənəvi qiyməti var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, maddi qiyməti bizim kimi adamlar üçün əhəmiyyətli deyildir. Əsas onun
mənəvi tərəfidir, mənasıdır.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bunlar çox səmimi sözlərdir. Allah Sizə ömür versin. Yalnız Azərbaycan üçün
deyil, bütün türkdilli ölkələr üçün.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, çox gözəl sözlər yazmısınız. Amma mən gərək bundan sonra da çalışam ki, o
sözlərə layiq olam.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Əfəndim, dünən yox, srağagün mən Sizi televiziyadan seyr etdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bizim televiziyanın verilişlərini Türkiyədə yayımlayırlar.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bəli, Avropa Şurasının nümayəndə heyəti burada idi. Həmin nümayəndə
heyətinə də Almaniyadan olan bir nəfər rəhbərlik edirdi. O, almanca danışdı. O birilər də ingilis dilində,
Fransadan olan nümayəndə isə fransız dilində danışdı. Fəqət Sizin onlara verdiyiniz cavablar çox mükəmməl,
çox xoş idi. Cavablarınızdan birində 10 il bundan əvvəl sovetlərdə «ehkam»dan bəhs edilirdi. Siz dediniz ki,
Avropada da «ehkam» olubdur. Almaniyada «nasizm», «faşizm» – onlar ehkam deyildimi? Onlar dedilər ki, bizdə
sərbəstlik idi, demokratiya vardı. Siz dediniz ki, «...düzdür, amma bəs faşizmə, nasizmə nə deyərsiz»?
Ekologiya söhbəti də çox yaxşı oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl mövzu idi.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Təbii, həmişəki kimi, iftixar hissi keçirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən çox məmnunam ki, siz bunu çox diqqətlə dinləmisiniz.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Sonra Ermənistan mövzusunda da çox gözəl cavab verdiniz. Dediniz ki, onlar
bizim ərazimizi işğal ediblər. Yəni onu demək istədiniz ki, əgər lazım gəlsə, qeyri-sülh yolu ilə bu münaqişəni
həll edə bilərsiniz. Sizdən bu məlumatları aldılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, aldılar. «Ehkam» məsələsi belədir ki, onlar gəlmişdilər ki, söhbət edək. Amma
mənə dedilər ki, bizim sizə suallarımız var. Mən də onlarla zarafat etdim. Dedim ki, Avropa Şurasına daxil
olmaq üçün biz dörd il imtahanlardan keçmişik.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Düzdür, belə də dediniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dedim ki, biz imtahanlardan keçmişik, bütün imtahanları da vermişik. Ona görə də
Avropa Şurasına qəbul olmuşuq. İndi Avropa Birliyi gəlibdir. Siz də bizi imtahan etmək istəyirsiniz. Dedim ki,
suallarınızı verin. Hər halda, çalışaram ki, burada da imtahandan keçim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Amma onlar bu imtahandan yaxşı qiymət almadılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu da deyim ki, o sualları ki, mənə verdilər, bu həmin məsələlər haqqında
fikirlərimi deməyə yaxşı imkan yaratdı.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Çox yaxşı oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər o olmasaydı, mənim onlara «mühazirə» oxumağım yaxşı olmazdı.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Onların özləri məruzə istədilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onların hər bir sualı mənə imkan verdi ki, bu suallardan istifadə edib fikrimi
bildirim.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Orada hər millətdən – İtaliyadan, Yunanıstandan, Fransadan, Finlandiyadan
nümayəndələr vardı. Hamısı orada idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. O «ehkam» məsələsini heç gözləmirdim. O sualların da heç birisini
gözləmirdim. Nə bilərdim ki, mənə elə suallar veriləcək. Dedim «ehkam» doğrudur. Biz 70 il «ehkam»ın
içərisində yaşamışıq. Dedim ki, sizdə də ehkam olubdur. Faşizm ehkamı içərisində yaşamısınız. Ehkam təkcə
bizimki deyil, həm də sizinkidir. Sizinki bizimkindən də təhlükəlidir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Çox düzgün demisiniz. Onlar gözləmirdilər belə söhbət alınsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dedim ki, Almaniyada da faşizm vardı, İtaliyada da, İspaniyada da vardı.
Nümayəndə heyətində italyanlar da, almanlar da vardı.
Çox yaxşı danışığımız oldu. Ekologiya haqqında da. Çünki ekologiya indi çox böyük bir problemdir.
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İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Dediniz ki, onların çox sevdikləri qara kürü tükənəcəkdir. Yaxşı balıqların nəsli
kəsiləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dedim ki, Xəzər dənizi indi beş ölkəyə mənsubdur. Hərə də bir tərəfdən balıq tutur,
o biri tərəfdən də dənizi çirkləndirirlər. Yəni beş il belə getsə, onda sizin ən çox sevdiyiniz qara kürünü
görməyəcəksiniz.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam ki, siz Azərbaycanla həmişə maraqlanırsınız. Azərbaycan
televiziyası bu yaxın zamanlarda Türkiyəyə yayımlanmağa başlayıbdır.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Harada olursa-olsun, istər televiziyada, istər Avropanın qəzetlərində olsun, mən
Azərbaycan haqqında gedən materiallarla maraqlanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, çox gözəl.
Ayser xanım da, maşallah çox yaxşıdır. Onu həmişə olduğu kimi, çox gözəl görürəm. Heç dəyişilmir. Heç
sən də dəyişilmirsən, o da dəyişilmir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən bir az topal olmuşam. Amma həkimlər mənə dedilər ki, bu çəliyi iki
həftədən sonra atacaqsan. Mənim də iki həftə gözləməyə səbrim çatmır, indi atmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əli də, maşallah, çox yaxşıdır. Heç deməzsən ki, xəstə olubdur. Yaxşı müalicə
etdirmisiniz.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Müalicəsi yaxşı oldu.
Ə l i D o ğ r a m a c ı: Çox sağ olun. Sizin verdiyiniz mənəvi dəstək sağalmağım üçün mənə qüvvət verdi.
Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Çox sağ olun.
Əziz dostum, mən sənə və Ayser xanıma və bütün ailənizə bir daha təşəkkür edirəm. Bəzi adamlar doğum
gününü böyük hadisə hesab edirlər. Amma mən bunu adi bir hadisə hesab edirəm. Mən burada kiməsə dedim ki,
mənim bir dəfə doğum günüm olubdur, Naxçıvanda. Orada biz çox ağır şəraitdə yaşayırdıq.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Siz doğum günü deyirsiniz, biz isə anadan olma günü deyirik. Anadoluda doğum
günü deyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Keçmişdə, mən 50, 55, 60 yaşlarında olanda, səhər işə gedirdim, unudurdum ki,
mənim anadan olan günümdür. İşdən hər dəfə evə dönəndə xanımım, qızım məni qarşılayırdılar. Qapını
açırdılar, qızım deyirdi ki, ata, səni təbrik edirəm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Ad günündür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, demirdi ad günündür, deyirdi təbrik edirəm. Deyirdim, nə üçün təbrik edirsən?
O mənə deyirdi ki, bu gün sənin anadan olan günündür. Görürdüm ki, evdə xanımım müəyyən şeylər
hazırlayıbdır. Mən heç bir qonaq, filan dəvət etməzdim. Amma həyatımda bir dəfə anadan olduğum günü qeyd
etmişəm. O da Naxçıvanda. Biz orada çox ağır şəraitdə yaşayırdıq. Mənim də 70 yaşım tamam olmuşdu. Orada
mənim ətrafımda olan adamlar dedilər ki, gəlin bunu bir yerdə oturub qeyd edək. Dedim ki, məndə belə bir adət
olmayıbdır, etməyəcəyəm. Dedilər ki, sən böyük vəzifələrdə olmusan, ona görə də olmayıbdır. Amma indi burada sadə adamlar toplaşıbdır. Toplaşdıq, ondan bir gün öncə Bakıdan da çox adam gəlmişdi.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Naxçıvana?
H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçıvana, məni təbrik etməyə. Məcbur oldum. Onda bir məclis düzəltdilər,
Naxçıvanda da bir-iki yaxşı müğənni, mahnı oxuyanlar vardı. Naxçıvanın da özünəməxsus musiqisi var. Amma
bundan başqa heç bir şey olmayıbdır. Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, bu mənim üçün böyük bir təntənə,
filan deyildi. Amma Siz oradan buraya gəlməyinizlə məni şərəfləndirdiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Mən Sizə demişəm, 85 yaşınızı bayram etdik.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: İndi 90 yaşımı gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi 90-ı gözləyirsiniz? 4 il qalıbdır. 4 ildən sonra Azərbaycanda, yenə də...
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Yenə də Siz prezidentsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən prezidentəm. Əlbəttə ki, mən ömrümün axırına qədər prezidentəm.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Sizin sağlığınız, varlığınız Azərbaycan üçün, hər birimiz üçün bir nemətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də siz nə qədər yaşayacaqsınızsa, mən də o qədər yaşayacağam.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Həyatda daim nikbin olmaq əsas şərtdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
İ h s a n D o ğ r a m a c ı: Mən bütün həyatım boyu nikbin olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də nikbinəm. Baxmayaraq ki, mən həyatda, bilirsiniz, çox çətin yollardan
keçmişəm, amma həmişə nikbin olmuşam. Heç vaxt ruhdan düşməmişəm. Ona görə dörd ildən sonra
Azərbaycanda yubiley keçirərik. Ondan sonra da o biri yubileyi keçirəcəyik.
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İ h s a n D o ğ r a m a c ı: İnşallah.
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28 MAY RESPUBLİKA GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
(26 may 2001)
26 may 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycanın milli bayramı – İstiqlaliyyət, Respublika günü münasibətilə təbrik edirəm və bütün
Azərbaycan xalqına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
28 May günü Azərbaycan xalqı üçün əziz gündür. Çünki 1918-ci ildə məhz 28 mayda Azərbaycanın
qabaqcıl insanları Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında istiqlal bəyannaməsini qəbul ediblər və ondan sonra da
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulubdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması XX əsrdə xalqımızın həyatında tarixi bir hadisədir.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması, o dövrdə Azərbaycanın öz istiqlaliyyətini bəyan etməsi heç
də təsadüfi hadisə deyildi. Hələ XIX əsrin ikinci yarısında, XX əsrin əvvəllərindən xalqımızın mütəfəkkir
şəxsiyyətlərinin, qabaqcıl insanlarının fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycanda milli oyanış, milli dirçəliş hissləri
get-gedə artmışdı. Artıq XX əsrin əvvəllərindən, demək olar ki, xalqımız, onun qabaqcıl şəxsiyyətləri
müstəqillik arzusu ilə yaşamışlar. 1917-ci ildə baş vermiş oktyabr inqilabı, rus-çar imperatorluğunun dağılması
və o zaman onun ərazisində müxtəlif proseslərin meydana çıxması Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsi
və Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması üçün şərait yaratdı.
İstiqlal bəyannaməsi 1918-ci il may ayının 28-də Tiflis şəhərində elan olundu. Xalq Cümhuriyyəti bir
müddət Gəncədə, sonra da Azərbaycanın paytaxtı Bakıda fəaliyyət göstərdi. Az müddətdə, 23 ay ərzində çox
işlər görüldü. Bu işlərin ən əsas məzmunu, mənası ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda müstəqillik, azad yaşamaq
və müstəqil dövlət kimi həyat sürmək fikirləri artıq geniş yayıldı.
23 aydan sonra Xalq Cümhuriyyəti süqut etdi. Bunun da tarixi səbəbləri vardır. O vaxt kommunist –
bolşevik hakimiyyəti öz dövlətini qurub, eyni zamanda keçmiş çar Rusiyasının ərazisinin hamısını öz
ideologiyası altına almaq və yeni bir böyük dövlət yaratmaq istəyirdi. Məhz ona görə də artıq Rusiyanın
mərkəzində hakimiyyət yaranandan sonra, uzun illər Rusiyanın müstəmləkəçiliyi altında yaşamış xalqların da
həyatında bu dəyişiklikləri etmək üçün güclü fəaliyyət göstərdi. Onlar Qafqaza hücum etdilər. Təbiidir ki, gənc,
hələ tam möhkəmlənməmiş müstəqil Xalq Cümhuriyyəti belə bir ordunun hücumunun qarşısında durmaq
imkanında deyildi.
Doğrudur, o vaxt burada başqa səbəblər də var idi. Xalq Cümhuriyyətinin daxilində lazımi birliyin
olmaması, çəkişmələr və müxtəlif proseslər bu dövləti zəiflətdi.
Ancaq mən hesab edirəm ki, əgər o dövlət heç zəifləməsə də, o vaxt sovet hakimiyyətinin, kommunist
ideologiyasının yayılmasının qarşısında dura bilməyəcəkdi.
Azərbaycanın XX əsrdə sonrakı 70 illik dövrü sovet hakimiyyəti dövrü olmuşdur.
Bu illər bizim xalqımız, millətimiz üçün bir tərəfdən faciələr, itkilər, məhrumiyyətlər illəri olmuş, eyni
zamanda xalqımızın maariflənməsi, təhsil alması, inkişaf etməsi, Azərbaycanda böyük iqtisadi potensialın
yaranması, xalqımızın dünya mənəvi dəyərlərinə qovuşması sahəsində müsbət rol oynamışdır. Doğrudur, biz
müstəqil olmamışdıq. Ancaq bu həqiqəti də demək lazımdır ki, o vaxt kommunist ideologiyası dünyada və
xüsusən Rusiyanın ərazisində böyük qüvvəyə malik olduğuna görə, insanların bir çoxu çar hakimiyyəti
dövründə ağır şəraitdə yaşadığına görə yeni bir quruluş, sosialist quruluşu, kommunist quruluşu insanlar üçün
müəyyən qədər cazibədar olmuşdur. Məhz buna görə də insanlar müxtəlif faciələrə, məhrumiyyətlərə dözmüş, –
təkcə Azərbaycanda yox, bütün keçmiş SSRİ məkanında, – amma eyni zamanda dediyim kimi xeyli nailiyyətlər
də əldə etmişdi. Beləliklə, əgər Azərbaycanın özünün mütəfəkkir şəxsiyyətlərinin fəaliyyəti nəticəsində hələ
əsrin əvvəlində dünyəvi dəyərlərə meyl göstərirdisə və dünyəvi dəyərlər artıq Azərbaycanda yayılırdısa, sonrakı
illərdə bu proses daha da sürətlə getdi.
Məsələn, Azərbaycanda qadınlara azadlıq verilməsi, Azərbaycan qadınının çadranı atması böyük tarixi
hadisə olmuşdur. Hansı quruluşun, hansı siyasi-iqtisadi sistemin daxilində olub-olmamasından asılı olmayaraq,
bu, böyük tarixi hadisə idi. Yaxud da Azərbaycanın mədəniyyətinin yüksəlməsi və Azərbaycanda Avropanın ən
qabaqcıl ölkələrinin yüksək dünya mədəniyyəti səviyyəsinə çatması da bizim XX əsrdə əldə etdiyimiz
nailiyyətdir.
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Beləliklə, Azərbaycanda bu ziddiyyətli dövr – 70 il bir tərəfdən insanlara fəlakət, faciələr, məhrumiyyətlər
gətirib, ikinci tərəfdən də xalqımızın inkişafı üçün şərait yaradıbdır. Məhz buna görə də XX əsrin sonunda
xalqımız, Azərbaycan Respublikası yüksək mədəniyyətə, ali təhsilə, kütləvi maarifə malik olan bir ölkə
olmuşdur. Azərbaycan Respublikası güclü iqtisadi potensiala, yüksək intellektual potensiala malik bir ölkə
olmuşdur. Ancaq insanlarda müstəqil, azad yaşamaq və dünyəvi dəyərlərdən biri olan demokratiya şəraitində
yaşamaq əhval-ruhiyyəsi get-gedə artmağa başlamışdı.
XX əsrin sonunda dünyada və Sovetlər İttifaqında gedən ictimai-siyasi, iqtisadi proseslər nəticəsində
SSRİ dağılmış və bunun nəticəsində də Azərbaycan SSRİ-yə daxil olmuş bütün başqa müttəfiq respublikalarla
eyni vaxtda müstəqillik əldə etmək şəraitinə malik olmuş və öz dövlət müstəqilliyini elan etmişdir.
Doğrudur, o illər, məsələn, mən 1990-cı ilin əvvəllərini götürürəm, – xalqın arasında müstəqillik arzusu
ilə yaşayanlar da çox idi. Amma bunu anlamayanlar və elə SSRİ tərkibində yaşamaq istəyənlər ondan çox idi.
1991-ci ilin mart ayında Azərbaycan Ali Sovetinin sessiyasında gedən müzakirə mənim xatirimə gəlir.
Müzakirə ondan ibarət idi ki, o vaxt SSRİ rəhbərliyi artıq SSRİ-nin dağılmasını müşahidə edərək, müxtəlif
cəhdlərlə onu qoruyub saxlamağa çalışırdı və buna nail olmaq üçün SSRİ-nin saxlanılması haqqında mart
ayında referendum keçirmək qərara alınmışdı. Bu referendumu da keçirmək üçün hər bir müttəfiq respublika öz
fikrini bildirməli, öz qərarını verməli idi. 1991-ci ilin mart ayının 7-də Azərbaycanın Ali Soveti bu məsələni
müzakirə edirdi. Təsəvvür edin, bu qızğın müzakirədən sonra səsvermədə 350 deputatdan yalnız 45-i və yaxud
46-sı referendumdan imtina etmək və müstəqillik elan etmək haqqında öz fikirlərini bildirdilər. Böyük hissəsi,
demək olar ki, 300-ə qədər deputat SSRİ-nin saxlanmasına səs verdi. Nə qədər təəccüblü olsa da, bu da
həqiqətdir.
Beləliklə, 1918-ci ildə ilk dəfə Azərbaycanda müstəqilliyin elan edilməsi və müstəqil yaşamaq üçün Xalq
Cümhuriyyətinin qurulması çox ağır və çətin bir şəraitdə keçmişdir.
Azərbaycanın istiqlaliyyətini elan edənlər, Xalq Cümhuriyyətini qurub-yaradanlar və ona sona qədər
sadiq olan insanlar Azərbaycanın ən mötəbər, ən görkəmli insanlarıdır. Xalq Cümhuriyyətinin rəhbərləri
Məmmədəmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Nəsib bəy Yusifbəyli, onların
silahdaşları və o illərdə müstəqillik uğrunda mübarizə aparan və hakimiyyət orqanlarında fəaliyyət göstərən
insanlar Azərbaycan xalqı tərəfindən heç vaxt unudulmayacaqlar. Onlar Azərbaycan xalqının tarixinə böyük və
dəyərli şəxsiyyətlər kimi daxil olmuşlar.
Ancaq bundan fərqli olaraq, 1991-ci ildə, demək olar ki, Azərbaycan üçün dövlət müstəqilliyi tabaqda
gətirilib Azərbaycan rəhbərliyinin qarşısına qoyulduğu halda, hələ fikirləşirdilər ki, biz müstəqil dövlət
olmalıyıq, ya olmamalıyıq. Ancaq tarix bunların hamısına cavab verdi. SSRİ dağıldı və onun dağılması tarixi
zəruriyyətdən irəli gələn hadisə idi. SSRİ-nin dağılması nəticəsində Azərbaycan da öz müstəqilliyini elan etdi.
Baxmayaraq ki, bu müstəqilliyə meylli olmayan, yaxud onu istəməyən adamlar nə qədər müqavimət göstərsələr
də, heç bir şeyə nail ola bilmədilər.
1991-ci il oktyabrın 18-də Azərbaycanın Ali Soveti Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında
Konstitusiya aktı qəbul etdi. Bu tarix Azərbaycanın müstəqilliyinin başlanğıc günü oldu. Baxmayaraq,
Azərbaycanda hələ bəziləri gözləyirdilər ki, bəlkə də SSRİ yaşayacaq. Bunu deməyə mənim əsasım vardır.
Çünki əgər oktyabr ayının 18-də müstəqilik haqqında Konstitusiya aktı qəbul olundusa, demək, dərhal
referendum keçirmək lazım idi. Ancaq referendum yalnız 1991-ci il dekabr ayının 29-na təyin olundu. Ancaq
dekabrın 29-da artıq SSRİ yox idi. SSRİ-nin rəhbərliyi və onun o vaxtkı prezidenti Mixail Qorbaçov həmin
dövrdə artıq istefa vermişdilər və SSRİ dağılmışdı.
Mən bununla onu demək istəyirəm ki, xalqımız əsrin əvvəlindən öz qabaqcıl, mütəfəkkir şəxsiyyətlərinin
simasında özünə milli azadlıq, müstəqillik qazanmaq arzusunda olmuşlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, sonrakı
dövrdə sovet hakimiyyətindən bəhrələnən və xalqının gələcəyi haqqında düşünə bilməyən insanlar isə 1991-ci
ildə belə bir fürsət yarandığı zaman bundan nəinki istifadə etməmişdilər, hətta istifadə etməkdən imtina
etmişdilər. Ancaq tarixin gedişatı, proseslər elə sürətlə hərəkət edirdi ki, artıq heç kəs onun qarşısını ala
bilməzdi. Bu gün biz böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, əsrin sonunda bütün çətinliklərə, maneələrə
baxmayaraq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi.
Bu il Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsinin 10-cu ildönümüdür. Oktyabr ayında biz bu
tarixi hadisənin onilliyini layiqincə qeyd edəcəyik. Mən bu barədə xüsusi fərman vermişəm. Müxtəlif tədbirlər
planı hazırlanıb və biz onillik yubileyi qeyd etmək üçün ciddi hazırlaşmalıyıq və onunla bir daha nümayiş
etdirməliyik ki, bütün çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqı 10 il müstəqil yaşayıb və bundan sonra da
daim müstəqil yaşayacaqdır.
Bizim xalqımızın aqibəti tarixin bir çox mərhələlərində çox ağır və çətin olubdur. Bu baxımdan
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi zaman çox ağır bir dövr yaşayırdı. Çünki 1988-ci ildən
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Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası ilə başlanmış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ölkəmizdə ağır vəziyyət yaratmışdı. Müharibə gedirdi. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan dövlətinin hakimiyyəti
artıq yox idi. Dağlıq Qarabağın ətrafında da bəzi bölgələr işğal edilmişdi. Belə bir dövrdə təbiidir ki, xalqımız
gərək öz gücünü iki istiqamətdə səfərbər edəydi. Birincisi, Ermənistanın təcavüzündən xilas olmaq,
torpaqlarımızı müdafiə etmək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü saxlamaq, ikincisi, isə eyni zamanda
müstəqilliyi möhkəmləndirmək idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, o illər hər iki istiqamətdə nailiyyət olmadı,
əksinə, biz çox mənfi və Azərbaycana böyük zərbələr vurmuş hadisələrlə rastlaşdıq. Ermənistanın təcavüzünün
qarşısını almaq üçün xalqı birləşdirmək lazım idi.
Doğrudur, o vaxt Azərbaycanın mütəşəkkil ordusu yox idi. Ancaq vətənpərvər insanlar torpaqlarımızı,
Azərbaycanın ərazisini qorumaq əzmi ilə yaşayırdılar. Bundan səmərəli istifadə etmək lazım idi. Ancaq
edilmədi. Edilmədi ona görə ki, o vaxt Azərbaycanda müxtəlif dəstələr, qruplar, o cümlədən hakimiyyətdə olan
şəxslər öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq, digərləri isə belə bir fürsətdən istifadə edib hakimiyyətə gəlmək
uğrunda mübarizə aparırdılar. Ona görə də müxtəlif qüvvələrə xidmət edən ayrı-ayrı silahlı dəstələrin hamısı
cəmləşib Azərbaycan torpaqlarının qorunmasına səfərbər olunmaq əvəzinə, onların hərəsi öz qüvvəsinə xidmət
edirdi və bundan da Ermənistan təcavüzkarları çox məharətlə istifadə etmişdilər.
O illərdə şiddətli döyüşlər getmişdir. 1994-cü ilin may ayında atəşkəs elan edilənə qədər Azərbaycanın
qəhrəman, cəsur övladları torpaqlarımızı, vətənimizi qorumaq yolunda döyüşmüş, qan tökmüş, həlak olmuş,
şəhid olmuşlar. Biz bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bayram edərkən respublikamızın ərazi
bütövlüyü, ölkəmizin müstəqilliyi uğrunda döyüşmüş, şəhid olmuş insanları yad etməliyik. Xahiş edirəm,
şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmək üçün ayağa qalxasınız. Allah rəhmət eləsin!
Azərbaycanın on illik müstəqillik dövrü də bir neçə mərhələdən ibarətdir. Deyə bilərəm ki, keçmiş SSRİyə daxil olan müttəfiq respublikalar və bizimlə eyni vaxtda müstəqillik əldə etmiş respublikaların
əksəriyyətindən fərqli olaraq, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini ağır bir şəraitdə bəyan etdi və müstəqil dövlət
kimi yaşamağa başladı.
Qeyd etdim ki, bunun iki səbəbi vardı. Birincisi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və ona lazımi cavab
verilməməsi, Azərbaycanın torpaqlarının bir qisminin işğal olunması, ikincisi də, Azərbaycanın daxilində
ictimai-siyasi sabitliyin pozulması və müxtəlif qüvvələrin hakimiyyət uğrunda mübarizəsi idi. Bunlar
müstəqilliyin ilk illərində nəinki müstəqilliyi möhkəmləndirmək, inkişaf etdirmək işinə xidmət etmirdi, əksinə,
Azərbaycanın, gənc müstəqil dövlətin müstəqilliyini itirməsinə şərait yaradırdı, insanların arzusunu, yəni
müstəqil dövlətdə yaşayıb əvvəlki illərə nisbətən daha da yaxşı yaşamaq arzusunu təmin edə bilmirdi. Bunların
hamısı Azərbaycanı böyük fəlakətlərə gətirdi. O illər Azərbaycanda hakimiyyət mübarizəsi o qədər sürətlə
gedirdi ki, 1988-ci ildən 1993-cü ilə qədər Azərbaycanda 5-6 dəfə hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi.
1993-cü ildə Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlandı. Ölkəmiz parçalanmaq təhlükəsi qarşısında
qaldı. Respublikamızın həyatı tamamilə ağırlaşdı. Ona görə də müstəqillik elan ediləndən 1993-cü ilə qədər,
demək olar ki, Azərbaycanı müstəqil bir dövlət kimi təşkil etmək, onun təsisatlarını yaratmaq və müstəqillikdən
bəhrələnmək imkanları olmamışdır. Ondan sonrakı dövrdə isə yenə də biz çətin bir zaman yaşadıq. 1993-cü ildə
başlanmış vətəndaş müharibəsinin, Azərbaycanın parçalanması təhlükəsinin qarşısını almaq, – vaxt keçdikcə
insanlar bəlkə də bunu unudurlar, – asan məsələ deyildi. Amma biz o hadisələrin, təhlükələrin qarşısını aldıq və
Azərbaycanın daxilində tədricən ictimai-siyasi sabitlik yaratmağa başladıq. Beləliklə də, müstəqil dövlətin
dövlət təsisatlarını yaratmağa başladıq.
Ancaq yenə də bizə bunu etməyə imkan vermirdilər. 1994-cü ilin oktyabr ayında Azərbaycanda
hakimiyyətə qarşı silahlı dövlət çevrilişi cəhdi xatirinizdədir. Xalqın birliyi, xalqın iradəsi həmin o təhlükəli
hadisənin qarşısını aldı və Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşamasına imkan verdi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan o illərdə nəinki daxildə müxtəlif qüvvələrin hakimiyyət mübarizəsindən
zərbələr alırdı, eyni zamanda Azərbaycanın xaricində də ölkəmizin müstəqilliyini istəməyənlər, respublikamızın
müstəqil bir dövlət kimi gələcəkdə böyük imkanlara malik olduğunu görənlər ölkəmizə müxtəlif tərəflərdən
zərbələr vururdular. Ona görə də daxildəki dağıdıcı qüvvələr, eyni zamanda xaricdən Azərbaycanı dağıtmaq,
parçalamaq və respublikamızdan istifadə etmək məqsədi daşıyan qüvvələr birlikdə Azərbaycanda bu gərgin
vəziyyəti yaradırdılar.
Bəli, 1994-cü ilin oktyabr hadisələrində biz məhz belə halla rastlaşdıq. Ondan az sonra, 1995-ci ilin mart
hadisələrində çox güclü, keçmiş OMON şəxsi heyətinin hakimiyyət uğrunda mübarizə aparması və bir çox
siyasi partiyalarla və xarici kəşfiyyat orqanları ilə əlaqə qurması Azərbaycanı böyük təhlükə altında qoymuşdu.
Biz onun da qarşısını aldıq. Ondan sonrakı bir neçə təxribat, terror halları da, təbiidir ki, Azərbaycan
hakimiyyətini, dövlətini sarsıtmaq və artıq Azərbaycanda yaranmış daxili ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq
məqsədi daşıyırdı. Biz bunların da qarşısını aldıq.
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Beləliklə, əgər biz artıq bu ilin sonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin on illik yubileyini qeyd
edəcəyiksə, bunu iki dövrə bölmək lazımdır. Birinci dövr – müstəqillik elan edildikdən sonra 1995-1996-cı ilə
qədər Azərbaycanda müstəqilliyi qoruyub saxlamaq və həm daxildən, həm də xaricdən müstəqilliyə qarşı edilən
bütün cəhdlərin, təxribatların qarşısını almaq dövrüdür. İkinci dövr isə, bunların qarşısını alaraq Azərbaycanda
ictimai-siyasi sabitlik yaradıb müstəqil dövlətin qarşısında duran vəzifələri sürətlə həyata keçirməkdən ibarət
olmuşdur.
Beləliklə, biz on illik müstəqilliyimizdə, demək olar ki, beş ili itirdik. Amma itirsək də, əsas nailiyyətimiz
odur ki, biz bütün çətinliklərdən keçərək, bütün zərbələrin qarşısını alaraq müstəqilliyimizi qoruduq, saxladıq və
yaşadırıq.
Mən dedim, 1991-ci ildə müstəqilliyi elan etmək çətin bir məsələ deyildi. Çünki bu, tarixi zərurətdən irəli
gəlmiş bir hadisə idi. SSRİ dağılırdı, istəsən də, istəməsən də sən öz respublikanın aqibətini müəyyən etməli
idin. Burada da müstəqillikdən savayı başqa yol yox idi. Amma bu müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq o
müstəqilliyi əldə etməkdən qat-qat çətin bir vəzifə idi.
Eləcə də 1918-ci ildə, yaranmış tarixi şərait nəticəsində Azərbaycanda ilk Xalq Cümhuriyyəti yaradıb,
ölkəmiz öz dövlət müstəqilliyini elan etdi. Bu, böyük tarixi hadisə idi. Ancaq o müstəqilliyi sona qədər saxlaya
bilmədi. Artıq dedim, o vaxtkı başqa gücə malik olan yeni qurulan sovet hakimiyyəti buna imkan vermədi. Əgər
paralel olaraq götürsək, 1991-ci ildə tarixi zəruriyyətdən meydana gələn müstəqillik də Azərbaycan xalqı üçün
ən böyük tarixi bir hadisə idi. Ancaq o müstəqilliyi qorumaq, saxlamaq, yaşatmaq və indi artıq on il müstəqillik
şəraitində yaşamaq ondan qat-qat, heç müqayisə edilməyəcək dərəcədə çətin bir şeydir.
Biz bütün bu çətinliklərdən keçdik, bütün bu maneələrin qarşısını aldıq, Azərbaycanın bütün
düşmənlərinə layiqli cavablar verdik, ölkəmizin dövlət müstəqilliyini qoruduq, Azərbaycanı parçalanmaq
təhlükəsindən xilas etdik və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini yaşadırıq və bundan sonra da yaşadacağıq.
Bizim müstəqil dövlətimizin təsisatlarını qurmaq işi 1994-1995-ci illərdən başlayıbdır. Bilirsiniz ki, 1995ci ildə biz ilk demokratik Konstitusiya qəbul etdik, Milli Məclisə demokratik şəraitdə seçkilər keçirdik.
Müstəqil dövlətimizin, ölkəmizin dövlət quruculuğu prosesinə başladıq. Bizim dövlət quruculuğu prosesinin
yolu məlumdur. Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaqdır. Biz əvvəldən bu yolu tutmuşuq
və bu yolla ardıcıl olaraq gedirik və gedəcəyik. Əgər bunu vaxtında biz bəyan edirdiksə, elan edirdiksə, hesab
edirəm ki, bunun özü xalqımızın mənafeyinə cavab verən bir hadisə idi. Ancaq indi biz bu bəyanatlarımızı
yerinə yetirdiksə və bütün çətinliklərə baxmayaraq nailiyyətlər əldə ediriksə, artıq hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi gedir və bu dövlət yaranıb, qurulubdur. Təbiidir ki, bu, bizim 5,6,7 il bundan öncə
etdiyimiz bəyanatdan daha da qiymətlidir, yəni əsasdır.
Bu illər çox iş görülübdür. Görülən işlərin hamısı Azərbaycanda məhz hüquqi, demokratik, dünyəvi
dövlət quruculuğu konsepsiyası çərçivəsində görülür və bundan sonra da görüləcəkdir. Biz bunun üçün müxtəlif
sahələrdə, demək olar ki, həyatımızın bütün sahələrində lazım olan islahatlar keçiririk, bunlar üçün lazım olan
qanunlar, tarixi əhəmiyyətə malik olan məcəllələr qəbul etmişik ki, indi onlar üçün əsas yaradıbdır.
Bizim islahatlarımız, dediyim kimi, bütün sahələrdə gedir. Təbiidir ki, biz birinci növbədə iqtisadiyyatda
dəyişikliklər etməli idik, yəni iqtisadiyyatın vəziyyətini düzəltməli idik. Çünki iqtisadiyyat hər şeyin əsasıdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edən zaman çox güclü iqtisadi potensiala malik bir ölkə olmuşdur. O
vaxtlar SSRİ-yə daxil olan 15 müttəfiq respublikanın içərisində yalnız Azərbaycan və Rusiya özü – özünü təmin
etməyə qadir olan respublikalar idilər. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1988-1989-cu illərdən başlayaraq
Azərbaycanda gedən dağıdıcılıq prosesi ölkəmizin iqtisadiyyatına böyük zərbələr vurmuşdu. Artıq ölkəmiz öz
dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman və ondan sonrakı illərdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı nəinki inkişaf
etməyib, ilbəil aşağı düşübdür, tənəzzülə uğrayıbdır. Ona görə biz bu tənəzzülün qarşısını almalı idik. Bu da
asan məsələ deyildi. Çünki çox şey dağılmışdı. Biz yalnız 1995-ci ildə iqtisadiyyatda tənəzzülün qarşısını aldıq.
1996-cı ildən Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafını təmin etməyə başladıq.
Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı bütün sahələrdə ildən-ilə inkişaf
edir və yaranmış əsas gələcək inkişaf üçün böyük zəmindir.
Təbiidir ki, bunları həyata keçirmək üçün həm böyük təşkilati işlər görmək, həm də ki, iqtisadi islahatlar
aparmaq lazım idi. Torpaq islahatının keçirilməsi, torpağın şəxsi mülkiyyətə verilməsi, özəlləşdirmə
proqramının yerinə yetirilməsi və sahibkarlığa imkan yaradılması, nəhayət, torpaq almış sahibkarlara, kəndlilərə
o torpaqdan istifadə etmək üçün maksimum imkanlar yaradılması – bunların hamısı iqtisadiyyatın tədricən
inkişafını təmin etdi.
Bir neçə rəqəmi sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, mənim dediyim bu sözlər konkret rəqəmlərlə
təsdiq olunsun.
1991-1994-cü illərdə Azərbaycanda ümumi daxili məhsul, – bu, iqtisadiyyatın əsas göstəricisidir, – ildə
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orta hesabla 20-25 faiz azalırdısa, gördüyümüz işlər nəticəsində 1996-cı ildən 2000-ci ilə qədər 39 faiz
artmışdır. Təsəvvür edin biz tənəzzülün qarşısını aldıq, iqtisadiyyatda sabitlik yaratdıq, sonra ildən-ilə onun
inkişafını təmin etdik və cəmi 5 il ərzində ümumi daxili məhsul 39 faiz artıbdır. İqtisadiyyatı bilən adamlar
yaxşı dərk edə bilirlər ki, bu, nə deməkdir.
Azərbaycanın böyük sənaye potensialı vardı. Təəssüflər olsun ki, onun çox hissəsi dağıdılıbdır. Bəziləri
Sovet İttifaqının dağılması ilə əlaqədar, ayrı-ayrı müəssisələrin keçmiş SSRİ-nin regionları ilə inteqrasiya
əlaqələrinin pozulması ilə bağlıdırsa, çox hissəsi isə, sadəcə, bu müəssisələrin başlı-başına buraxılması və
onların imkanlarından səmərəli istifadə edilməməsi ilə bağlıdır. Mən yenə də bunu rəqəmlərlə təsdiq etmək
istəyirəm. 1991-1994-cü illərdə sənaye məhsulunun istehsalı orta hesabla 20-24 faiz azalırdı. Biz bunun
qarşısını aldıq. 1996-cı ildə tənəzzülü dayandırdıq, sənaye istehsalında sabitlik yaratdıq. 1996-cı ildən 2000-ci
ilə qədər Azərbaycanda sənaye istehsalı 13,4 faiz artmışdır. Bilirsinizmi, bu, bizim şəraitimizdə çox dəyərli
göstəricidir.
İqtisadiyyatın böyük bir hissəsi kənd təsərrüfatı sahəsidir. Bu, keçmişdə də belə olubdur, bu gün də
belədir və yəqin ki, hələ gələcəkdə də belə olacaq, bu nisbət davam edəcəkdir. Çünki Azərbaycan əhalisinin,
demək olar ki, 50 faizi, ola bilər, ondan bir qədər az hissəsi kənd yerlərində yaşayır, kənd təsərrüfatı ilə
məşğuldur.
1991-1994-cü illərdə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalı hər il orta hesabla 15-20 faiz azalmışdır. Biz
bunun qarşısını aldıq.
1996-2000-ci illərdə isə, tənəzzülün qarşısı alındıqdan sonra, kənd təsərrüfatı istehsalı ildən-ilə artmağa
başladı və bu illərdə, artıq beş il içərisində ümumi artım 19 faiz təşkil edir. Bu, 1995-1996-cı ildən başlayaraq
Azərbaycanda torpaq islahatının həyata keçirilməsinin bilavasitə nəticəsidir. Onu da deyə bilərəm ki, Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan keçmiş SSRİ respublikalarının bəzilərində, bəlkə də çoxunda hələ indiyə qədər
torpaq islahatını həyata keçirə bilməyiblər. Biz 1300 kolxoz və sovxoz dağıtdıq. Amma bəzi respublikalarda
kolxoz da, sovxoz da, ümumi mülkiyyət də – hamısı yaşayır. Biz çox cəsarətli addımlar atdıq. Ancaq biz həmin
rəqəmlərə təkcə bununla nail olmadıq. Biz torpaq sahiblərinə yardım etdik. Nəhayət, iki il bundan öncə, kənd
təsərrüfatı istehsalı ilə əlaqədar kənd sahibkarlarını, yəni torpaq sahiblərini, istehsalçıları torpaq vergisindən
savayı, bütün başqa vergilərdən azad etdik.
Bilirsinizmi, bu, asan məsələ deyildir. Ancaq bu cəsarətli addımı ataraq biz o məqsədi güdürdük ki,
kəndliyə imkan verək, aldığı torpağı istifadə edə bilsin. Əgər o torpaqdan hələ təkbaşına istifadə etməyə çətinlik
çəkirsə, bir tərəfdən traktor tapa bilmirsə, başqa maşın tapa bilmirsə, bir yandan da vergi verməlidir – onda
bunun işinin istənilən nəticəsi olmayacaqdır. Ona görə də biz bu vergilərin hamısını ləğv etdik.
Kənd təsərrüfatında çalışan vətəndaşlarımız bilsinlər ki, biz bundan sonra da fermerlərə, kənd təsərrüfatı
ilə məşğul olan torpaq sahiblərinin hamısına əlavə yardımlar edəcəyik.
Kənd təsərrüfatımızın bütün sahələrində artım vardır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Bu salonda
oturanların çoxunun yəqin ki, xatirindədir, o cümlədən mənim də. Mən Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman
1980-1981- 1982-ci illərdə əhaliyə əti, yağı talonlarla verirdilər. Nə üçün? Çünki biz bir çox məhsullar –
pambıq, üzüm və sair istehsal edib SSRİ-yə göndərirdik. Onda SSRİ-də ümumi ixtisaslaşma getmişdi. Bizə isə
Ukraynadan, Belarusiyadan heyvandarlıq məhsulları – ət, yağ, süd, başqa məhsullar göndərilməli idi. İstənilən
qədər göndərilmirdi, şəxsi təsərrüfat da yox idi. İnsanların şəxsi mal-qarası da, təbiidir ki, Azərbaycanın bütün
əhalisini təmin edə bilməzdi. Ona görə də belə bir şəraitdə yaşayırdıq. Amma indi mal-qara artıb Azərbaycanda
ətin qiyməti ucuzdur – təbii ki, başqa yerlərə nisbətən. Artıq bizim haradansa heyvandarlıq məhsulları gətirməyə
ehtiyacımız yoxdur.
Biz islahatlar apararaq iqtisadiyyatın bütün sahələrində liberallaşdırma prosesinə xüsusi fikir vermişik. Bu
bizim islahatlarımızın əsasını təşkil edibdir. Məhz buna görə də yaxşı nəticələr əldə edə bilmişik. Məsələn,
xarici ticarət dövriyyəsi 1993-cü ildə 1 milyard 300 milyon dollar, 1994-cü ildə 1 milyard 400 milyon dollar idi.
2000-ci ildə isə 2 milyard 900 milyon dollara çatmışdır. Təsəvvür edin, 1993-cü ildə 1 milyard 300 milyon
dollar, 2000-ci ildə isə 2 milyard 900 milyon dollar, yəni təxminən 3 milyard dollar. Çox əhəmiyyətli bir
məsələni qeyd etmək istəyirəm. Keçən il Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsində ilk dəfə ixrac idxaldan çox
olmuşdur. Yəni artıq Azərbaycanda daxili istehsal onun dünya bazarına çıxarılmasına imkan verir və eyni
zamanda daxili istehsal həm ölkəni təmin edir, həm də başqa ölkələrin bazarlarına çıxarılmasını təmin edir. Ona
görə də idxala, yəni xaricdən gələn mallara artıq əvvəlki kimi ehtiyac yoxdur.
Hesab edirəm ki, bizim iqtisadiyyatdakı nailiyyətlərimizin əsaslarından birini təşkil edən Azərbaycanın
dövlət neft strategiyasıdır. Bilirsiniz ki, 1994-cü ildən başlayaraq biz Azərbaycanın dövlət neft strategiyasını
hazırlayıb həyata keçirməyə başladıq. Bu gün mən iftixar hissi ilə, heç kəsdən çəkinmədən deyirəm ki, biz
Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorundakı böyük təbii sərvətlərinin – neft və qazın dünya üçün istifadə
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olunmasının əsasını qoyduq. Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni imzaladıq. Ondan sonrakı illərdə müqavilələr
imzaladıq. İndi 21 müqavilə imzalanıbdır. Dünyanın 32 böyük neft şirkəti bu müqavilələrdə bizimlə birlikdə
işləyirlər. Bunların hamısı birlikdə Azərbaycana 2000-ci ilə qədər 5,8-6 milyard dollar xarici investisiya
gətirmişdir. Biz artıq birinci müqavilədən neft hasil edirik, mənfəət götürürük. Artıq Neft Fondu yaranıbdır.
Neft Fondunda təxminən 360 milyon dollar vəsait vardır. Mən bütün Azərbaycan xalqına bildirmək istəyirəm
ki, Neft Fondu prezidentin nəzarəti altındadır və bu fonddan hansı sahəyə nə xərclənəcəksə, onların hamısı
şəffaf olacaq, bütün xalqa çatdırılacaqdır. Ancaq mənim məqsədim başqa sahələrdən gəlir götürüb bu Neft
Fondunu, – hansı ki, ilbəil artacaqdır, – Azərbaycanın gələcək nəsilləri üçün saxlamaqdır.
İndi Azərbaycanın valyuta ehtiyatları 1 milyard dollara qədərdir. Ancaq 1994-cü ildə Azərbaycanın
valyuta ehtiyatı 10 milyon dollar idi. Təsəvvür edin, 10 milyon dollar bir milyard dollara çatıbdır. Neçə dəfə
artıbdır! Yüz dəfə. Qısa bir zamanda. Nəyin səbəbinə? Bizim apardığımız düzgün iqtisadi siyasətin nəticəsində
və bununla yanaşı, Azərbaycanın sərvətlərinin və xüsusən valyutasının qorunub saxlanması və onun
dağıdılmasına imkan verilməməsi nəticəsində olubdur.
Həm iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün, həm xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün əsas amillərdən biri
odur ki, biz inflyasiyanın qarşısını ala bildik. 1994-cü ildə Azərbaycanda inflyasiya 1600-1800 faiz idi. Bu o
demək idi ki, Azərbaycan manatının qiyməti gündən-günə aşağı düşürdü və beləliklə, Azərbaycan vətəndaşının
da aldığı maaş və yaxud da onun qazancı istədiyi qədər mallar almasına imkan vermirdi. Biz bunun qarşısını
aldıq və inflyasiyanı ildən-ilə azaltdıq. Dedim ki, 1994-cü ildə inflyasiya 1600-1800 faiz olduğu halda, 1996-cı
ildən başlayaraq onun qarşısı alınıbdır və hazırda onun səviyyəsi cəmi 2 faizdir. Bu illərdə bizdə heç bir iqtisadi
böhran yoxdur.
Görürsünüzmü, dünyanın bəzi böyük ölkələrində iqtisadi böhran, inflyasiya – bunların hamısı insanların
maddi, maliyyə vəziyyətinə çox güclü mənfi təsir göstərir. Amma biz bu məsələyə diqqət verdik, biz bunu
qoruyuruq, saxlayırıq və beləliklə, 1996-cı illərdən bəri artıq neçə illərdir ki, Azərbaycanda inflyasiyanın qarşısı
alınıbdır. Bu, nə deməkdir? Demək, manatın dollara nisbətən dəyəri möhkəmlənib, istehlak mallarının qiyməti
artmayıb və hətta azalıbdır. Vətəndaşlarımızın alıcılıq imkanları daha da çoxalıbdır.
İqtisadiyyatın bütün sahələrində – həm kənd təsərrüfatında, həm sənayedə, həm ticarətdə və başqa
sahələrdə aparılan islahatlar artıq Azərbaycanda özəl sektorun inkişafını təmin edibdir. İndi Azərbaycanda
ümumi daxili məhsul istehsalında özəl sektorun payı 68 faizdir. Sənaye məhsulunun 44 faizi özəl sektorda
istehsal olunubdur. Kənd təsərrüfatı istehsalının 99 faizi, ticarətin 99 faizi, tikintinin 64 faizi, yükdaşımaların 54
faizi, sərnişin daşınmalarının 83 faizi özəl sektorun hesabınadır. Özəl sektor nə deməkdir? İnsanlar mülk
sahibləridirlər, onlar müxtəlif işlər görürlər, həm xalqa xidmət edirlər, həm Azərbaycanda istehsalı artırırlar,
həm də özlərinin, onların ətrafında işləyən adamların rifah halını yaxşılaşdırırlar.
Azərbaycanda dövlət büdcəsi ilbəil artır. Məsələn, 1994-cü ildə Azərbaycanda dövlət büdcəsi 682 milyard
manat olubdur. 2001-ci ildə isə büdcəmiz 6,7 dəfə artıbdır. 1995-2000-ci illərdə dövlət büdcəsinin sosial
yönümlü xərcləri 2,8 dəfə artmışdır. Bilirsiniz ki, büdcədən maliyyələşdirilən sahələrin hamısının maaşları son
illər bir neçə dəfə artırılıb və mən sizə bəyan edirəm ki, bundan sonra da artırılacaqdır.
Azərbaycanda pensiyalar, maaşlar vaxtlı-vaxtında verilir. Amma Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan
bir çox ölkələrdə insanlar 10-15 ay maaş ala bilmirlər. Amma bizdə hər ayın axırında mənə məlumat
verməlidirlər: pensiyalar təmin olundu, maaşlar verildi. Bəzən ayın axırına olmur, o biri aydan 10-15-20 gün
keçəndə verilir. Bu, olur. Amma bu, necə deyərlər, böyük bir bəla deyildir. Bəla odur ki, 15 ay işləyib maaş ala
bilməyəsən. Özü də dövlətin mühüm sahələrində. Elə bizim Cənubi Qafqaz ölkələrində də vəziyyət belədir. Bir
neçə başqa ölkələrdə belədir.
Orta aylıq əmək haqqı artmışdır. Orta aylıq pensiyaların məbləği yüksəlmişdir. 1998-ci ildən başlayaraq
mən köçkün vəziyyətində yaşayan insanlara çörək pulu müavinətini ilbəil artırıram. Bu, 3 il müddətində 3,5
dəfə artmışdır. Bu gün bəyan edirəm ki, bundan sonra da artacaqdır.
Bəlkə də bu təntənəli bayram günündə sizin beyninizi bu rəqəmlərlə yükləməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq siz
bunu bilməlisiniz. Real vəziyyəti bilməlisiniz. Hər şey müqayisə ilə qiymətləndirilir. Mən bunları deyərək, heç
də Azərbaycanda hər şeyin çəhrayı rəngdə olduğunu bildirmək istəmirəm. Mən həmişə həqiqəti demişəm, indi
də deyirəm və bundan sonra da həqiqəti deyəcəyəm.
Bu nailiyyətlərimizlə yanaşı, bizim bütün səviyyələrdə işlərimizdə nöqsanlar da çoxdur. Əldə etdiyimiz
nailiyyətlər, həyata keçirdiyimiz islahatlar hələ ki, Azərbaycan əhalisinin hamısının rifah halını lazımi səviyyəyə
qaldırmağa imkan verməyibdir. Azərbaycanda yoxsullar da az deyildir. Kasıbçılıq içərisində yaşayanlar da
vardır.
Biz indi beynəlxalq təşkilatlarla birlikdə yoxsulluqla mübarizə haqqında proqram hazırlayırıq. Başqa
proqramlar da hazırlayırıq. Ancaq mən əvvəldə dedim ki, biz müstəqilliyimizin 10 ilinin 5 ilini itirmişik, 5
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ilində bu nailiyyətləri əldə etmişik. Amma mən bunu kafi hesab etmirəm, bununla qane ola bilmirəm. Mən
hesab edirəm ki, bizim hələ xalqımız qarşısında, Azərbaycanın vətəndaşları qarşısında borcumuz çoxdur.
Borcumuz ondan ibarətdir ki, biz gərək Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün imkanlarından istifadə edək, xalqın
rifah halını daha da yüksəldək. Ağır maddi şəraitdə yaşayan insanların vəziyyətini normallaşdıraq. Bunların
hamısını edəcəyik. Çünki birincisi, Azərbaycanın təbii sərvətlərinin və başqa iqtisadi potensialının böyük
imkanları var. Bu imkanlardan biz səmərəli istifadə edəcəyik və Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf edəcək
və xalqın rifah halı yaxşılaşacaqdır. Bunu edəcəyik ona görə ki, mən, Azərbaycan prezidenti xalqın qarşısında
məsuliyyətimi dərk edirəm.
Mənim məqsədim, həyatımın mənası və məzmunu xalqa xidmət etmək və bu xidmətin əməli nəticələrinə
nail olmaqdır.
Biz dövlət quruculuğunda, bir çox başqa sahələrdə də islahatlar keçirmişik. Onlar da bir tərəfdən,
vətəndaşlarımızın azad, müstəqil yaşaması üçün imkanlar yaradıb, ikinci tərəfdən, bir çox bürokratik əngəllərin
aradan qaldırılmasını təmin ediblər.
Bilirsiniz ki, Azərbaycanda demokratiya ardıcıl surətdə, get-gedə inkişaf edir. Azərbaycanda insanlara
bütün azadlıqlar verilibdir. Vicdan azadlığı, söz azadlığı, din azadlığı – bütün azadlıqlar verilibdir. Hər bir
vətəndaş sərbəstdir.
Azərbaycanda siyasi plüralizm təmin olunubdur. Ölkəmizdə mətbuat azadlığı, bəlkə də hər şeydən
çoxdur. İndi desələr ki, Azərbaycanda ən çox şey nədir, mən cavab verə bilərəm ki, qəzetlər – gündən-günə
artan qəzetlər və o qəzetlərin əksəriyyətində yazılan yalanlar, böhtanlar...
Bəzən insanlar keçmişi yada salaraq düşünürlər, niyə buna yol verilir? Heydər Əliyev buna nə üçün yol
verir? Bəzən bizim rəhbər işçilər haqqında məqalə yazırlar – ədalətsiz, filan... Həmin adam mənim yanıma gəlir
ki, baxın, bunu yazıblar, onu yazıblar, filan ediblər... Deyirəm, neçə dəfə sənin haqqında yazıblar? Deyir ki, 1-23 dəfə. Deyirəm, mənim haqqımda neçə dəfə yazıblar? Hər gün. Bu, ədalətlidirmi? Ədalətli deyildir. Mən heç
də demirəm ki, bizim hakimiyyət orqanlarında işləyən adamların qüsuru yoxdur. Qüsurları var, bəzilərininki
çoxdur. Biz indi Azərbaycanda struktur dəyişiklikləri aparırıq. Bu struktur dəyişiklikləri Azərbaycanda
idarəetmə sisteminin təkmilləşdirilməsinə yönəldilibdir.
Biz indi Azərbaycanda bir çox nazirlikləri, komitələri və c. birləşdiririk. Bu, müəyyən ixtisara gətirib
çıxaracaqdır. Bəzi adamların narazılığına səbəb olacaqdır. Ancaq nə etməli? Əgər bu narazılıq həmin o işini
itirən adamlarda olacaqsa, amma o müxtəlif instansiyalarda bir-birini təkrarlayan təşkilatların bürokratik
əngəllərindən isə daha da çox insanlar əziyyət çəkir, zərər görür və təbiidir ki, narazı olur. İndi onlar da ixtisara
görə narazı olacaqlar. Amma güman edirəm ki, bizim struktur dəyişiklikləri və dövləti idarəetmənin
təkmilləşdirilməsi Azərbaycanın dövlət orqanlarında bürokratizmin, rüşvətxorluğun qarşısını alacaq, korrupsiya
ilə mübarizəni gücləndirəcəkdir. Beləliklə, bu sahədə də biz dünya standartlarına yaxınlaşacağıq.
Azərbaycanda keçirilən hüquq islahatları çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Məhkəmə sistemi, prokurorluq,
polis, Daxili İşlər Nazirliyi, bütün başqa hüquq-mühafizə orqanları haqqında müvafiq qanunlar qəbul olunub və
bu qanunların hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur. Qəbul olunan hər bir belə qanun beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən əvvəlcədən ekspertizadan keçirilir, onların fikri öyrənilir və nəhayət, biz bu qanunları qəbul edirik.
Qanunları qəbul etmişik. Bu, yaxşı əsas yaradıbdır. Ancaq indi lazımdır ki, bizim bütün hüquq-mühafizə
orqanlarımız bu qanunları yerinə yetirsinlər, öz fəaliyyətlərini yalnız qanun əsasında qursunlar. Qanunu
pozmasınlar, əksinə, hamısı qanunun keşiyində dursun, qanunun aliliyini təmin etsin.
Azərbaycan bu ilin əvvəlində Avropa Şurasına tam hüquqlu üzv qəbul olundu. Bilirsiniz ki, bir neçə il idi
biz orada qonaq statusu ilə iştirak edirdik. Azərbaycanın bu beynəlxalq təşkilata qəbul olunması prosesi gedirdi.
Mən sizə deyim ki, Avropa Şurasına daxil olmuş heç bir ölkə bizim qədər, yəni Azərbaycan qədər müxtəlif
maneələrlə rastlaşmamışdı. Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişəmizdə Ermənistana tərəfdar olan
ölkələr, istər-istəməz, Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olmasının əleyhinə çıxırdılar. Təkcə onlar yox, bəzi
başqaları da. Məsələn, Ermənistanla Azərbaycanı eyni zamanda qəbul etmək istəyirdilər. Amma deyirdilər ki,
Ermənistan Avropa Şurasına qəbul olunmağa hazırdır, lakin biz bunu saxlayırıq ki, Azərbaycan da hazır olsun,
bir yerdə qəbul edək. Nə üçün? Nə bilim, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur, demokratiya yoxdur və sair.
Mən bir neçə dəfə demişəm, – ola bilər, siz televiziya vasitəsilə bunu müşahidə etmisiniz, – insan
hüquqlarının pozulması, təbiidir ki, vətəndaş cəmiyyətində, sivil ölkələrdə dözülməz haldır. Əgər Azərbaycanda
kiminsə hüququ pozulursa, təbiidir ki, bunun qarşısı alınmalıdır və belə hallara yol verilməməlidir. Ancaq
Ermənistan öz hərbi təcavüzü ilə bir milyon adamın hüquqlarını pozub, Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və bu
insanlar 8-9 ildir ki, ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar və siz hesab edirsiniz ki, Ermənistanda insan hüquqları
pozulmur, Azərbaycanda pozulur? Bu qədər ədalətsizlik olarmı?
Dünyada ikili standartlar mövcuddur.
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Əziz həmvətənlərim!
Əziz dostlarım! Təəssüflər olsun və biz bütün bu ikili standartları dəf edərək, öz işimizin ədalətli
olduğunu sübut edərək, bax, bu, demokratiya yolu ilə gedirik və gedəcəyik. Məhz bunun nəticəsidir ki,
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olubdur. Bu, tarixi hadisədir, bu hadisə münasibətilə mən sizi bir daha
ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın dövlət quruculuğunda əsas yerlərdən biri güclü ordumuzun yaranmasıdır. Mən dəfələrlə
demişəm və bu gün də deyirəm: Biz heç bir dövlətə təcavüz etmək istəmirik. Heç bir dövlətin torpağında
gözümüz yoxdur. Dünyanın bütün dövlətləri ilə qarşılıqlı surətdə faydalı dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri qururuq
və bundan sonra da bunu davam etdirəcəyik. Bu işdə bizim çox böyük nailiyyətlərimiz var. Azərbaycan artıq
dünya miqyasında, beynəlxalq təşkilatlarda öz yerini tutubdur və hər yerdə cəsarətlə öz sözünü demək, öz
tələblərini qoymaq imkanına malikdir. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan bir tərəfdən, Ermənistanın təcavüzünə
məruz qaldığına görə, ikinci tərəfdən, təkcə bu gün yox, gələcəkdə də həmişə öz torpaqlarını, öz mənafelərini
qorumaq üçün güclü orduya malik olmalıdır.
Mən bu gün sizə deyirəm ki, əgər müstəqilliyimizin on ilində beş il ordu quruculuğunda itirilibsə, ikinci
dövrdə, ikinci beşillikdə Azərbaycanda ordu quruculuğunda çox işlər görülüb, ölkəmizdə mütəşəkkil, güclü
ordu var. Azərbaycanın torpaqlarını, mənafeyini müdafiə etməyə qadir olan əsgərlərimiz, zabitlərimiz, Milli
Ordumuz vardır.
Əziz həmvətənlər, əgər biz Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmasaydıq, nailiyyətlərimiz daha da çox ola
bilərdi. Bu, həqiqətdir ki, Ermənistan Azərbaycana torpaq iddiası ilə çıxış edəndən, 1988-ci ildən indiyə qədər
Azərbaycan çox böyük zərbələr alıbdır. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunubdur. Bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqın vəziyyətində yaşayır. Dediyim kimi,
şiddətli döyüşlərdə çox dəyərli insanlarımızı, gənclərimizi itirmişik. Ancaq bunlar hamısı Azərbaycanın
torpaqlarının qorunub saxlanılmasını təmin etməyibdir. Ona görə də 1994-cü ilin may ayında hər iki tərəfin –
həm Ermənistanın, həm Azərbaycanın razılığı ilə atəşin dayandırılması haqqında saziş əldə olunubdur.
Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində 7 ildir ki, atəşkəs rejimi hökm sürür. Bu müsbət haldır ki, bütün
dünyanın başqa bölgələrindən fərqli olaraq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində atəşkəs rejimi yalnız bu iki
ölkənin iradəsinin nəticəsində qorunub saxlanılır. Yəni bizi bir-birimizdən ayıran, yaxud da ki, atəşkəs
rejimimizi qoruyan heç bir başqa qüvvə yoxdur. Bu, onu göstərir ki, Ermənistan da məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasında maraqlıdır. Biz də 1994-cü ildən indiyə qədər məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına üstünlük
vermişik və mən bu gün də buna üstünlük verirəm.
Bilirsiniz ki, Minsk qrupu bununla məşğuldur. Mənim dəfələrlə, əgər statistika aparsalar, neçə yüz dəfə,
bəlkə də min dəfə Minsk qrupunun rəhbərləri ilə, onların təmsilçiləri ilə, beynəlxalq təşkilatların, müxtəlif
ölkələrin rəhbərləri ilə apardığım danışıqların 90 faizi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin aradan
qaldırılmasına, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
olunmasına həsr edilmişdir. Ancaq reallıq bundan ibarətdir ki, Ermənistan Azərbaycanın torpaqlarını işğal
etdiyinə görə və əvvəldən qarşısına Dağlıq Qarabağı Ermənistana bağlamaq məqsədi qoymaqla bu münaqişəni
başladığına görə, öz üstünlüyündən istifadə edib lazım olan güzəştləri qəbul etmir.
Bizim apardığımız son danışıqlar hər iki tərəfin güzəştlərə getməsi ilə əlaqədardır. Bəzi hallarda
razılaşırıq, bəzi hallarda razılaşa bilmirik. Ona görə də məsələlər belə uzanır. Bilirsiniz ki, Minsk qrupu
həmsədrlərinin və Amerikanın təşəbbüsü ilə son görüş ABŞ-ın Florida ştatının Ki Uest adasında oldu. Bir neçə
gün orada olduq. Bu görüşün əvvəlkilərdən fərqi ondan ibarətdir ki, həmsədrlərin hamısı bu məsələyə çox ciddi
yanaşırdılar. İndiki yaranmış vəziyyətin keçmişdəkinə nisbətən müsbət cəhəti ondan ibarətdir ki, həmsədrlər –
həm Rusiya, həm Amerika Birləşmiş Ştatları, həm də Fransa həqiqətən əməkdaşlıq etmək istəyirlər və bu
münaqişəni həqiqətən aradan qaldırmaq istəyirlər. Ancaq Ki Uestdə aparılan danışıqlar da bu nəticəyə gətirib
çıxartmadı.
Baxmayaraq ki, mən fevral ayında Milli Məclisdə geniş müzakirə apardım, yaranmış vəziyyəti dedim,
indi bizim ölkəmizdə müxalifət, ayrı-ayrı qüvvələr bir tərəfdən, müharibə əhval-ruhiyyəsini yaymağa çalışırlar,
ikinci tərəfdən, – dünyadan bixəbər olduqlarına görə, – bunu belə etmək lazımdır, elə etmək lazımdır deyirlər.
Hətta bəziləri, necə deyərlər, elə bir dərəcəyə eniblər ki, gedib xalqdan imza toplamaq istəyirlər ki, sən
müharibənin tərəfdarısan, yoxsa yox. Bilirsiniz, bunlar hamısı bizim dövlətimizə, cəmiyyətimizə xas olmayan
şeylərdir. Ancaq nə edək, biz hər şeyə azadlıq vermişik. Müstəqil televiziyalar da azaddır, insanlar da azaddır.
Hərə öz fikrini deyə bilər.
Mən dəfələrlə müraciət etmişəm ki, fikrinizi deyin ki, əgər biz indiyədək nəsə edə bilməmişiksə, siz gəlin
fikirlərinizi deyin, bəlkə sizin fikirlərinizlə bunu edə bilək. İndi son vaxtlar bəziləri deyir ki, ancaq müharibə
etmək lazımdır, torpaqlarımızı ancaq müharibə ilə almaq lazımdır. Bu adamlar bilməlidirlər ki, biz nə vaxt lazım
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olarsa, müharibə etməyə hazırıq və edə bilərik. Amma indi buna heç bir zərurət yoxdur. Ayrı-ayrı siyasətçilər
özlərinə ucuz şöhrət, xal qazanmaq üçün "Müharibə edək. Torpaqlarımızı azad edək!" deyirlər. Özü də bunlar o
adamlardır ki, onlar elə 90-cı ildən həmin bu müharibənin içində olan adamlardır. Əgər müharibə edə
bilirdinizsə, nə üçün torpaqların işğal olunmasının qarşısını almadınız? Nə üçün almadınız?
Televiziyada görürəm, eşidirəm – bəziləri deyirlər ki, Ermənistan prezidenti öz mövqeyini açıqlayıbdır,
Azərbaycan prezidenti mövqeyini açıqlamır. Mən hər gün mövqe açıqlamalıyam? Azərbaycan prezidenti olaraq
mən Ki Uestdə aprel ayının 3-4-də Azərbaycanın mövqeyini açıqladım. Bildirmək istəyirəm ki, biz oraya
toplaşanda Amerikanın xarici işlər naziri və ümumiyyətlə, Minsk qrupunun həmsədrləri hansısa bəyanat
verməyin əleyhinə idilər. Çünki deyirdilər ki, biz buraya yığışmışıq ki, kompromislər axtaraq, sülhə yaxınlaşaq.
Mən isə artıq sizə məlum olan, mətbuatda dərc edilmiş bəyanatı vermək tələbini etdim. Onlar buna etiraz
edirdilər, mənə imkan vermirdilər. Mən isə məsələni çox kəskin qoydum ki, əgər bu bəyanatı verməsəm və bu
bəyanatım televiziya tərəfindən çəkilməsə, dünyaya, ölkəmizə yayılmasa, onda heç bir danışıqlarda iştirak
etməyəcəyəm. Mən orada həmin bəyanatın verilməsinə yalnız bu yolla nail oldum. Bu bəyanat sizə məlumdur,
onu sizə izah etməyə ehtiyac yoxdur. Ondan sonra mən gündə nə bəyanat verəcəyəm? Nə bəyanat verəcəyəm?
Bəyanat odur, prinsiplərimiz odur. Həmin bəyanat mətbuatımızda dərc olunubdur. Onu deyə bilərəm ki,
mənim həmin bəyanatımdan sonra Amerika mətbuatında bir çox məqalələr dərc olundu. Bu məqalələrdən
göründü ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin əsas səbəbləri, hissələri heç həmin qəzetlərə məlum deyildir.
Çünki orada çox müsbət məqalələr dərc olundu. Bunlar isə orada ictimai fikrə böyük təsir göstərdi.
Yenə də deyirəm, mən bəyanatımı vermişəm. Mən hər gün bəyanat verməyəcəyəm. Baxmayaraq ki, biz
Ki Uestdə lazımi razılığa gələ bilmədik, ancaq hesab edirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrləri, yəni Minsk
qrupuna həmsədrlik edən dövlətlərin başçıları indi bir-biri ilə çox təmasdadırlar və əməkdaşlıq edirlər,
məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün səylər göstərirlər. Biz bundan istifadə etməliyik və məsələnin sülh
yolu ilə həll olunmasına çalışmalıyıq və buna nail olmalıyıq.
Mən inanıram ki, müəyyən kompromislər nəticəsində buna nail olmaq mümkündür. Bilirsiniz, görünür ki,
bəzi adamlar kompromislər haqqında lazımi təsəvvürə malik deyillər. Bəli, yaranmış vəziyyətdə, əgər
kompromislər olmasa, sülh əldə etmək olmaz. Amma hər iki tərəf kompromisə getməlidir. Kompromislər
bərabər olmalıdır. Mən bunu Ki Uestdə də demişəm və başqa yerlərdə də demişəm. Ona görə də siz əmin ola
bilərsiniz, Azərbaycan prezidenti kimi mən gecə-gündüz bu problemlərlə məşğul oluram və vaxtımın, demək
olar ki, tam əksər hissəsi buna həsr edilir.
Son dəfə həmsədrlər Azərbaycana gəldilər, getdilər, Ağcabədi rayonunda qaçqınları gördülər. Oradan
cəbhə xəttindən Ağdama keçdilər, Ağdamın nə vəziyyətdə olduğunu gördülər, başqa şeylər də gördülər. Güman
edirəm ki, bunların hamısı Azərbaycanın günahsız olduğunu və ölkəmizə qarşı təcavüz edildiyini bir daha
onlara sübut etdi. Güman edirəm ki, bu yolla biz məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail ola biləcəyik.
Beləliklə, əziz dostlar, biz bu gün XX əsrə yekun vururuq. XX əsrdə Azərbaycan xalqının keçdiyi yol
bütün tədqiqatçılar, alimlər tərəfindən dərindən təhlil olunmalıdır və hər şey ədalətli, düzgün, obyektiv
yazılmalıdır. Hesab edirəm ki, onillik müstəqillik dövrümüz də çox ədalətli, obyektiv təhlil olunmalıdır, hər şey
yazılmalıdır. Onillik yubileyə hazırlıq tədbirlərində bunlar nəzərdə tutulubdur. Mən bütün vətəndaşlarımıza
müraciət edirəm ki, bu barədə öz səylərini əsirgəməsinlər. Ancaq bunların hamısı, yəni müstəqilliyimizin
bundan sonra da möhkəmlənməsi, yaşaması, Azərbaycanın inkişaf etməsi ölkəmizdə vətəndaş birliyinin,
həmrəyliyinin əsasında olmalıdır. Təəssüf ki, biz Azərbaycanda buna nail ola bilmirik. Təəssüf ki, ayrı-ayrı
adamlar hakimiyyət iddiası ilə yaşayaraq, xalqımızın ümummilli mənafelərində Azərbaycan dövlətinə yardım
etmirlər. Əksinə, onlar maneçilik də törədirlər. Mən dedim, biz Avropa Şurasına daxil olanda bəzi ölkələr bizə
maneçilik edirdi. Ancaq təkcə ölkələrmi? Azərbaycanda olan müxalifət qüvvələri dəridən-qabıqdan çıxırdılar ki,
Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmasın. Nə üçün? Əgər sən doğrudan da Azərbaycanın milli mənafeyini hər
şeydən üstün tutursansa, – sənin kimdən xoşun gəlir gəlmir, prezident sənin xoşuna gəlir, ya gəlmir, – xalq,
millət var. Heç kəs nə xalqı, nə də milləti əvəz edə bilməz. Onu düşünmək lazımdır. Doğrudur, biz Avropa
Şurasına daxil olandan sonra nümayəndə heyətimizdə həm hakimiyyət, həm də müxalifət qüvvələri çox
səmərəli əməkdaşlıq edirlər. Bu, məni sevindirir. Mən istərdim ki, bu kiçik çərçivədə olan əməkdaşlıq
Azərbaycanda bütün qüvvələr arasında səmimi, Azərbaycanın milli mənafelərini təmin etmək üçün geniş
əməkdaşlığı çevrilsin. Mən istərdim ki, hamı Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi haqqında düşünsün.
Mən istərdim ki, hamı Azərbaycanın Ermənistanın işğalından xilas olunması haqqında düşünsün, öz şəxsi
ambisiyaları haqqında yox. Nə vaxt hakimiyyətə gələcək, o haqda düşünməsin. Nə vaxt gələ bilər, gəlsin.
Amma gələ biləcəksə...
Mən bir daha xalqımızı, millətimizi, vətəndaşlarımızı, Azərbaycanda mövcud olan müxtəlif siyasi, ictimai
qüvvələri Azərbaycanın bu günü və gələcəyi naminə birliyə, həmrəyliyə dəvət edirəm.
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Bir daha bəyan edirəm ki, bütün bu imtahanlardan, çətinliklərdən keçmiş bugünkü Azərbaycan
hakimiyyəti bundan sonra da qarşıya çıxan hər bir çətinliyin öhdəsindən gəlməyə qadirdir və biz Azərbaycanı
demokratiya yolu ilə, ardıcıl surətdə irəliyə aparacağıq, ölkəmizin müstəqilliyini göz bəbəyimiz kimi
qoruyacağıq, Azərbaycanın müstəqilliyini daimi edəcəyik, əbədi edəcəyik.
Mən Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını bu bayram münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan əsgərini, Azərbaycanın keşiyində duran, hüdudlarda, cəbhə xəttində duran Azərbaycan əsgərini,
bizim Milli Ordumuzun dəyərli zabitlərini, bütün şəxsi heyətini ürəkdən təbrik edirəm.
Şəhid ailələrini, müharibə əlillərini, bütün Azərbaycan xalqını bir daha təbrik edirəm.
Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycanın sükanı etibarlı əllərdədir.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz müstəqilliyimizi yaşadacağıq. Ona görə də yaşasın, yaşasın, yaşasın müstəqil
Azərbaycan!
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MOSKVANIN VƏ BÜTÜN RUSİYANIN PATRİARXI II ALEKSI İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(28 may 2001)
28 may 2001-ci il
Moskvanın və bütün Rusiyanın müqəddəs patriarxı, hörmətli qonaqlar, mən sizi Azərbaycanda ürəkdən
salamlayır və təşəkkür edirəm ki, müqəddəs patriarx, siz tarixdə ilk dəfə olaraq Azərbaycana səfər etdiniz. Mən
bu səfəri ölkəmiz üçün, xalqımız üçün, Azərbaycanda yaşayan pravoslavlar üçün son dərəcə mühüm hadisə
kimi, eləcə də Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində mühüm hadisə kimi qiymətləndirirəm.
Ona görə də mən sizi bir daha salamlayır və sizə təşəkkür edirəm ki, belə zəhmətə qatlaşaraq Azərbaycana
gəlmisiniz. Mənə məlum olduğuna görə, siz iki-üç gündür ki, buradasınız və ölkəmizlə, xalqımızla və əlbəttə,
Azərbaycanda yaşayan pravoslavlarla tanış ola bilmisiniz.
Biz Rusiya ilə uzun müddət – keçmişdə, Rusiya imperiyasında da, müttəfiq respublika kimi hamımız
Sovet İttifaqına daxil olduğumuz dövrdə də birlikdə olmuşuq. Ona görə də əlaqələrimizin çox böyük tarixi və
Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus və Azərbaycan xalqları arasında dostluğu səciyyələndirən çox parlaq
səhifələri var.
Azərbaycanda, xüsusən XIX-XX əsrlərdə rusların, özü də təkcə rusların deyil, bütün pravoslavların sayı
getdikcə artırdı. Ona görə də burada Pravoslav Kilsəsi fəxri yer tuturdu. Bir vaxtlar, Azərbaycan Rusiya
imperiyasının tərkibində olarkən, azərbaycanlıların bir çoxu imperator sarayı ilə də, kilsə ilə də sıx əlaqə
saxlayırdı. O vaxtlar bizim bir çox görkəmli adamlarımız Rusiyanın müxtəlif universitetlərində, ali
məktəblərində təhsil almışlar. Zəngin ailələrdən olan neçə-neçə azərbaycanlı çar ordusunda zabit kimi də xidmət
edirdi, azərbaycanlı generallar da çox idi. Onlar Rusiya uğrunda savaşlarda döyüşmüşlər. Məsələn, məşhur
general Əliağa Şıxlinski XX əsrin əvvəllərində Rusiya-Yaponiya müharibəsi zamanı Port-Arturda igidliklə
döyüşmüşdür və bütün Rusiyada onu "Rus artilleriyasının allahı" adlandırırdılar. Bu sözləri general Səmədağa
Mehmandarov və ya bir neçə naxçıvanlı general haqqında da demək olar. Şübhəsiz, bütün bunlar Rusiya ilə
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin səhifələridir, özü də çox gözəl səhifələridir.
Xalqlarımız müxtəlif dinlərə mənsubdurlar və burada təəccüblü bir şey yoxdur. Çünki dünyada vahid din
yoxdur, bir Allah var. Xalqlar müxtəlif dinlərə etiqad edirlər, amma bununla belə, dini mənsubiyyətdəki fərq
bədxah münasibətləri, ədavət və düşmənçiliyi, yaxud xoşagəlməz daha nəyisə heç zaman şərtləndirmir.
Ona görə də Azərbaycanda rus əhali və ümumiyyətlə, pravoslavlığa etiqad etmiş olanların və etiqad
edənlərin hamısı hüquq bərabərliyi şəraitində yaşamışlar. Bu, keçmiş vaxtlarda da olmuşdur, bu, Sovet İttifaqı
illərində – dinin yasaq edildiyi, lakin bununla belə, mövcud olduğu illərdə də olmuşdur. Əks halda, sizin
gördüyünüz bu məbədlər, sadəcə, olmazdı, axı, onlar heç də indi tikilməyibdir. Bu sözləri məscidlər haqqında
da demək olar. Yasaq vardı, din elədir ki, o, bütün əsrlərdə həm sıxıntılara, həm də təqiblərə məruz qalmışdır.
Bunu istənilən dinin tarixinə aid etmək olar. Lakin bununla belə, din həmişə həyata yol açmış, mövcud
olmuşdur və indiyədək mövcuddur.
Sovetlərin dövründə burada insanlar tam hüquq bərabərliyi şəraitində yaşayırdılar, hərçənd indi, adətən,
belə hesab edirlər ki, sovetlərin dövründə insanların hüquq bərabərliyi ümumən olmamışdır. İndi mən bu
mübahisələrə qoşulmaq istəmirəm, çünki dini mənsubiyyət baxımından hüquq bərabərliyi Azərbaycanda
kiminsə rus, ukraynalı, azərbaycanlı, belorus olmasından asılı olmayaraq, tam şəkildə vardı. İndi isə biz birbirimizdən ayrılmışıq. Rusiya öz dövlət suverenliyini Sovet İttifaqının bütün müttəfiq respublikalarından əvvəl
elan edərək, Sovet İttifaqının dağılması prosesinin bünövrəsini qoydu. Digər respublikalar da, görünür, birlikdə
olsalar da, müstəqillik, azadlıq haqqında daha çox düşünürdülər. Odur ki, 1991-ci ildə Azərbaycan da özünün
dövlət suverenliyini, müstəqilliyini elan etdi. Biz bu ilin axırlarında dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının
10-cu ildönümünü qeyd edəcəyik. 1918-ci ildə məhz bu gün – mayın 28-də Azərbaycan ilk dəfə öz dövlət
müstəqilliyini bəyan etmiş və demokratiya prinsipləri əsasında Xalq Cümhuriyyəti yaranmışdı. Lakin o, çox
yox, 23 ay yaşadı, sonra isə sosialist inqilabı, bolşevizm dalğası Qafqaza da gəlib çıxdı. Ona görə də bu suveren
dövlət, təbii ki, daha mövcud ola bilmədi, sovet hakimiyyəti quruldu. Sonrakı tarix isə sizə yaxşı məlumdur.
Yeri gəlmişkən, çox maraqlı və bəlkə də hətta rəmzi haldır ki, bu gün mən sizinlə milli bayramımız günü
–Azərbaycanın Müstəqilliyi günü, Respublika günü görüşürəm. Biz bu günü təntənə ilə qeyd edirik, ayın 26-da
böyük təntənəli yığıncaq keçirdik. İnsanlar bu bayram gününü dünən də qeyd etmişlər, bu gün də qeyd edirlər.
1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılarkən Azərbaycan öz müstəqilliyini bəyan etdi və 1920-ci ildə itirilmiş
dövlət müstəqilliyini bərpa etdi. Bu on ildə Azərbaycanda mürəkkəb proseslər baş vermişdir. Lakin ölkədə
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vəziyyəti ən çox mürəkkəbləşdirmiş və bu gün də qalmaqda olan hadisə budur ki, hələ 1988-ci ildə
Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları ilə, yəni əzəli Azərbaycan torpağını – Dağlıq Qarabağ Vilayətini
özünə birləşdirmək arzusu, niyyəti ilə əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə başlanmışdır.
Ona görə 1991-ci ildə Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdə o, Ermənistanla, əslində, müharibə
vəziyyətində idi. Bundan başqa, Azərbaycanda daxili xarakterli olduqca çox çətinliklər, mürəkkəb hallar var idi.
Əlbəttə, sizə çox yaxşı məlumdur, mən bunu bütün insan əxlaqı prinsiplərinə və mənəvi prinsiplərə zidd olan
çox kədərli, ağır bir fakt hesab edirəm ki, 1990-cı ilin yanvarında sovet hökuməti Azərbaycanda ancaq bir şeyi –
Ermənistanla münaqişədə Azərbaycana ədalətli münasibət göstərilməsini tələb edən xalqın çıxışını yatırmaq
üçün sovet qoşunlarının iri bir kontingentini göndərdi. Halbuki, bundan ötrü buraya bu qədər qoşun yeritmək
lazım deyildi, o mənada ki, Azərbaycanda sovet qoşunları kifayət qədər idi. Sizin ziyarət etdiyiniz qəbiristan –
Şəhidlər xiyabanı da əslində, elə onda yaranmışdır. Bu, şübhəsiz, adamların əhval-ruhiyyəsinə müəyyən təsir
göstərdi, çünki o vaxt insanların çoxu sovet rəhbərliyini Rusiya ilə, yaxud da, məsələn, Sovet İttifaqındakı bütün
xalqların nümayəndələrinin, o cümlədən də azərbaycanlıların xidmət etdikləri sovet qoşunlarını Rusiya
qoşunları ilə eyniləşdirirdi. Açığını deyəcəyəm, ona görə də o vaxt antirus, antirusiya əhval-ruhiyyəsi burada
geniş yayıldı. Doğrudur, o vaxt mən burada yaşamırdım, buna baxmayaraq, bütün o illər, o günlər mənə yaxşı
məlumdur. Odur ki, o vaxt rus əhalisinin müəyyən hissəsi buradan köçüb getdi. Sonra daxili proseslər başlandı,
ölkəmizdə sabitlik pozuldu və əlbəttə, bəzi adamlar belə qeyri-sabit şəraitdə qalmaq istəməyərək, özlərinə
sadəcə olaraq, başqa yaşayış yeri axtarırdılar. Ona görə də, məsələn, 1990-cı ildə baş vermiş hadisələrdən
əvvəlki dövrlə müqayisədə, burada rusdilli əhalinin sayı azaldı.
Lakin biz bu məsələni sabitləşdirdik və siz yəqin bunu bilirsiniz. 1993-cü ildən, burada vətəndaş
müharibəsinin qarşısını almağa və Azərbaycanda vəziyyəti ardıcıl surətdə sabitləşdirməyə müvəffəq olduğumuz
vaxtdan başlayaraq, bütün millətlərdən olan adamlar, o cümlədən və ilk öncə ruslar Azərbaycanda rahat
yaşamağa imkan tapdılar.
Şübhə yoxdur ki, rus xalqı Azərbaycan xalqının həyatında olduqca böyük rol oynamışdır – mən elmin,
təhsilin, mədəniyyətin inkişafını, iri sənaye kompleksləri tikilməsini nəzərdə tuturam.
İlk universitet Azərbaycanın müstəqilliyini elan etmiş həmin hökumətin qərarı ilə 1919-cu ildə
yaradılmışdır. Lakin bizim öz kadrlarımız yox idi, professor-müəllim heyəti əsasən yerli ruslardan və ya rusdilli
millətlərin nümayəndələrindən ibarət idi, yaxud bu kadrlar Rusiyadan dəvət edilmişdilər. Ona görə də biz XX
əsrdə ölkəmizdə elmin, təhsilin, mədəniyyətin, ümumən iqtisadiyyatın bütün sahələrinin inkişafında Rusiyanın
rolunu, rus xalqının rolunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Bunların hamısı öz izini qoymuşdur və gərək ki, sizin bunu şəxsən yəqin etməyə imkanınız olmuşdur.
Mənə dedilər ki, burada çoxlu kilsə var. Mən bunu bilirdim, ancaq sizin gəlişinizlə əlaqədar dedim ki, mənə
daha dəqiq rəqəmlər verin. Siz bir neçə il əvvəl burada Bakı və Xəzəryanı bölgə yeparxiyası yaratdınız. Bu,
əvvəllər var idi, lakin sonralar ləğv edilmişdi, indi siz onu yenidən yaratdınız. Yeri gəlmişkən, sizin burada çox
layiqli nümayəndəniz var, onunla görüşmək, söhbət etmək həmişə xoşdur, çox ağıllı adamdır. Bir sözlə, din
yaşayır, mövcuddur, bütün dini adətlər – müsəlman adətləri də, pravoslav adətləri də, başqa dinlərin adətləri də
bərpa olunmuşdur. Biz ümidvarıq ki, bu, hər bir ölkənin, hər bir xalqın inkişafına kömək edəcəkdir. Çünki biz
onu əsas tuturuq ki, din həmişə müsbət rol oynamalıdır. Xüsusən də insanın mənəvi inkişafında, insanların
mənəvi tərbiyəsində və onların yüksək mənəviyyat, yüksək əxlaq prinsipləri əsasında sıx birləşməsində.
Ümidvaram ki, siz bu günlər ərzində müəyyən təəssürat toplaya bildiniz. Mən bu görüşdən istifadə edərək,
özüm də bəzi şeylər söyləməyi qərara aldım. İndi sözü sizə verirəm.
II Aleksi: Mən çıxışımın birinci hissəsini ayaq üstündə söyləmək istərdim, çünki bu gün Azərbaycan
Respublikası üçün əlamətdar gündür və belə əlamətdar gündə, respublika günündə Siz bizi qəbul edirsiniz. Ona
görə də, icazə verin mənə, zati-aliləri, çox hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizi nümayəndə heyətimizin adından,
şəxsən öz adımdan Azərbaycanın bizim də iştirakçısı olduğumuz bu milli bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik
edim və Sizin müdrik rəhbərliyiniz altında Azərbaycan Respublikasına xeyir-dualı uğurlar və tərəqqi arzulayım.
Biz də ümidvarıq ki, Azərbaycan həqiqətən inkişaf edəcəkdir. Sizin müdrik siyasətçi olmağınız, danılmaz
nüfuza malik olmağınız, Azərbaycanda vəziyyəti sabitləşdirməyiniz bunun böyük rəhnidir. Əlbəttə, çətinliklər
də var, lakin hər halda XXI əsrə başlayaraq, biz həmişə təzə əsrə ümidlə baxırıq ki, o, Sovet İttifaqının yeni yol
– suverenlik və müstəqillik yolu tutmuş keçmiş respublikalarından hər birinə tərəqqi və uğur gətirəcəkdir. Sizi
bugünkü bayram – Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və bu gün Sizinlə görüşməyimizi
əlamətdar hadisə bilirik.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Nikolay Ryabov: Heydər Əliyeviç, icazə verin mən də ayağa qalxım.
Milli bayram münasibətilə Rusiya prezidentinin Sizə təbrikini oxumaq istəyirəm.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun.
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Nikolay Ryabov: Mən də bu təbriklərə qoşulmaq və xalqımız arasında hamının sevdiyi, hörmət və
ehtiram bəslədiyi bütün Rusiya patriarxının səfərinə göstərdiyiniz çox böyük qayğı və diqqətə görə səmimi
qəlbdən təşəkkür etmək istəyirəm.
II Aleksi: Zati-aliləri, indi icazə verin, sözümə davam edim. Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə ürəkdən
təşəkkürümü bildirirəm, xalqlarımız arasında qarşılıqlı münasibətlərin tarixinə toxunduğunuza görə çox sağ
olun. Buraya səfərimiz, ünsiyyətdə olmağımız bizim üçün son dərəcə faydalı oldu. Bir var eşidəsən, bir də var
ki, görəsən. Bunlar başqa-başqa şeylərdir.
Bakı öz gözəlliyi, səliqə-sahmanı, təmizliyi ilə bizə həqiqətən çox xoş təsir bağışladı, insanlar bugünkü
dövlət bayramını qeyd edir və bu bayrama sevinirlər. Əlbəttə, rus və Azərbaycan xalqları arasında keçmişdə
olmuş və bu gün də inkişaf edən birgə əməkdaşlıq əvəzsizdir. Faciəli səhifələr olmuşdur və buraya gəldiyimiz
elə ilk gün şəhidlər xiyabanını ziyarət etdik və o faciəli günlərdə şəhid olanlara ehtiramımızı bildirdik.
Biz orada azərbaycanlıların da, rusların da familiyalarını gördük, onların ruhuna dua oxuduq.
Biz dövlət xadimləri, şəhərin rəhbərləri ilə də görüşdük, İçərişəhərlə tanış ola bildik və daim
münasibətlərimizin inkişaf tarixini xatırladıq. Bu gün təsdiqləmək olar ki, rusdilli əhali burada həqiqətən bütün
hüquqlara, bərabər hüquqlara malikdir. Onlar özlərini ikinci dərəcəli adamlar kimi hiss etmirlər və pravoslavlar
öz dininə, öz imkanına heç bir maneə olmadan etiqad edirlər, təəssüflər ki, bu, hətta bəzi pravoslav ölkələrində
də yoxdur.
Möhtərəm şeyxlə bizim aramızda artıq neçə illərdir ən xoş qarşılıqlı münasibətlər mövcuddur, onunla
tanışlığımız və əməkdaşlığımız 1988-ci ildən başlamışdır. Bu illər ərzində biz bəzən ən faciəli anlarda, Dağlıq
Qarabağda qan axıdıldığı günlərdə, qan tökülməsini dayandırmaq lazım olduğu vaxtlarda rus pravoslav
kilsəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya ruhani liderlərinin dörd dəfə üçtərəfli görüşünü
keçirmişik. Din xadimləri vəziyyətdən çıxış yolunu görür və böhrandan çıxmaq üçün öz yollarını təklif
edirdilər.
Elə dünən biz səfərimizə yekun vuraraq, bəyannamə imzaladıq. Biz bu bəyannamədə mövcud problemin
həll edilməsinə tərəfdar olduğumuzu və Azərbaycanın, Ermənistanın dövlət rəhbərlərinə indi bu iki ölkə
qarşısında duran problemin siyasi yolla aradan qaldırılmasını arzuladığımızı bildiririk. Bizə gəlincə, daha bir
üçtərəfli görüş keçirmək və bu problemin həllini necə təsəvvür etdiyimizi bildirmək niyyətindəyik.
Ev-eşiklərindən məhrum olmuş, yurd-yuvasından məhrum olmuş və bu gün burada yaşayaraq, dövlət
üçün müəyyən iqtisadi çətinliklər törədən qaçqınlarla görüşmək, zənnimcə, bizim üçün çox vacib idi, çünki 8
milyon əhalinin 1 milyon nəfərinin qaçqın olması müəyyən dərəcədə böyük iqtisadi problem yaradır. İnsanların
öz müsibətlərindən necə danışmalarını eşitmək, müsibətləri görmək din xadimləri üçün də, – biz onlarla görüşə
qardaşımız şeyx Paşazadə ilk birlikdə getmişdik, – olduqca ağır idi. Odur ki, kilsə də, dinlər də həmişə öz
diqqətini əzab-əziyyət çəkənlərə, müsibətlərə məruz qalanlara, ev-eşiyindən məhrum olanlara yönəldir. Ona
görə də qeyd etmək istərdim ki, qaçqınlarla görüşlər zamanı səslənmiş bütün çıxışlarda Ermənistandan və
Dağlıq Qarabağdan, digər rayonlardan didərgin salınmış bir çox ruslar şeyx qardaşımızla bizdən xahiş edirdilər
ki, bu problemin həllinə kömək göstərək. Onlar bunu ancaq sülh yolu ilə aradan qaldırılmaqda görürlər, çünki
bu müharibədə hərbi əməliyyatlar zamanı tökülən qanları, xalqların verdikləri qurbanları, itkiləri xatırlayırlar.
Hələ inqilabdan əvvəl dövlətlərimizin inkişafına rusların da, azərbaycanlıların da necə qarşılıqlı surətdə
töhfə verdiklərini bizə Siz də xatırlatdınız. Biz elə sovet dövründə də milli mənsubiyyətlərə ayrılmadan bir ailə
kimi yaşayırdıq. Vaxtilə mövcud olmuş ənənəvi əlaqələr, əlbəttə, Sovet İttifaqı dağıldıqdan sonra pozuldu, canlı
əlaqə itirildi, lakin mənə elə gəlir ki, bu əlaqə tədricən bərpa edilir və burada təhsil almış, neft sənayesinin
təşkilində təcrübə toplamış bir çox sahibkarlar indi Rusiyada işləyir və məsul vəzifələr tuturlar.
Xüsusi qeyd etmək istərdim ki, burada rus dilində çoxsaylı məktəb var, bu məktəblərdə təkcə rusdillilər
deyil, azərbaycanlılar da oxuyurlar. Biz Slavyan Universitetinə getdik. Orada slavyan xalqlarının mədəniyyəti,
dilləri öyrədilir. Bütün bunlar yadlaşmanın xalqlarımız arasında kök atmaması üçün edilir.
Zənnimcə, bu baxımdan Azərbaycan ərazisində ənənəvi dinlərimiz çox mühüm rol oynayırlar. Biz
məscidləri də, fəaliyyətdə olan üç pravoslav məbədini də, səfirliyin ərazisində tikilmiş kiçik kilsəni də ziyarət
etdik. İbadət etməyə gələn çoxsaylı pravoslav dindarlar gördük. Məhəmməd peyğəmbərin nəvəsinin uyuduğu
yerdə Sizin zəhmət və qayğılarınızla bərpa olunmuş məscidi ziyarət etdik. Gözəl məsciddir. İndi o,
müsəlmanların ziyarətgahına çevrilmişdir. Biz görürük ki, dini həyat həqiqətən dirçəlir. Düşünürəm ki, bu
dirçəliş insanların öz əməyinə, vəzifələrinə münasibətində müsbət rol oynayacaqdır. Onlar öz borcuna və öz
vəzifələrinə vicdanla yanaşacaqlar.
Elə bu gün mən müsahibə verərkən bildirdim ki, bəzən ölkələrimizdə deyirlər ki, bu məsələləri məhz
prezident, hökumət həll etməlidir. Mən isə deyirəm ki, ölkənin gələcəyi, xalqın gələcəyi hər bir kəsin
töhfəsindən asılıdır və buna görə də hər bir vətəndaşın üzərinə məsuliyyət düşür.
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Pravoslavlar din xadimlərinin ağsaqqalı kimi müxtəlif millətlərin və müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin
necə birgə yaşamasına, əməkdaşlıq etməsinə gözəl nümunə verdiyinə görə, şeyx qardaşımız Paşazadəyə çox
minnətdardılar. Zənnimcə, Azərbaycan yeganə dövlətdir ki, burada müsəlmanların dini başçısı həm sünnilərin,
həm də şiələrin başçısıdır. Odur ki, bu nümunə islamın iki qolu arasında bəzən qarşıdurmaların baş verdiyi bir
çox ölkələr üçün örnək olmağa layiqdir. Elə qardaşım da mənə dedi ki, İrana gedir, çünki orada məhz bu
təcrübəyə ehtiyac duyulur.
Bu gün biz haqq-taalanın xeyir-dua verdiyi qonaqpərvər Azərbaycan torpağına səfərimizi başa çatdırırıq,
özümüzlə ən xoş və nurlu təəssüratlar aparırıq. Mənə elə gəlir ki, XXI əsr və üçüncü minillik dövlətlərimiz
arasında inkişaf etməkdə olan intensiv əlaqələrlə başlanır. Vladimir Vladimiroviç Putinin səfəri də, parlamentin
sədri başda olmaqla parlamentin böyük bir nümayəndə heyətinin Rusiya Federasiyasına səfəri də belə
əlaqələrdəndir. Əgər bizim səfərimiz də buna öz töhfəsini verərsə, çox şad olarıq. Bizi ənənəvi Qafqaz
mehribanlığı və qonaqpərvərliyi ilə hər yerdə həqiqətən çox səmimiyyətlə, gülərüzlə qarşılayırdılar. Aldığımız
təəssüratlar olduqca zəngindir. Budur, indi biz zati-alilərinizin qəbulundayıq, bizdə belə bir məsəl var ki, işin
sonu onun bəzəyidir. Ona görə düşünürəm ki, zati-alilərinizlə bugünkü görüş də bizim səfərimizin bəzəyidir. Öz
xalqınız üçün və Azərbaycan torpağında yaşayan xalqlar üçün gördüyünüz bütün işlərə görə Sizə səmimi
təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Siz qan tökülməsini dayandırdınız, Siz bu torpaqda yaşayan insanlara bərabər
hüquqlar verilməsinə, dindarların öz dininə, öz imanına etiqad etməsinə, hamının çiyin-çiyinə işləməsinə və birbirinə qarşı durmamasına nail oldunuz, onlara bu hüquqları verdiniz.
Ənənəvi dinlərin fəaliyyətinə eyni dərəcədə diqqət yetirdiyinizə və qiymət verdiyinizə görə rus pravoslav
kilsəsi adından Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istərdik. Eyni zamanda, müxtəlif təriqətlərin, başabəla
missionerlərin, Azərbaycan ərazisində, habelə bütün keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarının ərazilərində həyata
keçirməyə çalışdıqları dini ekspansiyalarla əlaqədar dövlət səviyyəsində də narahatlıq ifadə edilir, bu narahatlıq
ənənəvi dinlərin başçıları səviyyəsində də bildirilir. Mən qəti əminəm ki, belə missionerlərin fəaliyyəti adamları
maarifləndirməyə yox, adamların arasına həm də dini etiqad əlamətinə görə rəxnə salmağa yönəldilmişdir.
Təhlükə də, bax, bundadır.
Çünki tamamilə yad olan, heç bir kökü, ənənələri olmayan təriqətlər, missionerlər torpağımıza gəlir və 70
illik ateizm tərbiyəsindən və dini dəyərlərin inkarından sonra yaranmış mənəvi boşluğu doldurmağa can atırlar.
Onlar Rusiyanı və keçmiş Sovet İttifaqının digər ölkələrini mənəvi boşluq adlandırır və ona görə də buraya
gəldiklərini bildirirlər. Ona görə də biz bununla razı deyilik. Biz bu təhlükəni dünən qəbul etdiyimiz
bəyannamədə də xatırlatmışıq. Çünki bu, xalqları bir-birindən ayırır.
Qüvvələrin birləşdirilməsi prinsipi isə, zənnimcə, hər bir ölkədə olmalıdır. Ona görə ki, hər bir ölkənin
gələcəyi birlikdədir. Odur ki, çox hörmətli Heydər Əliyeviç, birlikdə çalışan və birlikdə işləyən bu vahid
cəmiyyətin yaradılmasında Sizin xidmətiniz bu baxımdan olduqda böyükdür.
Siz din xadimləri üçün, dini başçılar üçün çox işlər görürsünüz və möhtərəm şeyxin də, Sizin də Yepiskop
Aleksandra yüksək qiymət verməyiniz bu qəbildəndir. Biz, həqiqətən, bir neçə il əvvəl burada Yeparxiya
yaratdıq və onun statusuna xüsusi əhəmiyyət vermişik, çünki o, suveren dövlətin ərazisindədir. Üstəlik, biz
hansısa bir yeni adamı təyin etmədik, əksinə, elə bir adamı təyin etdik ki, o, artıq burada xidmət etmiş, hörmətnüfuz qazanmışdır, onu tanıyırlar və Siz onu özünüzünkü, burada böyüyüb başa çatmış adamınız kimi qəbul
etmisiniz. Biz ağsaqqal şeyx Paşazadənin rəhbərliyi ilə ənənəvi dinlər – islam, pravoslav və iudaizm arasında
həyata keçirilən əməkdaşlığa çox şadıq. O, bəlkə də yaşca hamıdan böyük deyildir, amma zəngin həyat və
mənəvi təcrübəsinə görə qalan bütün ənənəvi dinlərin rəhbərləri üçün həqiqətən ağsaqqaldır.
Azərbaycanda yaşayan pravoslavlar ibadət etmək imkanına malikdirlər. İndən belə Bakının üç kilsəsində
pravoslav dindarlar – təkcə ruslar deyil, ukraynalılar da, belaruslar da ibadət edəcək, mənən kamilləşəcəklər. Biz
zati-alilərinizin böyük diqqətini bunda da görürük.
Xalqların barışması işinə, Azərbaycanın və onun xalqının rifahı naminə fəaliyyət göstərən ənənəvi
dinlərin dəstəklənməsinə çox böyük töhfəyə dərin ehtiram əlaməti olaraq, mən rus pravoslav kilsəsinin ordenini
Sizə təqdim etmək istərdim. Bizim verdiyimiz qiymətin əlaməti olaraq, birinci dərəcəli müqəddəs mömin
Moskva knyazı Daniil ordenini qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Bu ordeni bizdən nəinki Azərbaycanın inkişafına və möhkəmlənməsinə, həm də mənəvi, əxlaqi
dəyərlərin, inam, haqq-ədalət dəyərlərinin Azərbaycan xalqının həyatına qaytarılmasına verdiyiniz çox böyük
töhfənin qiymətləndirilməsi kimi qəbul edin.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
II Aleksi: "Rus pravoslav kilsəsinin Bakı və Xəzəryanı bölgə Yeparxiyasına göstərdiyi diqqətə, köməyə
və dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyev rus pravoslav kilsəsinin birinci
dərəcəli müqəddəs mömin Moskva knyazı Daniil ordeni ilə təltif edilir".
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Yepiskop Aleksandrın simasında Bakı və Xəzəryanı bölgə Yeparxiyası mənim səfərimlə əlaqədar medal
buraxmışdır. Mənə icazə verin, görüşümüz münasibətilə bu medalı sizə təqdim edim.
Heydər Əliyev: Necə gözəl ordendir. Şübhəsiz ki, bu, ilk kilsə ordenidir. Keçmişdə aldığım ordenlərdən
qat-qat gözəldir. Çox sağ olun, mən Sizə çox təşəkkür edirəm.
II Aleksi: Moskva knyazı Daniil Moskvanı yaratmış və birləşdirmiş knyazdır.
Bu orden Azərbaycanın yaradıcısı, Azərbaycan xalqlarının vəhdət halında birləşdiricisi kimi Sizə təqdim
olunur.
Bu ordeni qəbul etməyinizi xahiş edirəm.
Heydər Əliyev: Hörmətli müqəddəs patriarx, söylədiyiniz bütün sözlərə görə, bölüşdüyünüz təəssüratlara
görə, insanlar arasında etimadın möhkəmlənməsi və dinin inkişaf etməsi, hər bir adamın Konstitusiyamıza
müvafiq surətdə vicdan azadlığı hüququndan istifadə edə bilməsi üçün şərait yaradılması sahəsində ölkəmizin,
xalqımızın, dövlətimizin işinə verdiyiniz qiymətə görə çox sağ olun. Bu, Konstitusiyamızın ən mühüm
müddəalarından biridir. Mənə çox xoşdur ki, Azərbaycanda olduğunuz müddətdə sizdə yaxşı təəssürat yarandı
və siz doğru dediniz ki, bir var eşidəsən, bir də var ki, görəsən. Zənnimcə, sizin eşitdikləriniz prinsipcə görmək
istədikləriniz üçün əsas olmuşdur.
Biz sizi çoxdan, dəfələrlə dəvət etmişdik. Mən də dəvət edirdim, şeyx həzrətləri də dəvət edirdi. Əlbəttə,
biz inanırdıq ki, dəvətimiz qəbul ediləcək və siz Azərbaycana gələcəksiniz. İndi isə bunların hamısı gerçəkliyə
çevrilmişdir. Siz Azərbaycana gəldiniz, bir neçə gün burada oldunuz və bu gün səfəriniz başa çatır və siz
evinizə, Moskvaya qayıdırsınız.
Mən sizin bütün fikirlərinizlə razıyam və əlbəttə, barışıq, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama
salınması sahəsində fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Mənə məlumdur ki, mən hələ Azərbaycan
prezidenti seçilməzdən əvvəl məhz sizin təşəbbüsünüzlə siz, bütün Qafqaz müsəlmanlarının şeyxülislamı və
Ermənistan katolikosu – əvvəlki katolikos və indiki katolikos – görüşlər keçirmisiniz. Bu səylərinizə görə sağ
olun. Bu, yüksək qiymətə layiqdir, çünki mən belə bir mövqe tutmuşam ki, bir daha qan tökülməməlidir. Biz
münaqişəni sülh yolu ilə nizama salmalıyıq və bu məqsəd üçün bütün imkanlardan istifadə edilməlidir. Xalq
arasında isə ruhanilərin, din xadimlərinin nüfuzu çox vaxt daha yüksək olur və dövlət rəhbərlərinin fəaliyyətinə
nisbətən daha güclü təsir göstərir. Odur ki, indiyədək gördüyünüz işlərə görə sağ olun. Lakin sizin bu
fəaliyyətinizin davam etdirilməsinə hələ bizim ehtiyacımız var.
Biz 1994-cü ilin mayında hərbi əməliyyatları dayandırdıq, atəşkəs haqqında razılığa gəldik. Artıq yeddi
ildir hərbi əməliyyatlar aparılmır və diqqətəlayiq haldır ki, hər hansı xarici sülhyaratma qüvvələrinin müdaxiləsi
olmadan Ermənistan tərəfi də, Azərbaycan tərəfi də atəşkəs rejiminə əməl edir. Bu, onu göstərir ki,
Azərbaycanda da, Ermənistanda da məsələnin dincliklə həll olunmasını istəyirlər.
Bu yeddi ildə biz bir çox danışıqlar aparmışıq. Bilirsiniz ki, hələ 1992-ci ildə ATƏT xüsusi qrup, Minsk
qrupu yaratmışdır. Münaqişənin dincliklə nizama salınmasına kömək göstərilməsi üçün indi bu qrupa Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başçılıq edirlər. Ötən bütün illər ərzində bu qrup daim fəaliyyət göstərmiş,
həmin məsələ ilə məşğul olmuşdur. Doğrudur, bəzən fəal, bəzən də fasilələrlə. Şadam ki, Rusiya prezidenti
Vladimir Vladimiroviç Putinin, Birləşmiş Ştatların prezidenti Corc Buşun, Fransa prezidenti Jak Şirakın
simasında Minsk qrupunun həmsədrləri münaqişənin nizama salınması üçün son vaxtlar öz aralarında daha fəal
əməkdaşlıq edirlər. Deməliyəm ki, biz əvvəllər belə fəallıq, belə sıx əməkdaşlıq müşahidə etmirdik və
münaqişənin dincliklə həll olunmamasının səbəblərindən biri, bəlkə də budur.
Biz şadıq ki, indi qarşılıqlı anlaşma var, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa arasında
əməkdaşlıq arzusu var. Biz buna böyük ümid bəsləyirik. Bilirsiniz ki, 1999-cu ildən bəri biz Azərbaycan və
Ermənistan prezidentlərinin vaxtaşırı görüşlərini keçiririk. Böyük ölkələrin - Rusiyanın, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının və Fransanın rəhbərləri bizə tez-tez deyirlər ki, razılığa gəlmək imkanını ən əvvəl siz özünüz
tapmalısınız. Bu, bəlkə də doğrudur, amma burada biz bərabər vəziyyətdə deyilik. Əvvəla, Ermənistan müxtəlif
səbəblərə görə Dağlıq Qarabağı işğal edə, bütün azərbaycanlıları oradan qova bilmişdir. Lakin Ermənistan
bununla kifayətlənməyərək, Azərbaycanda daxili sabitsizliklə əlaqədar özü üçün yaranmış əlverişli imkandan
istifadə edərək, döyüş əməliyyatları zonasını genişləndirdi və ancaq azərbaycanlıların yaşadıqları daha yeddi
rayonu işğal etdi. Ermənistandan da bütün azərbaycanlılar qovuldular, orada bir nəfər də azərbaycanlı
qalmayıbdır. Ona görə bizdə bir milyon qaçqın var.
Qaçqınların məskunlaşdıqları yerlərdən birinə getdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Söz düşmüşkən, bu,
qaçqınların qaldıqları yerlər arasında ən yaxşısıdır. Çünki onlar hər halda Bakı şəhərində digər, hansısa bir
binadadırlar, hərçənd bu bina tam tikilib qurtarmamışdır.
II Aleksi: Binanın damı varmı?
Heydər Əliyev: Bəli, dam var. Əgər iki-üç saatlıq məsafədə yerləşən yaxın rayonlara, – mən bütün
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düşərgələrdə oluram, – getsəniz, görərsiniz ki, orada insanlar artıq yeddi, səkkiz, hətta doqquz ildir çadırlarda
yaşayırlar. Çadırlarda uşaqlar doğulur. Biz çadırlarda şərait yaratmışıq ki, onlar oxuya bilsinlər. Çadırlarda yeniyeni ailələr qurulur. Çadırlarda insanlar dünyalarını dəyişirlər, bəs onları harada dəfn etməli? Hər kəs istəyir ki,
öz doğma torpağında dəfn olunsun. Bu, hər bir insan üçün təşəkkül tapmış ənənədir. Lakin o, çadırda ölür və
çadırların yaxınlığında yeni qəbiristanlar salmaq lazım gəlir, onun cənazəsini öz doğma torpağına aparmağa isə
imkan yoxdur, çünki orada hər şey dağıdılmış, yağmalanmışdır. Mən hələ onu demirəm ki, bu işğal edilmiş
torpaqlarda bütün qəbiristanlar, müqəddəs yerlər dağıdılmışdır.
Öz fikirlərimi belə faciəli notlarla davam etdirmək istəmirəm. Bu baxımdan Ermənistanla vəziyyətimiz
bərabər deyildir. Onlar bu baxımdan üstünlüyə malik olduqlarına görə təkid edirlər ki, şərtləri qəbul edilsin.
Onların şərtləri isə Dağlıq Qarabağa müstəqillik statusu verilməsindən ibarətdir. Azərbaycan ərazisində ikinci
bir erməni dövləti ola bilməz, ola bilməz! Eləcə də Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilə bilməz! Beynəlxalq
hüququn, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, ATƏT-in əsas prinsipləri hər bir dövlətin ərazi bütövlüyündən,
mövcud sərhədlərin toxunulmazlığından ibarətdir. Ermənilər isə tələb edirlər ki, ərazimizin bir hissəsini onlara
verək, bunun əvəzində onlar Dağlıq Qarabağın ətrafında yerləşən, işğal etdikləri rayonları azad etsinlər. Yəqin
ki, bu rayonlar azad edildikdən hələ 50 il sonra da insanlar öz ev-eşiklərini qurmaqla məşğul olmalıdırlar, çünki
orada hər şey dağıdılmış, hər şey talan edilmişdir.
Minsk qrupu həmsədrlərinin – Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Rusiya və Fransanın nümayəndələri bu
yaxınlarda burada oldular. Onlar Ağdam rayonunda atəş xəttini keçdilər, Dağlıq Qarabağa getdilər. Bizim belə
bir iri rayonumuz var, orada 160-170 min adam yaşayırdı. Özü də o, qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri, öz
gözəlliyi, öz xüsusiyyətləri olan şəhərdir. Ən başlıcası isə budur ki, orada bu qədər adam yaşayırdı.
Həmsədrlərin nümayəndələri əvvəllər də orada olmuşlar, indi isə təsdiqləmişlər ki, orada hər şey dağıdılmış, hər
şey qarət edilmişdir. Ona görə də biz sülh istəyirik, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Lakin eyni
zamanda, erməni tərəfi də daha konstruktiv mövqe tutmalıdır. Təəssüf ki, biz bunu hələlik görmürük. Əgər
vəziyyət belə qalsa, onda bunun çox ağır nəticələri ola bilər. Çünki xalqımızda, əhalimizdə belə bir əhvalruhiyyə getdikcə güclənir ki, axı, torpaqlarımızın işğalına nə qədər dözmək olar, biz vuruşmalıyıq,
torpaqlarımızı öz qanımızla, nəyin bahasına olursa olsun, azad etməliyik.
Son vaxtlar Rusiya münaqişənin dincliklə nizama salınmasına fəal kömək göstərir. İyunun 1-də Minskdə
Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri dövlət başçılarının görüşü keçiriləcəkdir. Yəqin ki, orada prezident Vladimir
Vladimiroviç Putinin, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin üçtərəfli görüşü olacaqdır. Rusiya prezidenti
Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi səfər etməsi, özü də yeni əsrin əvvəlində, yeni minilliyin
əvvəlində səfər etməsi çox mühüm rol, müstəsna rol oynamışdır. O, yanvarın 9-da buraya gəldi. Xalqımız bunu
çox yüksək qiymətləndirdi. Mən inciklik hissi ilə deməliyəm ki, biz neçə illərdi Rusiya prezidentini də, baş
nazirini də dəvət edirdik, amma müsbət bir cavab almırdıq. Lakin mənim dəvətimdən sonra qısa müddətdə
Vladimir Vladimiroviç Putin onu qəbul etdi və buraya gəldi. Siz gördüyünüz kimi, o da vəziyyəti özü gördü.
Fəxri doktoru adına layiq görüldüyünüz elə həmin Slavyan Universitetində o da fəxri doktor adı aldı. Yeri
gəlmişkən, universitetin tarixində iki nəfər onun fəxri doktoru olmuşdur – Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putin və Moskvanın və bütün Rusiyanın müqəddəs patriarxı. Əlbəttə, bütün bunlar onun üçün
müəyyən dərəcədə gözlənilməz idi, eləcə də sizin üçün. Yəni, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlərin
gərginləşməsi üçün müxtəlif qüvvələrin yaratdıqları əhval-ruhiyyə bu gün də var. Lakin bununla belə,
prezidentin hər şeyi öz gözü ilə görməsinin və hər hansı informasiyadan istifadə etmədən vəziyyəti artıq özünün
qiymətləndirilməsinin və bütün Rusiya patriarxının hər şeyi öz gözü ilə görməsinin, özünün qiymətləndirmək
imkanına malik olmasının böyük əhəmiyyəti var. Biz buna ehtiyac duyuruq. Təkrar edirəm, ehtiyac duyuruq.
Çünki onlar işləmirlər, öz torpaqlarında işləsəydilər, əvvəllər nə əkib-becərirdilərsə. onu da əkib-becərirdilər. Bu
torpaqlar çox bərəkətlidir. Onlar məhsul istehsal edərdilər və ya özlərinin başqa işləri ilə məşğul olardılar.
Respublikamız belə bir mürəkkəb vəziyyətdə inkişaf edir, Qərblə Şərq arasında, Qafqazda yerləşdiyinə
görə son dərəcə böyük coğrafi-strateji əhəmiyyəti var. Respublika böyük təbii ehtiyatlara malikdir və öz
xalqımıza daha yaxşı həyat şəraiti təmin etmək üçün də, əlbəttə, qonşularımızla, Rusiya ilə ticarət
münasibətlərini və digər münasibətləri daha fəal genişləndirmək üçün də bütün bunlardan daha səmərəli istifadə
etmək imkanımız var. Bizim bəzi layihələrimiz var, məsələn, Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti burada fəal işləyir və
təbii ki, fayda götürür və bu birgə işdən Azərbaycan da faydalanır.
II Aleksi: Hər halda iş yerləri də açılır.
Heydər Əliyev: Əlbəttə, indi bizdə 32 Qərb şirkəti işləyir. Təəssüf ki, Rusiyanın təkcə bir şirkəti var,
halbuki mən Rusiyanın bir çox şirkətlərini dəvət etmişəm. Görünür, onların Rusiyada hələ çox nefti var, ona
görə də bir yana getmək istəmirlər.
Bütün bunlar nəzərə alınaraq, sizin sülhyaratma missiyanız böyük əhəmiyyətə malikdir. Odur ki, sizdən
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öz fəaliyyətinizi davam etdirməyinizi xahiş edirəm. Bizim şeyxülislam bu baxımdan fəaldır. O, sizinlə görüşləri
barədə, əlaqələr barədə, köməyinizə bəslədiyi ümid barədə mənə tez-tez məlumat verir. İstərdim ki, bütün
bunlar səmərəli nəticələnsin. Sülh hər yerdə lazımdır. Minskdə Qafqaz dördlüyünün görüşü olacaqdır. Çünki
indi dünyada, xüsusən, postsovet məkanında hamı beynəlxalq terrorizm, ekstremizm sarıdan narahatdır. Şimali
Qafqazda nələr baş verdiyini siz çox yaxşı bilirsiniz, Gürcüstanda münaqişə var, Ermənistanla Azərbaycan
arasında münaqişə var.
Dünyanın Qafqaz kimi nadir diyarı hazırda elə bir vəziyyətdədir ki, burada terrorçular üçün də, hər cür
ekstremistlər üçün də şərait mövcuddur.
Bizi narahat edən daha bir məsələ var. Bu, dini ekstremizmin yayılmasıdır. Din cəmiyyətdə insan
fəaliyyətinin həmişə ən nəcib sahəsi hesab olunmuşdur və hesab edilir. Ayrı-ayrı dini cərəyanların qarşılarına
terrorizm, ekstremizm vəzifələri qoyması, yaxud din pərdəsi altında tamam əks əməllərlə məşğul olması və
xalqlara, ölkələrə, ayrı-ayrı insanlara ziyan vurması, əlbəttə, qətiyyən dözülməz haldır. Yeri gəlmişkən, biz
təkcə Azərbaycanı deyil, bütün Qafqazı bundan qorumalıyıq. Siz Şimali Qafqazdakı, Mərkəzi Asiyadakı
vəziyyəti bilirsiniz. Biz bundan da qorunmalıyıq.
Əlbəttə, mən hər şeydən çox istərdim ki, siz Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaradılmasına, işğal
olunmuş torpaqların azad edilməsinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə və qaçqınların öz
yaşayış yerlərinə qayıtmasına daha fəal kömək göstərəsiniz. Lakin bununla yanaşı, mən bu işə eqoistcəsinə,
ancaq Azərbaycanın məhdud mövqelərindən yanaşmıram. Mən sizinlə bu söhbəti apararkən onu nəzərdə
tuturam ki, bir siyasi xadim kimi məni bütün bəşəriyyətin, hər halda regionumuzun, Yer kürəsinin bu guşəsinin
taleyi narahat edir, bütün bu təhlükələrin daha da inkişaf etməməsi üçün siz müvafiq qüvvələri onlara qarşı
qaldıra bilərsiniz.
Başa düşürəm, sizin imkanlarınız elədir ki, sizdən xahiş etdiyim məsələlərin həllinə ancaq bu imkanlar
daxilində kömək edə bilərsiniz. Bu gün vəziyyətin necə olduğunu, gələcəkdə daha nə kimi çətinliklərin yarana
biləcəyini və xalqlar, ölkələr, dövlətlər arasında sülhün və dinc qarşılıqlı münasibətlərin təmin edilməsi üçün
bizim nə kimi işlər görməli olduğumuzu xatırlatmaq məqsədi ilə öz fikirlərimi sizinlə bölüşürəm. Yeri
gəlmişkən. dinin həmişə ən birinci məqsədi sülh olmuşdur.
Mən təbliğat aparmıram və bu məlum həqiqətləri sizə söyləmək istəmirəm. Siz onları gözəl bilirsiniz.
Mən, sadəcə olaraq, öz baxışlarımı, öz fikirlərimi bildirirəm. Mən sizə bir daha və yenidən təşəkkür edirəm.
Məni təltif etdiyiniz ordenin isə mənim üçün müstəsna əhəmiyyəti var. Təbii ki, bu hadisə bioqrafiyamda öz
layiqli yerini tapacaqdır. Sağ olun.
II Aleksi: Sağ olun. Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, sağ olun ki, öz fikirlərinizi bölüşdünüz. Çünki
Qafqazda baş verən hadisələr bizi narahat etməyə bilməz. Çünki Qafqaz xüsusi, bərəkətli, xeyir-dualı torpaqdır,
burada isti cənub günəşi altında torpaq bəhrələr verir. Bu torpaqlar viran edildikdə və insanlar bir-biri ilə qarşıqarşıya durduqda qan tökülür. Əlbəttə, bu, bizi narahat etməyə bilməz. O ki qaldı bizim üçtərəfli qarşılıqlı
münasibətlərlə bağlı problemlərə, qardaşım şeyx həzrətləri mənə dedi ki, belə görüşün keçirilməsinin zəruriliyi
barədə fikir yeni katolikos tərəfindən də səslənmişdir. Zənnimcə, burada din xadimləri belə bir yekdil
fikirdədirlər ki, görüşmək, məsələnin dincliklə həlli yollarını axtarmaq lazımdır.
Çeçenistanda baş vermiş faciə zamanı biz də həmişə bu faciəyə cəlb edilmişik. Törədilən terror aktları
hətta Qafqazın hüdudlarından kənarda da yayılırdı. Moskvada, Buynakskda evlərin partladılması dinc sakinlərin
həlak olmasına gətirib çıxardı. Orada insanların girov götürülməsi kimi mənəviyyata çox zidd olan biznes
həyata keçirilir. Biz də üç keşiş itirdik. Onlar Qroznıda xidmət edirdilər və girov götürülərək, çeçen əsirliyində
həlak oldular. Bu da başımıza gələn faciədir. Dolanacaq imkanlarından məhrum olmuş və indi müxtəlif ətraf
rayonlarda yaşayan qaçqınların məsələləri də bu qəbildəndir.
Lakin burada, Azərbaycan torpağında olarkən ilk əvvəl kömək etmək lazımdır ki, – bu məsələdə
qardaşımız şeyxülislamla tamamilə həmrəyik, – münaqişənin həlli üçün mümkün olan hər bir iş görülsün.
Biz siyasi qərar qəbul edə bilmərik, lakin mənəviyyat, insanlıq baxımından dövlət xadimlərinə üz
tutacağıq ki, bu problem həll olunsun. Çünki bu problemin arxasında milyonlarla insanın taleyi durur.
Sizin çox obrazlı dediyiniz kimi, onlar çadırlarda, başları üstündə dam olmadığı bir şəraitdə doğulur, yeni
ailələr qurur, həyatdan gedirlər. Bax, bu, həmin məsələnin həllinə çağırmaq üçün bizi mümkün olan bütün
tədbirləri, bizdən asılı olan tədbirləri görməyə bir daha sövq etməlidir.
Azərbaycana dəfələrlə dəvət etdiyinizə görə Sizə səmimi təşəkkürümü bildirmək istərdim. Düşünürəm ki,
hər şey zamanın xeyrinə edilir. Məsələn, Vladimir Vladimiroviç də XXI əsrdə, üçüncü minillikdə xaricə ilk
səfərini Azərbaycana etmişdir.
Bu, XXI əsrdə, üçüncü minillikdə mənim Moskvadan kənara ilk səfərimdir. Bu, yaxşı başlanğıcdır və o,
davam etdiriləcəkdir. Burada gördüyümüz qonaqpərvərlik də çox səmimi oldu, qəlbimizi riqqətə gətirdi. Biz
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onu heç vaxt unutmayacağıq. Qardaşımız şeyxülislam Paşazadə ilə, Sizin tapşırığınızla bizi müşayiət etmiş
dövlət müşavirinizlə bu günlər ərzində həmişə birlikdə olduğumuza görə minnətdarıq. Biz Azərbaycanın bir çox
dövlət xadimləri ilə görüşdük, onların sülhə sadiqliyinin və Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycanın
çiçəklənməsini istədiklərinin şahidi olduq.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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TƏLƏBƏLƏRİN, ŞAGİRDLƏRİN VƏ İDMANÇILARIN BİR QRUPUNA AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASI VƏTƏNDAŞININ İLK ŞƏXSİYYƏT VƏSİQƏLƏRİNİ TƏQDİMETMƏ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(29 may 2001)
Prezident iqamətgahı
29 may 2001-ci il
Əziz gənclər, idmançılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycanda müstəqil dövlət quruculuğu prosesinin bir vacib tədbiri də həyata keçirilməyə
başlanır. Azərbaycan müstəqillik əldə edəndən sonra, təbiidir ki, bütün qanunlar, qaydalar Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin bütün cəhətlərini nümayiş etdirməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan vətəndaşlarının vətəndaşlığını
təsdiq edən sənədlərin də hazırlanması lazım idi. Bizim Milli Məclis bu barədə qanunlar qəbul etmiş, müvafiq
nazirliklər onlara verilən tapşırıqlar əsasında müəyyən işlər aparmış və indi Azərbaycanda vətəndaşların
vətəndaşlığını təsdiq edən sənədlər hazırlanır. Bunların bir qismi verilib, böyük hissəsi də verilməyə hazırdır.
Məndən xahiş etdilər ki, Azərbaycanın gənclərinə, qabaqcıl idmançılarına, yəni Azərbaycanın gələcəyinə ilk
vətəndaşlıq vəsiqəsini mən təqdim edim. Ona görə də mən buna razılıq vermişəm, siz buraya dəvət
olunmusunuz. İndi mən vətəndaşlıq vəsiqələrini sizə təqdim edəcəyəm.
Müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlıq vəsiqəsini almağınız münasibətilə sizin hamınızı bir daha ürəkdən təbrik
edirəm.
Hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr etməlidir ki, onun müstəqil dövləti var, onun dövləti dünyada tanınıb və
öz layiqli yerini tutur, onun dövləti Azərbaycan xalqını, ölkəmizin bütün vətəndaşlarını gələcəyə uğurla aparır.
Siz birinci belə vətəndaşlardansınız. Ancaq burada məlumat verdilər ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşları
vətəndaşlıq vəsiqəsini alacaqlar. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyinin yerlərdəki
müvafiq təşkilatları bu işi lazımi səviyyədə təşkil edəcək, həyata keçirəcək, heç bir qanun pozuntusuna yol
verməyəcəklər. Necə ki bu gün mən xoş sifətlə, çox böyük sevinc hissi ilə bu vəsiqələri Azərbaycanın gənc
vətəndaşlarına təqdim etdim, eləcə də hər bir bölgədə, rayonda Azərbaycanın dövlət orqanının nümayəndələri,
Daxili İşlər Nazirliyinin işçiləri bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirməlidirlər. Onlar bilməlidirlər ki, bu mənim üçün
– Azərbaycan prezidenti üçün şərəfli olduğu kimi, bu işi görən hər bir Azərbaycan məmuru üçün də şərəfli
olmalıdır. Azərbaycanda, müstəqil ölkəmizdə hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi artıq
yüksək səviyyədədir. Biz dövlətimizi qurmaq, yaratmaq, inkişaf etdirmək üçün çoxlu qanunlar, məcəllələr qəbul
etmişik. Bunun nəticəsində Azərbaycan dövlətini müstəqillik elan edildikdən indiyə qədər, tutduğumuz yolla –
demokratiya, azadlıq yolu ilə irəliyə aparırıq.
Biz dünən, ondan öncəki günlər Azərbaycanın milli bayramını – İstiqlaliyyət günü, Respublika günü
bayramını qeyd etdik. Azərbaycan ictimaiyyəti həm o ərəfədə, həm də bayram günlərində bu barədə bizim
gördüyümüz işlər haqqında kifayət qədər məlumat aldı.
Bu ilin sonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd edəcəyik. Biz bu yubileyə
yaxşı hazırlaşmalıyıq. Bunun üçün dövlət tərəfindən lazımi sənədlər yaradılıbdır. Mən geniş fərman vermişəm.
Tədbirlər planı hazırlanıb həyata keçirilir. Burada hər bir təşkilatın, hakimiyyət orqanının üzərinə düşən
vəzifələr var. Bu vəzifələri layiqincə yerinə yetirmək lazımdır.
Biz müstəqilliyimizin onuncu ildönümünə gedərkən iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, ötən dövrdə çox iş
görmüşük. Ən əsası da ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumuşuq, saxlamışıq və
Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşayır, inkişaf edir və onun böyük gələcəyi artıq xülya deyildir, bizim
gözlərimizin qarşısında görünən perspektivlərdir.
Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanın gələcəyi gənclərə məxsusdur. Bunu bu gün də demək istəyirəm.
Müstəqil Azərbaycanın atributlarından biri olan şəxsiyyət vəsiqəsinin məhz sizə – gənclərə təqdim olunması
onu göstərir ki, həqiqətən, bizim ümidimiz, gələcəyimiz gənclərdir, sizsiniz.
Mən güman edirəm ki, siz bugünkü bu hadisəni yüksək qiymətləndirəcəksiniz. Ancaq təkcə siz yox, çünki
Azərbaycanın bütün gənclərini, təbiidir ki, bir yerə toplamaq çox çətin olardı, amma siz bütün Azərbaycan gəncliyini
təmsil edirsiniz.
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Sizin simanızda mən bu gün Azərbaycan vətəndaşının şəxsiyyət vəsiqəsini bütün gənclərə təqdim edirəm.
Ümid edirəm ki, gənclər bizim işlərimizin sədaqətli davamçısı olacaqlar.
İşlərimiz çoxdur. Nailiyyətlərimiz də var. Amma hələ həll olunmayan problemlər də vardır. Qarşıdakı
yolumuz da hələ asan deyildir. İndiyə qədər çox ağır bir dövr yaşadıq. Çox enişli-yoxuşlu yollardan keçdik.
Dövlətimizi yaşatdıq. Ancaq dövləti daim müstəqil yaşatmaq üçün, müstəqilliyimizi əbədi etmək üçün heç vaxt
arxayınlaşmaq olmaz. Əldə olunan nailiyyətlərlə heç vaxt kifayətlənmək olmaz. Bizim hər addımımız, hər bir
irəliləyişimiz bizə daha da çox güc verir. Bizim hamımıza gələcəyin yolunu göstərir. Azərbaycanın prezidenti
kimi, şəxsən mən öz vəzifəmi, öz həyatımı belə təsəvvür edirəm. Yəni burada təkcə təsəvvürdən söhbət getmir,
bu, Azərbaycan prezidenti kimi, mənim fəaliyyətimin reallığıdır. Ancaq təkcə mən yox, Azərbaycanın hakimiyyət orqanları, respublikamızın vətənpərvər insanları, ölkəmizin ziyalıları, böyük söz sahibləri, Azərbaycanın
Milli Ordusu və dövlətimizin müstəqilliyini qoruyan, ölkəmizdə artıq bir çox ildir ki, ictimai-siyasi sabitliyin
qorunub saxlanmasında xidmətlər göstərən orqanların hamısı indiyədək gördükləri işlərdən daha da çox işlər
görməlidirlər. Biz bunu edəcəyik. Estafet sizə veriləcəkdir.
Arzu edirəm ki, siz bizdən də yaxşı işləyəsiniz, Azərbaycanı bizdən də yüksəklərə qaldırasınız. Biz bunun
üçün əsas yaradırıq. Deyə bilərəm ki, çox dəyərli əsas yaradırıq. Bunun üçün siz bəlkə də bizim keçdiyimiz bu
faciəli yollardan keçməyəcəksiniz. Bəlkə də bizim rastlaşdığımız təhlükələrlə üzləşməyəcəksiniz. Amma eyni
zamanda, bilmək lazımdır ki, Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, daim öz müstəqilliyinin qorunması
keşiyində durmalıdır, iqtisadiyyatı daim inkişaf etdirməlidir. Azərbaycan vətəndaşlarının rifah halını yaxşılaşdırmalıdır.
Bizim təbii sərvətlərimiz, böyük iqtisadi, intellektual potensialımız onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycan
gələcəkdə inkişaf etmiş dövlətlər sırasında ola bilər. Xalqın, demək olar ki, hamısının rifah halını yüksəklərə
qaldırmaq mümkündür. Ancaq bunun üçün gərək tutduğumuz yolla gedək, ardıcıl surətdə hərəkət edək və işimizə
maneçilik törədənlərin qarşısını alaq.
Təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizdə hələ də Azərbaycanın bir müstəqil dövlət kimi yaşamasına,
irəliləməsinə mane olmaq üçün müxtəlif təxribatlar, terror aktları törədən və başqa ziyankar işlər görən qüvvələr
vardır. Onların hamısı bir tərəfdən, cinayətkarlığa yuvarlanmış adamlardır, ikinci tərəfdən isə, bu keçid
dövründə qeyri-sağlam fikirlərlə yaşayaraq öz şəxsi ambisiyalarını həyata keçirmək məqsədi güdən adamlardır.
Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycanın böyük iqtisadi potensialı və böyük gələcəyi, Azərbaycanın dünyada çox
əhəmiyyətli olan coğrafi-strateji mövqeyi başqa ölkələrin də nəzər-diqqətini cəlb edir.
Biz hər bir ölkə ilə qarşılıqlı surətdə faydalı, sülhməramlı əməkdaşlıq etməyə hazırıq və edirik. Ancaq,
təəssüflər olsun, elə ölkələr var ki, onlar hələ böyük ambisiyalarla yaşayırlar, başqa ölkənin hesabına ya öz
ərazisini genişləndirmək istəyirlər, yaxud başqa ölkənin iqtisadiyyatını əlinə keçirib özləri üçün mənfəət
götürmək istəyirlər. Bu faktlar hələ vardır. Amma təkcə indi yox, bu, keçmişdə də olubdur, bu gün də var,
gələcəkdə də olacaqdır. Ona görə də gənclər bizim tariximizi, keçmişimizi, xüsusən, son on ildə Azərbaycanın
bir müstəqil dövlət, ölkə kimi keçdiyi yolu, onun tarixini yaxşı öyrənməlidirlər. Hər şeydən əvvəl sədaqətli
vətəndaş, vətənpərvər azərbaycanlı olmalıdırlar.
Azərbaycan vətənpərvərliyi, müstəqil Azərbaycana sədaqət– bunlar hər bir gəncin ümdə vəzifəsidir. Bizim təhsil
ocaqlarında – həm orta məktəblərdə, həm ali məktəblərdə – hər yerdə insanları təhsilləndirənlərin hamısı bu yolla
getməlidir. Kimsə bizim gənclərimizi bu yoldan sapdırmaq istəyirsə, onların qarşısı alınmalıdır. Gənclər bu barədə
cəsarətli, iradəli olmalıdırlar.
Bir daha deyirəm, Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyi üçün gənclər layiqli Azərbaycan vətəndaşı adını şərəflə
daşımalıdır, öz ölkəsinin, millətinin, öz xalqının vətənpərvər övladı olmalıdır. Mən bu ümidlərlə, bu arzularla bu
gün sizinlə bu görüşə gəlmişəm. Azərbaycan vətəndaşlığının ilk vəsiqələrini verərkən sizə və bütün gənclərə bir
daha, bir daha böyük ümidlər bəslədiyimi bildirmək istəyirəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm.
Təhsilinizdə, gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə ailə səadəti arzulayıram. Hər birinizə xoşbəxt
gələcək arzulayıram. Sağ olun.
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BMT-nin AZƏRBAYCANDAKI REZİDENT-ƏLAQƏLƏNDİRİCİSİ ERCAN MURAT VƏ BU
TƏŞKİLATIN ÖLKƏMİZDƏKİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(30 may 2001)
30 may 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli Ercan Murat!
Hörmətli dostlar!
Mən belə başa düşürəm ki, bugünkü görüş hörmətli Ercan Muratın Azərbaycandan getməsi ilə
əlaqədardır. Bu diplomatik işin, təbiidir, özünün müəyyən qaydaları vardır. Qoymurlar ki, insan bir yerdə çox
işləsin, dəyişdirirlər. Yəqin ki, sizi də buna görə dəyişdiriblər. Ancaq belədir ki, biz ölkəmizdə işləyən adamlara
öyrəşirik və onların Azərbaycandan getməsinə o qədər də razı olmuruq.
Siz burada işlədiyiniz dövrdə Azərbaycanın müxtəlif təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq etmisiniz. Ona
görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, gələcək işinizdə bundan da yaxşı işləyəcəksiniz. Buyurun,
mən sizi dinləyirəm.
Ercan Murat: Cənab prezident, icazə verin, vaxt tapıb bizi qəbul etdiyinizə görə öz adımdan, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Azərbaycandakı ixtisaslaşmış qurumlarına rəhbərlik edən və bu görüşün iştirakçısı olan
həmkarlarım adından Sizə təşəkkürümü bildirim.
Siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının müxtəlif strukturlarının Azərbaycanda fəaliyyətinə daim dəstək
vermisiniz. Ona görə bugünkü görüşü də biz müstəsna hal kimi qəbul etmirik.
Qərara aldıq ki, Sizinlə bugünkü görüşümüzdə, son dörd ildə – həmkarlarımla birlikdə burada fəaliyyət
göstərdiyim müddətdə həyata keçirdiyimiz tədbirlər, gördüyümüz işlər barədə Sizə qısaca məlumat verək.
Ondan sonra gələcək planlarımızı sizinlə bölüşək. Sizin tövsiyələrinizi və məsləhətlərinizi dinləyək.
Heydər Əliyev: Ancaq qısaca.
Ercan Murat: Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Azərbaycanda diqqət yönəltdiyi əsas sahə Sizin
hökumətinizin ölkənizdəki qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyatının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş
səylərinə dəstək vermək olmuşdur. Biz bu sahədə əməkdaşlığımızın nəticələrindən çox məmnunuq. Xüsusilə biz
bəzi məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvalarına dönməsindən, məsələn, Horadiz qəsəbəsində öz əvvəlki yaşayış
yerlərində məskunlaşaraq yeni həyata başlamalarından çox məmnunuq.
Bu baxımdan biz Abid Şərifovun idarəsi ilə çox müvəffəqiyyətlə əməkdaşlıq etmişik və bu işimiz davam
edir. Eyni zamanda sizin hökumətinizlə, dövlət strukturları ilə iqtisadi və sosial sahələrdə də bir sıra layihələr
həyata keçirmişik. O cümlədən dövlət idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi, iş yerlərinin açılması, uşaqların
problemlərinin həll olunması sahələrində uğurlu əməkdaşlıq etmişik. Biz bu fəaliyyətimizi həyata keçirərkən,
BMT-nin Azərbaycandakı altı təşkilatı kimi yox, vahid bir mərkəzdən əlaqələndirilmiş halda işləmişik. Hesab
edirik ki, bu səmərəli olubdur. O mənada ki, Sizin hökumətiniz bizim fəaliyyətimizi daim dəstəkləyibdir, bizim
ixtisaslaşmış ayrı-ayrı təşkilatlarımızı vahid mərkəz kimi qəbul edibdir. Biz də sizin hökumətinizlə bu sahədə
uğurlu əməkdaşlıq etmişik.
Gələcək planlarımız barədə də fikirlərimi Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Biz çox məmnunuq ki, Sizin
hökumətiniz olduqca mühüm qərar qəbul edərək, Azərbaycanı bu gün dünyada mövcud olan informasiyatexnologiya səviyyəsinə qaldırıbdır. Bu baxımdan biz xüsusilə cənab Ramiz Mehdiyevlə çox yaxından
əməkdaşlıq edirik ki, Sizin hökumətinizdə informasiya-texnologiya siyasətini tam yüksək səviyyəyə qaldıraq.
Biz həmçinin Sizin təşəbbüs göstərərək Neft Fondu yaratmağınızı və bu fondda toplanan vəsaitlərin xalq
üçün istifadə olunması sahəsindəki səylərinizi tam dəstəkləyirik. Həm də mənim həmkarlarım bu işdə Sizə hər
cür dəstək verməyə hazırdırlar.
Cənab prezident, sonda onu bildirmək istəyirəm ki, masanın bu tərəfində əyləşən həmkarlarımla biz
ölkəniz sülh əldə etdiyi zaman bir komanda halında ona yardım göstərməyə hazır olmağımız haqda yekdil fikrə
gəlmişik.
Biz münaqişənin sülh yolu ilə aradan qaldırılması üçün Sizin ardıcıl olaraq göstərdiyiniz səyləri çox
heyranlıqla izləyirik və bildirirəm ki, Azərbaycan münaqişəni həll etdikdə, problem sülh yolu ilə aradan
qaldırıldıqda, biz Azərbaycana yardım, hər cür kömək göstərməyə hazırıq.
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Nəhayət, bir neçə kəlmə də şəxsi düşüncələrimi, müşahidələrimi Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Cənab
prezident, mən burada demək olar ki, dörd il çalışdım.
Bu müddətdə Azərbaycanı, Bakını, azərbaycanlıları çox sevdim. Mən burada çalışmağımdan çox böyük
məmnunluq duydum. Özümü öz ölkəmdə olduğum kimi hiss etdim, öz dilimdə danışdım. Bütün bunlara görə
Sizə və Sizin vasitənizlə bütün Azərbaycan xalqına dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı çatdırmaq istəyirəm.
Möhtərəm prezident, əgər Sizin mənə və mənim həmkarlarıma hər hansı sualınız olarsa, cavab verməyə
hazırıq.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Sualım yoxdur. Çünki sual vermək asandır, amma işləmək lazımdır.
Burada dörd il müddətində səmərəli fəaliyyət göstərdiyinizə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Gələcək
işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram.
Siz Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasını dəstəkləyirsiniz. Sülh əldə
ediləndən sonra siz Azərbaycana lazımi yardımlar edəcəksiniz.
Ona görə təşəkkür edirəm.
Ancaq öncə məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır.
Təəssüflər olsun ki, nə qədər acı da olsa, deməliyəm ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurası bu məsələnin həll olunmasında çox passivlik göstəribdir. Biz dəfələrlə demişik ki, 1993-cü ildə Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə dair dörd qətnaməsi olubdur.
Bu qətnamələrdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınıb və Ermənistanın silahlı qüvvələrinin işğal edilmiş
torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxması tələb olunubdur.
Mən Nyu-Yorkda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisinin iclasında mərkəzi kürsüdən bir neçə
dəfə çıxış edib bu məsələləri yada salmışam və Azərbaycanın bu barədə həm narazılığı, həm də arzularını,
istəklərini, tələblərini bildirmişəm. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunların heç biri hələ nəticə verməyibdir.
Doğrudur, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı onunla kifayətlənir ki, indi bu məsələ ilə ATƏT, onun Minsk qrupu və
bu qrupa rəhbərlik edən dünyanın üç böyük dövləti məşğul olurlar. Amma bu, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
və onun Təhlükəsizlik Şurasının üzərində olan məsuliyyəti heç də götürmür.
Bu günlərdə mən Azərbaycanın milli bayramı – Respublika günü münasibətilə Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının baş katibi Kofi Annandan təbrik məktubu almışam. Bu təbrik məktubunda da cənab Kofi Annan
bəyan edir ki, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasını istəyir və münaqişə sülh yolu ilə həll edildikdən sonra
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının torpaqlarımızda bərpa işlərinə yardım edəcəyini bəyan edir. Bu arzulara görə
təşəkkür edirəm. Ancaq əsas məsələ həll olunmalıdır. Əgər əsas məsələ həll olunmasa, münaqişə aradan
qaldırılmasa, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunmasa, verilən sözlər havadan asılı qalacaqdır.
Mən bilirəm ki, siz bu işlərə bilavasitə cavabdeh deyilsiniz. Amma siz Birləşmiş Millətlər Təşkilatının
Azərbaycanda nümayəndələrisiniz. Ona görə də mən bunları sizə bilavasitə deyərək, eyni zamanda ümid edirəm
ki, siz bizim bu narazılığımızı və tələblərimizi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının rəhbərliyinə və Təhlükəsizlik
Şurasına çatdıracaqsınız.
Biz real hərəkətlər və nəticələr gözləyirik. Amma indi bizə verilən vədlərin hamısı bundan sonrakı işlərə
aiddir. Mən yenə də bildirirəm ki, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışacağıq. Amma nə qədər
çətinliklər olduğunu siz görürsünüz. Qaçqın kimi çadırlarda yaşayan insanların vəziyyətini, yəqin ki, siz
hamıdan çox görürsünüz. Dünyanın heç bir ölkəsində bu qədər qaçqın yoxdur. Dünyanın heç bir ölkəsində
yerini-yurdunu itirmiş insanlar bu qədər ağır vəziyyətdə yaşamırlar. Amma beynəlxalq təşkilatların bu
məsələlərə biganə yanaşması, təbiidir ki, bizi təəccübləndirir və incidir.
Mən görülən işlər üçün sizə bir daha təşəkkür edirəm. Siz başqa yerə işə gedirsiniz. Amma burada iştirak
edən sizin həmkarlarınız Azərbaycandadırlar. Arzu edirəm ki, onlar mənim bu sözlərimi də daim nəzərə alsınlar.
Ercan Murat: Cənab prezident, çox sağ olun. Bizə verdiyiniz məsləhətləri açıq-aydın eşitdik. Əmin ola
bilərsiniz ki, mən Sizin ölkənizi tərk etməmişdən öncə Sizin bu fikirlərinizi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş
katibinə də yetirəcəyəm. Bizi qəbul etmək üçün vaxt ayırdığınıza və verdiyiniz dəstəyə görə Sizə "çox sağ
olun!" deyirəm. Mən həm Sizə, həm də Azərbaycana gələcəkdə daha böyük uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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LİVAN RESPUBLİKASI BAŞ NAZİRİNİN ŞƏXSİ NÜMAYƏNDƏSİ,
PARLAMENTİN ÜZVÜ ƏKBƏR ŞUHEYB İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(30 may 2001)
Prezident sarayı
30 may 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mənə dedilər ki, dostum, Livanın Baş naziri cənab
Həririnin tapşırığı ilə Azərbaycana gəlmisiniz. Buyurun, sizi dinləyirəm.
Ə k b ə r Ş u h e y b: Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl, bizi qəbul etmək üçün vaxt ayırdığınıza görə Sizə
təşəkkür edirəm. Mən eşitdiyimə görə, Siz səfərə hazırlaşırsınız. Belə məhdud vaxt çərçivəsində məni qəbul
etdiyinizə görə Sizə minnətdaram və səfərinizdə Sizə uğurlar diləyirəm. Eyni zamanda, Sizin razılığınız
olmasına baxmayaraq, bu görüşə gecikdiyimizə görə üzr istəyirik. Çünki bizim regionda yaranmış vəziyyət bura
gəlməyimizə bir qədər mane oldu.
Mən Baş nazir cənab Həririnin tapşırığı ilə onun məktubunu Sizə təqdim etmək üçün Azərbaycana
gəlmişəm. Eyni zamanda, cənab Həririnin təşəkkürünü Sizə yetirmək istəyirəm. Cənab Həririnin hakimiyyətdə
olub-olmamasından asılı olmayaraq, Siz daim onu diqqət və qayğı ilə əhatə etmisiniz. Biz bunu həqiqi
dostluğun və xoş münasibətlərin təzahürü kimi qəbul edirik. Eyni zamanda, fürsətdən istifadə edib, cənab
Həririnin Sizə Livana səfər etmək barədə dəvətini çatdırmaq istəyirəm. Cənab Həriri də yaxın zamanlarda Azərbaycana gəlmək niyyətindədir. Amma eyni zamanda, onun Sizi də Livanda görmək arzusunda olduğunu bildirirəm. Təbii ki, bu səfərlər xalqlarımız və dövlətlərimiz arasında əlaqələrin, dostluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə xidmət edəcəkdir.
Baş nazir Həriri regionumuzda yaranmış vəziyyətlə bağlı son dərəcə məşğuldur. Bilirsiniz ki, Yaxın Şərqdə
vəziyyət çox təhlükəlidir. O, bununla yanaşı, Parisdə keçirilmiş birinci görüşdən sonra orada keçiriləcək ikinci
görüşə hazırlıq işləri ilə məşğuldur. Paris görüşləri, əsasən, müharibədən sonra Livanda yaranmış çətin
vəziyyətdə ölkəyə sərmayə qoyuluşu, investisiyaların cəlb olunması məqsədini daşıyır. Bu həmin görüşlərin
bizə aid olan hissəsidir.
Digər bir məsələ ilə də bağlı cənab Həririnin sözlərini Sizə çatdırmaq istəyirəm. Biz Azərbaycanın
qanunlarına son dərəcə böyük hörmətlə yanaşırıq. Bildiyiniz kimi, Azərbaycanda bir neçə gənc Livan vətəndaşı
həbs olunmuşdur. Onların valideynləri Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fəaliyyət göstərirlər. Onlar böyük
investorlardır. Bu gənclər Azərbaycana gələn ilk livanlılardır. Təbiidir ki, müəyyən problemlər yaranmış və
onlar da Azərbaycanın qanunlarına hörmətlə yanaşmamışlar. Onlar indiyədək saxlanılırlar.
Cənab Prezident, Baş nazir Həriri Sizdən xahiş edir ki, bu məsələyə humanizm mövqeyindən yanaşaraq,
mümkün olan köməyi göstərəsiniz. Eyni zamanda, cənab Həriri onlara göstərilən diqqətə və xoş rəftara görə
təşəkkürünü bildirir. Təbiidir ki, bu Sizin üçün yeni bir hadisə deyildir. Mən göstərəcəyiniz mərhəmətə görə
Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam ki, dostum cənab Həriridən mənə salamlar
və məktub gətirmisiniz. Mən onun dəvətini qəbul edib Livana mütləq ziyarətə gələcəyəm. Eyni zamanda, mən
bir daha onu Azərbaycana dəvət edirəm və bundan çox məmnun olardım. Bilirsiniz ki, o bir dəfə burada
olubdur, biz görüşmüşük və çox yaxşı danışıqlar aparmışıq.
Mən onun məktubunu diqqətlə oxuyacağam. Tezliklə bu məktuba cavab verəcəyəm.
Sizin qaldırdığınız məsələ haqqında məndə heç bir məlumat yoxdur. Bir halda ki, Siz bu məsələni
qaldırırsınız və mən belə başa düşdüm ki, sizin Baş nazir bu barədə narahatdır. Mən müvafiq orqanlara mütləq
göstəriş verəcəyəm ki, onlar, birincisi, bunu araşdırsınlar, həmin adamlar nə üçün cəzalandırılıblar. İkincisi,
onların vəziyyətini yüngülləşdirmək və yaxud onları bu cəzadan azad etmək üçün nə etmək olar. Hər halda,
hamısı qanun çərçivəsində olmalıdır.
Mən prezident kimi, qanunu poza bilmərəm. Qanun məndən yüksəkdir.
Ancaq, hər halda, qanun çərçivəsində çalışarıq ki, edək.
Sağ olun. Sizə bir də təşəkkür edirəm. Mənim salamlarımı və xoş arzularımı dostum Həririyə çatdırın.
Ə k b ə r Ş u h e y b: Cənab Prezident, bir məsələ qaldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
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Ə k b ə r Ş u h e y b: Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, mən parlamentdə Valid Cumbulatın təmsil
etdiyi partiyanın nümayəndəsiyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə...
Ə k b ə r Ş u h e y b: Cənab Prezident, onun atası Kamal Cumbulat idi. Valid Cumbulat Sizə salam
yetirməyi mənə tapşırıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kamal Cumbulatı mən tanıyırdım. Çox sağ olun. Mənim də salamlarımı yetirin.
Ş i b l i Ş ə f i q ə l - M i s r i (Qonaqla birlikdə Azərbaycana gəlmiş tərcüməçi): Cənab Prezident, icazə
verin, Sizə tərcüməçi kimi müraciət edim. Mən Sizi çoxdan tanıyanlardanam. Mən Sovet İttifaqına 1973-cü ildə
gəlmişdim. Hələ o zaman Sizin adınız kifayət qədər məşhur idi. Ancaq Sizin kimi güclü, müdrik insan, siyasətçi
hakimiyyət sükanı arxasında bu qədər uzun müddət dura bilərdi. Mən Sizə, Sizin həyat təcrübənizə,
müdrikliyinizə dərin hörmətimi bildirirəm. Buraya cənab Həririnin nümayəndəsi kimi, biz Sizin köməyinizə
ümidlə gəlmişik.
Xalqlarımızın tarixində ümumi cəhətlər çoxdur. Düşünürəm ki, biz çətinlikləri birlikdə dəf edəcəyik. Sizə və
Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycana böyük gələcək arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Belə başa düşdüm ki, Siz Livan vətəndaşısınız, amma rus dilini bilirsiniz.
Ş i b l i Ş ə f i q ə l - M i s r i: Mən livanlıyam, amma Moskvada oxumuşam, Həririnin müşaviriyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz Sovetlər İttifaqına 1973-cü ildə gəlmişdiniz?
Ş i b l i Ş ə f i q ə l - M i s r i: Mən Sovetlər İttifaqına 1973-cü ildə gəlmiş və oradan 1984-cü ildə
getmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs harada oxumusunuz?
Ş i b l i Ş ə f i q ə l – M i s r i: Mən Moskva Baytarlıq Akademiyasında oxumuşam, hələ o vaxtlar siyasi
fəaliyyətlə məşğul olurdum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox xoşdur. Zənnimcə, Cumbulat məhz 1973-cü ildə burada olmuşdu. Biz burada
görüşmüşdük. Sonralar mən onun fəaliyyətini izləyirdim. Sonra o, dünyasını dəyişdi. Yerinə qardaşı keçdi. Xoş
sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm, uğurlar arzulayıram. İstədiyiniz vaxt Azərbaycana gəlin.
Ş i b l i Ş ə f i q ə l - M i s r i: Bizim üçün çox əhəmiyyətli olan bu görüşə görə təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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MDB ÖLKƏLƏRİ DÖVLƏT BAŞÇILARININ MİNSK ŞƏHƏRİNDƏ KEÇİRİLMİŞ
NÖVBƏTİ GÖRÜŞÜNDƏN QAYIDARKƏN, BAKININ BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA
LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
(1 iyun 2001)
1 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının
sammitində iştirakım və yəqin ki, orada aparılan söhbətlər, onların nəticəsi, qəbul olunan sənədlər
maraqlandırır. Bu barədə geniş məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Çünki hesab edirəm ki, bunların hamısı
televiziya və radio vasitəsilə işıqlandırılıb, verilibdir.
Yəqin ki, bizim üçtərəfli, dördtərəfli görüşlərimiz sizi daha çox maraqlandırır. Bilirsiniz ki, dünən, Minskə
gəldiyim gün prezident Putin, Ermənistan prezidenti, bir də mən üçtərəfli görüş keçirdik. Çox geniş müzakirə
apardıq.
Müzakirə nəticəsində belə fikrə gəldik ki, sülh danışıqlarını hələ bundan sonra da davam etdirmək, bəzi
məsələlərə yenidən baxmaq, beləliklə, münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olmaq lazımdır. Mən sizə bu
barədə başqa heç nə deyə bilmərəm. Təbiidir ki, bu söhbətlər məxfi xarakter daşıyır, üç prezident arasındadır. Amma
nəticəsi bundan ibarətdir.
Dünən dördtərəfli görüşlər də oldu. Orada da əsasən, yenə Qafqazda sabitlik, əməkdaşlıq məsələləri
müzakirə olundu. Təbiidir ki, biz bu prosesdə iştirak edirdik. Amma mən əvvəllər də bəyanat vermişəm, dünən
də bəyanat verdim. Dünən mətbuat konfransı oldu, orada da mən dedim ki, təbiidir, bizə dördtərəfli əməkdaşlıq
lazımdır, onu davam etdirmək gərəkdir. Ancaq Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi həll olunmasa, o danışıqlar
bir o qədər əhəmiyyətli ola bilməz. Çünki Gürcüstan Ermənistanla, təbiidir, bütün sahələrdə əməkdaşlıq edə
bilər. Gürcüstan Rusiya ilə, Rusiya Ermənistanla, Gürcüstanla, Azərbaycanla, eləcə də Gürcüstan Azərbaycanla
əməkdaşlıq edə bilər. Amma biz məsələ həll olunana qədər, yəni sülh əldə edilənə kimi Ermənistanla heç bir
iqtisadi əməkdaşlıq edə bilmərik.
Təkcə dövlət başçılarının iştirak etdikləri görüşlərdə, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə vəziyyət müəyyən
qədər təhlil olundu, fikir mübadiləsi aparıldı.
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin on illiyi tamam olur. Biz bu barədə, başqa bir çox məsələlər haqqında fikir
mübadiləsi etdik. Danışıqlarda yenə də ancaq prezidentlər iştirak edirdi, başqa heç kəs olmurdu. Ona görə də
qalan detalları deməyə ehtiyac yoxdur. Başqa elə bir sözüm yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryanla görüşünüzdən sonra Cenevrədə görüş keçirmək ehtimalı artdı,
yoxsa azaldı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə elə gəlir ki, azaldı.
S u a l: Cənab Prezident, burada olmadığınız müddətdə ABŞ səfirliyində bu ölkənin Minsk
qrupundakı həmsədri Keri Kavano Azərbaycan və Ermənistan jurnalistləri üçün telekörpü təşkil
etmişdi. O belə bir ifadə işlətdi ki, Cenevrə danışıqlarının təxirə salınmasının səbəbi odur ki, münaqişənin
həlli yollarının xalqlara çatdırılması üsulları tapılmalıdır. Konkret variantlar varmı və onlar nə vaxt
xalqlara çatdırılacaqdır?
C a v a b: Bilirsinizmi, əvvəl gərək variantlar olsun, ondan sonra həmin variantları çatdırmaq olar. Çünki
keçən dəfə də onların hamısı birlikdə burada olanda Ağcabədiyə gedərək qaçqınlarla, başqa adamlarla
görüşmüşdülər. Mən bilirəm ki, ABŞ-ın buradakı səfirliyi də ictimaiyyətin bu məsələyə münasibətini daim
izləyir. Bilirsiniz ki, Kavano bir dəfə Yerevanda olarkən, ya oradan qayıtdıqda demişdi ki, bu məsələlərin həll
olunmasında ən çətini odur ki, həm Ermənistan, həm də Azərbaycan ictimaiyyəti bunları qəbul edə bilsin. O
bunu deyibdir, yəqin eyni şeyi təkrar edir. Ancaq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün gərək əvvəlcə müəyyən razılıq
olsun. Əgər bu razılıq olsa və razılığa inanmaq mümkün olarsa, razılığa tam əminlik yaranarsa, ondan sonra
başqa proses gedəcəkdir. Yəqin ki, ondan sonra bu məsələyə parlamentdə baxılacaqdır, sonra bu, xalqa
çatdırılacaqdır. Nəticədə hamı – həm Ermənistanda, həm də Azərbaycanda – əldə olunan razılıqları qəbul etsələr,
deməli, onda məsələnin praktiki olaraq həll edilməsinə başlamaq olar. Ona görə də proses belədir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Minskə getməzdən əvvəl belə bir ifadə işlətdiniz ki, Cenevrə
görüşlərinin, ümumiyyətlə, yay fəslində baş tutub-tutmaması Minsk danışıqlarından asılı olacaqdır. Bu
danışıqlarda da Rusiya prezidentinin və Xarici İşlər nazirinin Qarabağla əlaqədar çıxışları onu göstərirdi
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ki, Rusiya bu məsələdə fəallaşıbdır. Bütün bunlardan sonra Cenevrə görüşlərinin yay fəslində baş
tutmasını gözləmək olarmı?
C a v a b: Fəallaşıb, doğrudan da Rusiya fəallaşıbdır. Mən bu gün bunu mətbuat konfransında dedim,
eşidəcəksiniz. Mən dedim ki, Rusiya fəallaşıbdır. Rusiya indi Minsk qrupunun həmsədrləri ilə səmimi əməkdaşlıq
edir. Birbaşa Rusiyanın özü də fəallaşıbdır. Məsələn, prezident Putinin iki prezidentlə ayrıca görüşməsi birinci dəfə
deyildir. Bu görüş prosesinin əhval-ruhiyyəsi bu sözləri deməyə mənə əsas verir. Amma bu heç də Rusiyanın bu
məsələni ayrıca, Cenevrəsiz həll etməsi deyildir. O, yerində qalır. Məsələn, mən Putinlə danışarkən – o, ayın 16-da
Lyublyanada Buşla görüşəcəkdir – mənə dedi ki, onların orada olacaq danışıqlarının gündəliyində həmin məsələ də
durur.
Həm üç həmsədr ölkələri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa prezidentləri arasında əməkdaşlıq
var, həm də ki, Rusiya bu regiona daha yaxın olduğuna görə özü fəallaşıbdır. Əvvəllər biz narazı idik ki,
münaqişənin həllində Rusiya fəal iştirak etmir, yaxud da ki, bizim başqa iradlarımız var idi. Amma indi mənim
hələ ki, elə bir irad tutmağa əsasım yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Keri Kavano həmin telekörpüdə bildirdi ki, danışıqlar sona yaxın
mərhələdədir. Ermənistan pozucu mövqeyindən doğrudanmı geri çəkilibdir?
C a v a b: Onu Kavanodan soruşun.
S u a l: Cənab Prezident, həmsədrlər bildirdilər ki, onları ən çox narahat edən həm də Qırğızıstanın
Ermənistanı silahlandırması məsələsidir. Qırğızıstanın Ermənistana silah satması məsələsini Minsk
görüşlərində qaldırdınızmı?
C a v a b: Qaldırdın-qaldırmadın, əhəmiyyəti nədir? Deyəsən, ona deyiblər. Mən özüm ona heç bir şey
demədim. Çünki bilirəm ki, indiyə qədər neçə ildir, 7 ildir ki, bu söhbətləri aparıram. Onların bu işə
münasibətini bilirəm. Amma mənə elə gəlir ki, ondan soruşublar, o da deyibdir ki, xəbəri olmayıbdır, bunu
hansısa firma satıbdır. Patronlar haqqında söhbət gedir.
S u a l: Cənab Prezident, Kavano həmçinin bildirdi ki, Cenevrədən əvvəl Moskvada da Köçəryanla
görüşünüz ola bilər. Bu nə dərəcədə düzgündür?
C a v a b: Biz artıq Minskdə görüşdük. Lazım olsa, yenə də görüşəcəyik. Amma Moskva görüşü
planlaşdırılmır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Rusiyaya rəsmi səfərinizin vaxtı Minskə səfəriniz zamanı
dəqiqləşdirildimi?
C a v a b: Dəqiqləşdirilməyib. Rusiya çox, elə ondan sonra da xatırladır ki, mənim rəsmi səfərim olmalıdır.
Onlar bunu həqiqətən ürəkdən istəyirlər. Ancaq hələ vaxt var, dəqiqləşdirəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə məlum oldu ki, Türkmənistan dənizdə hərbi gücünü artırmaq üçün
Ukraynadan 20 kater alır. Bildirdilər ki, bununla Xəzərdə öz hərbi gücünü möhkəmləndirməklə yanaşı,
zəngin neft yataqlarına nəzarət etmək fikirləri də var. Azərbaycanın da belə bir addımı – hərbi gücünü
artırması nəzərdə tutula bilərmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən bunu eşitməmişəm. Mən ayın 6-da Yaltada olacağam, orada biz görüşəcəyik.
Kuçma ilə görüşəcəyik, mən bunu ondan soruşaram. Ancaq, təəssüflər olsun ki, Türkmənistan Xəzərin statusunun
müəyyən edilməsində hələ indiyə qədər lazımi, konstruktiv mövqe tutmur. Biz Türkmənistan prezidenti ilə
İstanbulda görüşmüşdük, danışmışdıq ki, ekspertlər görüşsünlər. O dedi ki, qoy gəlsinlər Aşqabada. Mən də bizim
ekspertləri oraya göndərdim. Ancaq heç bir nəticə çıxmadı.
S u a l: Cənab Prezident, Siz indicə dediniz ki, Minskdəki görüşlər Cenevrə görüşünün keçirilməsi
ehtimalını azaltdı. Bu o deməkdirmi ki, tərəflər hələ də bir-birinə tamamilə zidd, əks mövqedədirlər?
C a v a b: Bunlar başqa-başqa şeylərdir. Mən artıq izah etdim ki, planlaşdırıldığı kimi, sonrakı görüşün
Cenevrədə keçirilməsinin baş tutması üçün şərait lazım idi. Biz dünən görüşdük, biz tamamilə əks mövqelərdə
deyilik. Fikir ayrılığı çoxdur, nə iləsə onlar razı deyillər, nəyəsə biz razı deyilik. Amma əgər həmsədrlər
görüşməyi təklif etsələr, mən bundan imtina etməyəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, həmsədrlər müxalifət nümayəndələri ilə görüşəndə kompromislər
məsələsinə müxalifətin sərt münasibətinə cavab olaraq belə bir ifadə işlətdilər ki, «Siz də Heydər Əliyev
kimi danışırsınız». Cenevrə görüşünün baş tutmamasının səbəbi onların təklif etdikləri, Sizi təmin
etməyən kompromisləri sərt qarşılamağınızdırmı?
C a v a b: Yenə də deyirəm, Kavano hər şey deyə bilər. Amma nə müxalifət mənim kimi danışır, nə də mən
müxalifət kimi.
S u a l: Hörmətli cənab Prezident, bugünkü zirvə görüşündə 10 dövlət başçısından dördü türkdilli
ölkələrin dövlət başçıları idi. Özbəkistan, Qırğızıstan və Qazaxıstanın dövlət başçıları ikitərəfli
görüşlərində Qarabağ problemi ilə əlaqədar Sizi, heç olmasa, şifahi olaraq dəstəklədilərmi?
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C a v a b: Yox. Heç vaxt bildirməyiblər. Hər dəfə deyiblər ki, məsələni həll etmək lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, son bir ay ərzində xüsusilə Bakıda kriminogen vəziyyət çox gərginləşibdir.
Biz bununla günaşırı, iki gündən, üç gündən bir rastlaşırıq. Bu gün də növbəti qətl hadisəsi baş veribdir.
Mərkəzi Seçki Komissiyası katibinin qardaşını öldürüblər. Bununla bağlı hər hansı bir tapşırıqlar
vermisinizmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, mən Azərbaycanda hər şeyə nəzarət etmirəm. Birincisi, sizin müxalifət qəzetləri,
televiziyalar təbliğat aparırlar ki, Azərbaycanda kriminogen vəziyyət kəskinləşibdir – bu, düzgün deyildir. Mən bununla
razı deyiləm. Qənirə xanım bir-iki gün bundan öncə Ramil Usubovla danışırdı. O danışanda, bilirsiniz də, başqasına
söz deməyə imkan vermir. Sualı verir, cavab almamış təzyiq edir. Onu tanıyırsınız. Mən o verilişə başdan-ayağa
qulaq asdım. Birinci, hesab edirəm ki, Usubov bu barədə bizim ictimaiyyətə çox yaxşı məlumat verdi. Bəlkə də bu,
lazım idi. Çünki bir var orada-burada yazırlar, bir də var ki, Daxili İşlər naziri çıxıb televiziyada danışır. Mən belə
başa düşdüm ki, Qənirə xanım da Usubovla danışandan sonra başa düşdü ki, bunu şişirtməyə ehtiyac yoxdur. İndi siz
deyirsiniz ki, bu gün bir hadisə olubdur. Bəli, Usubov mənə məruzə etdi. İndi bunu aydınlaşdırdılar. Onlar bir-biri ilə
tanış olan adamlardır. Biri o birini tapanca ilə vurubdur və gəlib özünü təhvil veribdir. Burada bir kriminogenlik
yoxdur. Olur ki, kişi arvadını öldürür, gəlib deyir ki, öldürmüşəm. Anasını öldürür, gəlib deyir ki, öldürmüşəm. Nə
bilim, bacısını öldürür… belə şeylərlə Azərbaycanda kriminogen vəziyyətin səviyyəsini ölçmək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yerevandakı nümayəndəsi belə bir bəyanatla
çıxış edib ki, onun müşahidəsinə görə, Ermənistanda büdcədən hərbiyə ayrılan xərclər Azərbaycanda
ayrıldığından çoxdur. Bu onu göstərir ki, orada güclü hərbi hazırlıq gedir. Azərbaycanda bu istiqamətdə
hər hansı bir iş görüləcəkmi?
C a v a b: Əgər onlar çox artırırlarsa, Valyuta Fondu niyə bunun qarşısını almır? Çünki Valyuta Fondu
bizim büdcələrimizə nəzarət edir. Bizim büdcədə işlərə ayrılan pulların bir limiti var. Ondan artıq ayırmağa
qoymur. Onlar bunu müşahidə ediblərsə, gərək ölçü götürsünlər. Amma hər bir ölkə nə etdiyini özü bilir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz, adətən, ölkə qarşısında xidmətləri olan şəxslərin adlarını
əbədiləşdirirsiz. Əbülfəz Elçibəyin adını əbədiləşdirməklə bağlı hər hansı bir sərəncamınız gözlənilirmi?
C a v a b: Bilirsinizmi, adam var ki, on il bundan qabaq vəfat edib, adını əbədiləşdirmişəm. Adam var ki, beş il,
adam var ki, üç il… Mən indi nə deyə bilərəm, kim layiqdirsə, onun adı əbədiləşdiriləcəkdir.
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NORVEÇİN NEFT SƏNAYESİ VƏ ENERGETİKA NAZİRİNİN MÜAVİNİ, DÖVLƏT
KATİBİ XANIM BYORD SANDALIN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(4 iyun 2001)
Prezident sarayı
4 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Bakı neft-qaz sərgisi sizi yenə də Azərbaycana
gətiribdir. Neft-qaz sərgisi ilk dəfə keçirilməyə başlanandan, 1994-cü ildən biz sizinlə bərabərik və bu sərginin
həyata keçirilməsində bir yerdə olmuşuq. Ona görə mən çox məmnunam ki, siz bu ənənələrə sadiqsiniz.
Buyurun.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, çox sağ olun. İcazə verin, Sizinlə yenidən görüşməkdən böyük şərəf
duyduğumu bildirim. Sizin ölkənizi yenidən ziyarət etmək imkanı əldə etməyimdən olduqca məmnunam. Mən
Sizin ölkənizdə əvvəllər də olmuşam. Keçən il isə Bakıdakı neft və qaz sərgisində Norveçi ilk dəfə mən təmsil
etmişdim. Bu il yenidən həmin neft və qaz sərgisində dövlətimizin nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi,
Azərbaycana gəlməyimdən çox məmnunam.
Bu fürsətdən istifadə edərək, mən Norveçin Baş naziri Yens Stoltenberqin ən xoş salamlarını və arzularını
Sizə yetirirəm. Bilirsiniz ki, o, Azərbaycanın dostudur və Sizin ölkənizi əvvəllər zirayət edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Təşəkkür edirəm.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu sərgidə
iştirak etmək üçün Sizin ölkənizi ziyarət edirik. Stolun bu tərəfində Sizin dostlarınız, eyni zamanda Norveçin
«Statoyl» şirkətinin təmsilçiləri də əyləşiblər. Onlar Azərbaycanın neft və qaz sənayesində çox yaxından iştirak
edən, sərmayə qoyan şirkətlərdən birinin nümayəndələridir. Hesab edirəm ki, belə neft və qaz sərgilərində
ölkəmizin siyasi rəhbərliyinin nümayəndələrinin də iştirak etməsi ənənə halını alıbdır.
Biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizin hərtərəfli inkişaf etdirilməsində çox böyük perspektivlər görürük və bunda
çox maraqlıyıq. Burada olduğum zaman məlumatlar əldə etmişəm ki, Siz son dövrlər ölkənizin hökumət
strukturlarında islahatları sürətlə həyata keçirməkdəsiniz. Bu gün sizin Yanacaq və Energetika naziriniz, eyni
zamanda İqtisadi İnkişaf naziriniz ilə də bizim görüşümüz oldu. Bu görüşlər çox maraqlı keçdi, amma biz Sizinlə
görüşümüzü çox səbirsizliklə gözləyirdik.
Cənab Prezident, Sizin ölkənizdə olduğu kimi, Norveçdə də enerji olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Hesab edirəm ki, bizim ölkələrimizi bir-birinə sıx bağlayan məhz bu məsələdir. Biz bu sahədə çox yaxşı
əməkdaşlıq edirik. Hökumətinizdə apardığınız struktur dəyişikliklərində Sizə və Azərbaycan xalqına gələcəkdə
də uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Mən sizin dediyiniz sözlərlə tamamilə razıyam. Həqiqətən Norveç
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr artıq bir neçə ildir ki, yaranıb və çox sürətlə inkişaf edir. Təbiidir ki, bu,
birinci növbədə, enerji sektoru ilə əlaqədardır. «Statoyl» Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda bizimlə
birgə iş görmək üçün ölkəmizə gələn ilk şirkətlərdən biridir. Xatırlayıram ki, 1994-cü ildə biz ilk sərgini də bir
yerdə keçirmişdik və həmin il, 1994-cü ilin sentyabr ayında ilk müqavilə – «Əsrin müqaviləsi» adlanmış
müqavilə imzalanmışdır. Həmin müqavilədə «Statoyl»un böyük hissəsi var. Güman edirəm siz də, biz də məmnunuq ki, bu müqavilə özünü doğruldubdur, həyata keçirilibdir və artıq 1997-ci ildə biz neft hasil etmişik,
həmin nefti ixrac edirik və mənfəət götürürük. «Şahdəniz» müqaviləsində də «Statoyl» yenə də bizimlə bərabər
işləyən şirkətlərdən biridir. Bildiyiniz kimi, biz bu sahədə də yaxşı nəticələr əldə etmişik. Ondan sonra başqa
yataqlarda da «Statoyl» təşəbbüslər göstəribdir. Amma təkcə «Statoyl» yox, Norveçin bir çox başqa şirkətləri də
– bilavasitə neft hasilatı ilə məşğul olmayan, ancaq neft hasilatını təmin etmək üçün müxtəlif işlər görən
şirkətləri də Azərbaycanda çox uğurla fəaliyyət göstərirlər.
Sizin ölkəniz Azərbaycan kimi kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, respublikamızda fəaliyyət göstərən şirkətlər
içərisində Norveç şirkətləri öncül sıradadırlar. Təbiidir ki, bu, birinci növbədə, onların yüksək səviyyəli iş görməsi ilə
əlaqədardır. Eyni zamanda bu bizim ölkələrimiz arasında yaranmış dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinin nəticəsidir.
Ölkənizin Baş naziri cənab Stoltenberq Enerji naziri olduğu zaman Azərbaycana bir-iki dəfə səfər edibdir. Biz onunla
bir neçə yaxşı görüşlər keçirmişik. İndi məmnunam ki, o sizin ölkənizin Baş naziridir. Mənim salamlarımı və ən xoş
arzularımı ona çatdırmağınızı xahiş edirəm.
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B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, Sizin bu salamlarınızı Baş nazirimizə mütləq çatdıracağam.
Bildiyiniz kimi, Norveçin neft və qaz tarixi Sizin ölkənizlə müqayisədə çox kiçikdir, qısadır. Bununla belə,
bizim həm bəxtimiz gətirib, həm də işi ağıllı təşkil etdiyimizə görə kiçik zaman çərçivəsində Norveçdə güclü
neft və qaz sənayesi qurub yarada bilmişik.
Cənab Prezident, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən Norveç şirkətləri haqqında söylədiyiniz yüksək fikirlərdən
məmnun olmaqla bərabər, həm də qürur duydum. Biz də hazırda ölkəmizin enerji sektorunda, neft və qaz
sənayesində hökumət siyasətinin müəyyənləşdirilməsində son dövrlər misli görünməmiş dəyişikliklər etməyə
başlamışıq. Bu struktur dəyişiklikləri ilk növbədə «Statoyl» şirkətini əhatə edir. Bütün bu dəyişikliklərin əsas
məqsədi «Statoyl» üçün daha da güclənmək imkanları, şəraiti yaratmaqdan ibarətdir.
Cənab Prezident, Siz doğru qeyd etdiniz ki, son illər «Statoyl» şirkəti Azərbaycandakı bir sıra layihələrdə
fəal iştirak edir. Siz də, mən də hökumət üzvü olaraq, şübhəsiz, investisiyalarda çox maraqlıyıq. Bu baxımdan
onu xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, Norveçin «Statoyl» şirkəti indiyə qədər Azərbaycanın enerji sənayesinə
investisiya qoymuş ikinci ən böyük şirkətdir. İnvestisiyaların həcminə görə biz ikinci yerdəyik. Bildirmək
istəyirəm ki, Norveçin «Statoyl» şirkəti sizin ölkəniz ilə əməkdaşlığa bundan sonra da sadiq olacaqdır. Onlar
Azərbaycanda yeni layihələrlə fəal iştirak etmək niyyətindədirlər. «Statoyl» şirkəti Azərbaycanın inkişafında
artıq yeni üfüqlərin meydana çıxdığını da yaxşı görür. Cənab Prezident, mənim üçün çox xoş oldu ki, Sizin
dilinizdən həm «Statoyl»un, həm də Norveçin digər şirkətlərinin buradakı fəaliyyəti barədə müsbət fikirlər
eşitdim. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Bəli, sizin ölkənizin neft istehsalı sahəsində tarixi böyük deyil. Amma doğru dediniz, yəqin ki, birincisi, sizə Allah kömək edibdir, əvvəllər Şimal dənizində gözlənilməyən neft və qaz yataqları açılıbdır. İkincisi odur ki, siz neft və qaz sənayesini təmin edən başqa sənaye sektorlarını qısa müddətdə sürətlə inkişaf etdirib yüksək dünya standartları səviyyəsinə
çatdıra bilmisiniz. Ona görə də həm «Statoyl», həm də sizin başqa şirkətlər Şimal dənizindən əlavə, indi Xəzər dənizində
də işləyirlər, dünyanın başqa yerlərində də iş görürlər. Ölkənizin bu sahədə perspektivləri böyükdür. Dediniz ki, struktur
dəyişiklikləri də aparırsınız. Güman edirəm ki, bu sizin işləri daha da yaxınlaşdıracaqdır. Biz sizinlə başqa layihələrdə də
əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Sizin ölkəniz və şirkətləriniz çox iş görür, ancaq çox ambisiyalı deyillər. Biz burada da birbirimizə yaxınıq. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim birgə işlərimizin yaxşı gələcəyi vardır.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, mən bunu eşitməkdən çox məmnun oldum. Bilirəm ki, sizin ölkəniz və
hökumətiniz enerji sektorunda çox ciddi böyük qərarlar qəbul etmək ərəfəsindədir. Mən də öz növbəmdə bu qərarların
qəbul olunmasında və həyata keçirilməsində Sizə və ölkənizə uğurlar arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, məmnun olduğumu bir daha bildirirəm ki, mən neft və qaz sərgisində
iştirak etmək üçün Bakıya gəlmişəm. Sabah həmin neft və qaz sərgisinin açılışında Sizin iştirak edəcəyinizi səbirsizliklə
gözləyirəm. Sizi orada yenidən görməkdən məmnun olacağam. Mən sabahkı neft və qaz sərgisində iştirak etməklə
bərabər, sərgi çərçivəsində həyata keçirilən konfransda da iştirak edəcəyəm. Bundan əlavə, ölkənizdə olduğum
müddətdə mən Norveçin Qaçqınlar Şurasının həm Bakıda, həm də onun ətraf rayonlarında həyata keçirdiyi bir sıra
yardım layihələri ilə tanış olacaq, qaçqın düşərgələrinə böyük məmnuniyyətlə baş çəkəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən bundan çox məmnunam.
B y o r d S a n d a l: Cənab Prezident, vaxtınızı ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə və bu görüş üçün Sizə bir
daha təşəkkürümü bildirirəm. Norveç hökuməti adından bəyan edirəm ki, biz Azərbaycan ilə münasibətlərimizi
və əməkdaşlığımızı bundan sonra daha da genişləndirmək, hətta deyərdim ki, daha da gücləndirmək niyyətindəyik. Mən sabah yenidən görüşmək arzusu ilə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də belə fikirdəyik. Yəni əməkdaşlığımızı genişləndirmək, gücləndirmək
fikrindəyik. Sabah da bir yerdə olacağıq.
B y o r d S a n d a l: Məmnuniyyətlə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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BAKIDAKI İDMAN-SƏRGİ KOMPLEKSİNDƏ "XƏZƏRNEFTQAZ - 2001" SƏKKİZİNCİ
BEYNƏLXALQ SƏRGİ KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(5 iyun 2001)
5 iyun 2001-ci il
Hörmətli sərgi və konfrans iştirakçıları!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Sizi 8-ci Beynəlxalq "Xəzərneftqaz" sərgisinin və konfransının açılışı münasibətilə, işə başlaması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sərginin və konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Səkkiz ildir ki, ardıcıl olaraq Azərbaycanda beynəlxalq neft-qaz sərgisi keçirilir, konfrans keçirilir. Sərgi
ilə tanışlıq, şübhəsiz ki, dünyanın neft və qaz sənayesi ilə məşğul olan şirkətlərin təcrübə mübadiləsini təmin
edir və konfranslarda aparılan diskussiyalar, müzakirələr, söylənilən fikirlər də hər bir sərgi iştirakçısı üçün və
neft və qaz sənayesi ilə məşğul olan hər bir ölkə üçün çox faydalı olur.
Azərbaycanda 8-ci beynəlxalq Xəzər neft-qaz sərgisinin keçirilməsi heç də təsadüfi hal deyildir.
Məlumdur ki, Azərbaycan qədim neft diyarıdır. Dünyada sənaye üsulu ilə neft ilk dəfə məhz Azərbaycanda,
Bakıda hasil olunubdur. Demək, Azərbaycanda, Bakıda neft hasilatı dünyada bəşəriyyət üçün çox lazım olan bu
təbii sərvətin istifadə olunması üçün əsaslar qoyubdur. Azərbaycan bu illər müddətində böyük yol keçibdir.
Keçmişdə də Azərbaycanda neftin hasil olunması üçün dünyanın böyük sahibkarları, sonra isə neft şirkətlərinə
çevrilmiş təşkilatlar fəaliyyət göstəriblər. Bu da bütün dünyada, hesab edirəm ki, öz rolunu oynayıbdır.
Azərbaycanda neft öncə quruda hasil olunubdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycana "Odlar diyarı" deyirlər.
Mən indi bu sözün mənşəyini dəqiq müəyyənləşdirmək istəmirəm. Ancaq bizim tarixçilərin fikrincə, məhz
Azərbaycanda hələ qədim zamanlardan, heç insanın özünün müdaxiləsi olmadan yerdən qazın çıxması, onun
yanması Azərbaycanı odlar diyarına çevirib və tarixən Azərbaycan "Odlar diyarı" kimi məşhur olubdur.
Mən bu gün bir daha cəsarətlə deyə bilərəm ki, ötən dövrdə Azərbaycanın nefti dünyada sənayenin
inkişafına, müxtəlif ölkələrdə neft sənayesinin yaranmasına və inkişafına öz təsirini göstəribdir. Ona görə də
Azərbaycanda həmişə neft sənayesi ilə, neftçilərlə, neft sahəsində ixtisaslaşmış alimlərlə, mühəndislərlə fəxr
ediblər. Çünki onlar Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin öyrənilməsi ilə məşğul olaraq, ardıcıl surətdə yeni-yeni
neft yataqlarının kəşfinin və bunlardan istifadə edilməsinin səbəbkarları olmuşdur.
Mən görürəm, burada, bizim konfransda ən qədim neftçilərdən biri, bakılı, azərbaycanlı Nikolay
Konstantinoviç Baybakov oturubdur. Bu yaxınlarda biz hamımız Nikolay Konstantinoviç Baybakovun 90 illik
yubileyini qeyd etdik. Doxsan il yaşayasan, ən çətin bir sahədə böyük işlər görəsən, indi də, XXI əsrin əvvəlində
yenə də bu sənətindən əl çəkməyərək, gəlib Bakıda neft-qaz sərgisinin iştirakçısı olasan – bu, asan məsələ
deyildir.
Nikolay Konstantinoviç, mən Sizi salamlayıram, 90 illiyiniz münasibətilə mən Sizə təbrik teleqramı
göndərmişdim. İndi bu fürsətdən istifadə edərək, yubileyiniz münasibətilə Sizi bir daha və bir daha təbrik etmək
istəyirəm. Əminəm ki, biz Sizinlə birlikdə 100 illiyinizi də qeyd edəcəyik.
Nikolay Baybakov 40 il SSRİ kimi böyük dövlətin neft naziri olubdur. Sonra hökumətin sədrinin müavini
olubdur. Çox işlər görübdür. Amma bizim üçün ən önəmlisi odur ki, o, bizimdir, bakılıdır, Azərbaycanın
yetirməsidir. Azərbaycan Neft İnstitutunun məzunudur. Onun böyük və şərəfli həyatı məhz Azərbaycanda –
Balaxanıda, Sabunçuda başlayıbdır. Ondan sonra isə dünya şöhrəti alıbdır. Bu kiçik bir ştrix, güman edirəm ki,
bütün konfrans, sərgi iştirakçılarına Azərbaycanın keçmişdə neft hasilatı sahəsində nə qədər əhəmiyyətli rolu
olduğunu bir daha nümayiş etdirir.
Təbiidir, mən demirəm ki, Azərbaycan həmişə dünyanın bütün ölkələrindən çox neft hasil edibdir. Yox.
Ancaq neft hasilatının, neft geologiyasının başlanğıcı Azərbaycanda olduğuna görə Azərbaycan bu gün də
böyük iftixar hissi keçirir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra onun həyatının yeni səhifələri
başlanmışdır. Mən bu məsələnin siyasi cəhətinə toxunmaq istəmirəm. Təbiidir ki, hər bir insan, – indi burada
dünyanın böyük ölkələrinin, müxtəlif ölkələrin vətəndaşları toplaşıblar, – azad, müstəqil ölkədə yaşamaq istəyir.
Azərbaycan xalqı da azad, müstəqil, demokratik ölkədə yaşamaq istəyirdi və 10 il bundan öncə Sovetlər İttifaqı
dağılan zaman Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bu, Azərbaycan xalqı üçün tarixi hadisədir və eyni
zamanda Azərbaycanda neft və qaz hasilatı sahəsində yeni mərhələnin başlanğıcıdır. Biz bu mərhələni çətin bir
zamanda başladıq. Çünki keçmişdə SSRİ-nin tərkibində bütün neft və qaz sənayesi bir mərkəzdən idarə
olunduğu halda, indi biz özümüz müstəqil olaraq, başqa işlərlə bərabər, Azərbaycanın ən zəngin təbii sərvəti
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olan neft və qazın hasilatını təmin etməliyik.
Mən bu gün cəsarətlə deyə bilərəm ki, əvvəlki illər Azərbaycan həmişə keçmiş SSRİ tərkibində bu sahədə
qabaqcıl yerlərdə olubdur. Bir faktı da qeyd etmək yerinə düşərdi. Azərbaycan dünyada ilk dəfə sənaye üsulu ilə
neft hasil edən ölkə olmaqla yanaşı, həm də dünyada ilk dəfə dənizin dərinliklərindən, dənizin dibindən neft
çıxaran, neft hasil edən ölkə olubdur. Bu işlər təxminən 20-ci illərdə başlayıbdır. Ancaq çox böyük inkişaf edə
bilməyibdir. 1949-cu ildə Azərbaycan geoloqları, neftçiləri əfsanəvi Neft daşlarında neft buruqları qurub ilk
dəfə suyun dərinliyindən, dənizin dibindən neft çıxarmağa başlayıblar.
Azərbaycan burada da dünyada birinci yeri tutur. Bunlar hamısı Azərbaycanda neft və qaz sahəsində
böyük təcrübənin, böyük tarixin və böyük ənənələrin olduğunu göstərir. Ancaq təbii ki, sonralar dünyanın
müxtəlif regionlarında böyük neft yataqları kəşf edilibdir. Onlardan Azərbaycana nisbətən çox-çox artıq neft və
qaz hasil olunubdur. Yeni texnologiya yaranıbdır. O texnologiyadan istifadə edərək, təbiidir ki, neft və qaz
hasilatının səmərəliliyi artırılıbdır.
Məsələn, Norveçin neft sənayesi və energetika nazirinin müavini, bu gözəl qadın dünən mənimlə
danışanda da, bu gün də deyirdi ki, Norveç neft sənayesində gənc ölkədir, 30 ildir neft hasilatı ilə məşğul olur.
Bu, həqiqətdir. Amma Allah onlara qismət edib, Şimal dənizində çox zəngin neft yataqları aşkar olunubdur və
ən əsası da ondan ibarətdir ki, dünyada mövcud olan ən müasir texnikadan, texnologiyadan istifadə edərək, külli
miqdarda neft və qaz hasil etməyə nail olublar. İndi Norveç kimi kiçik bir ölkə böyük bir neft ölkəsinə
çevrilibdir.
Bunu dünyanın başqa regionlarında olan ayrı-ayrı ölkələr haqqında da demək olar. Bunları deyərək, mən
onu qeyd etmək istəyirəm ki, indi dünyada çox zəngin neft yataqları olan bölgələr var. Dünyanın neftə, qaza
həddindən çox ehtiyacı var. Artıq indi alimlər, mütəxəssislər belə fikirlər söyləyirlər ki, dünyada neftə və qaza
olan tələbat artır. Ancaq neft və qaz hasilatı bu artımı ola bilər, istənilən səviyyədə təmin edə bilməsin. Bunların
hamısı onu göstərir ki, dünyanın hər bir bölgəsində yeni neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsi, onlardan
səmərəli istifadə olunması, təkcə o bölgə üçün, yaxud ölkə üçün yox, dünya üçün lazımdır, bəşəriyyət üçün
lazımdır.
Bəlkə də mənim bu fikrim səhv olsa, mütəxəssislər onu düzəldə bilərlər. Amma hesab edirəm ki, bütün
yeraltı sərvətlərdən, təbii sərvətlərdən bəşəriyyət üçün, insan həyatı üçün bu gün də, gələcəkdə də neft və qaz
kimi dəyərli və çox lazımlı ikinci bir sərvət yoxdur. Məsələn, dəmiri, yaxud da başqa metalları indi kimyəvi
üsulla hazırlanmış materiallarla əvəz edirlər. Amma o materiallar da neft və qaz məhsullardan alınır. Əgər neft
və qaz olmasa, o materialları almaq mümkün deyil. Atom enerjisi icad olunubdur. Amma onun nə qədər xeyri,
nə qədər zərəri var, yəqin ki, bunu da bilmək çətin deyildir. Ona görə də dünyanın neftə və qaza olan tələbatı
artır və beləliklə, həmin bölgədə yeni-yeni neft və qaz yataqlarının açılması, onlardan istifadə edilməsi
bəşəriyyət üçün lazımdır, dünyanın gələcəyi üçün lazımdır.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, təbiidir ki, biz əvvəlcə özümüz haqqında
düşünürdük, öz ölkəmizin, öz xalqımızın iqtisadiyyatı haqqında düşünürdük. Xalqımızın rifah halı haqqında
düşünürdük. Ona görə də bizim bu zəngin təbii sərvətlərimizdən əvvəlki illərə nisbətən daha da səmərəli istifadə
etmək məqsədini qarşımıza qoyduq. Bunun da əsası var idi. Çünki Azərbaycanın sektorunda hələ işlənilməmiş
neft yataqları var.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə biz çox gözəl bilirdik ki, Xəzər dənizi dünyanın zəngin neft
və qaz yataqlarına malik olan bir bölgədir. Bu da bir fərziyyə deyildir. Azərbaycanın alimləri, geoloqları,
mühəndisləri, neftçiləri uzun illər neft hasilatı ilə yanaşı, eyni zamanda Xəzər dənizində yeni-yeni neft
yataqlarının aşkar edilməsi ilə ardıcıl surətdə məşğul olublar. Onların çoxu bu gün bizimlə deyil, dünyalarını
dəyişiblər. Nə xoşbəxtlikdir ki, Nikolay Konstantinoviç Baybakov kimi insanlar hələ bizimlədir. Amma onun
dostları, silahdaşları, onunla bərabər Bakıda çalışmış və Xəzər dənizinin neft yataqlarını aşkar etmiş insanların
bir hissəsi artıq yoxdur, dünyalarını dəyişiblər. Həmişə dediyim kimi, bu gün də deyirəm, biz onları böyük
minnətdarlıq hissi ilə xatırlamalıyıq. Onlara minnətdar olmalıyıq ki, həm öz biliklərini, elmini, həm də öz
əməyini sərf edərək, Xəzər dənizində böyük neft yataqlarının aşkar olunmasını təmin ediblər.
Biz dövlət müstəqilliyini əldə edəndə belə bir mənzərəni görürdük. Ancaq bu, mənzərədir. Mənzərə
həmişə gözəl görsənir. Amma bu mənzərədən nə cür istifadə etmək, nə etmək – bu, daha da çətin məsələdir.
Yəni çox çətin məsələdir. Ona görə də biz 1994-cü ildə Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft
strategiyasını, konsepsiyasını işləyib hazırladıq. O da ondan ibarət oldu ki, Azərbaycan öz imkanları ilə çox
zəngin neft və qaz yataqlarını işlətməyə və neft və qaz hasil etməyə qadir deyildir. Demək, burada dünya
təcrübəsinə müraciət etmək, dünyanın daha da böyük imkanlara malik olan, böyük vəsaitə, müasir texnikaya,
texnologiyaya malik olan ölkələri ilə, şirkətləri ilə əlaqə qurmaq lazım idi. Biz də bunu etdik.
Doğrudur, bu o vaxtlar birmənalı qəbul olunmurdu. Azərbaycanda da bəziləri hesab edirdilər ki, nə üçün
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biz öz neft yataqlarımızı xarici şirkətlərlə bərabər işlətməliyik, nə üçün onları buraya dəvət etməliyik. Təbiidir
ki, bunlar dünyanın inkişafından geri qalmış adamlardır. Onlarla heç hesablaşmaq da lazım deyildi. Biz isə
dünyada gedən prosesləri bilirdik və dünyada neft və qaz sahəsində əldə olunmuş böyük nailiyyətləri bilirdik.
Ona görə də böyük neft şirkətlərinin Azərbaycana dəvət olunması, onların, birincisi, buraya sərmayə qoyması,
investisiya gətirməsi, ikincisi isə, onların imkanlarından istifadə edilməsi, onların malik olduğu texnikadan,
texnologiyadan istifadə olunması zəruri idi. Bizim neft strategiyamızın əsasını təşkil edən ana xətt bundan ibarət
olmuşdur. Artıq indi, səkkiz ildən sonra, – elə səkkiz il bundan öncə də inandığım kimi, – təsdiq olunur ki,
Azərbaycanın neft strategiyası düzgün müəyyən edilib, düzgün təyin olunub və o, artıq öz nəticələrini verir.
Bu yolda ilk addım 1994-cü ilin sentyabr ayında Azərbaycanda "Azəri", "Çıraq" yataqlarının və "Günəşli"
yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsinin dünyanın bir çox şirkətləri ilə birlikdə işlənilməsi üçün müqavilə
imzalanması idi. Biz bunu etdik. Bugünkü kimi yadımdadır.
1994-cü ilin 20 sentyabrı Azərbaycan tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. O, bizim nəzəri olaraq
hazırlanmış neft strategiyamızın əməli surətdə həyata keçirilməsinin əsasını, başlanğıcını qoydu. Biz səhv
etmədik. Biz düz yolda olduq və o vaxtdan da düz yol ilə gedirik.
Ancaq məlumdur, bunlar heç də asan gəlmirdi. O vaxt bizə maneçilik göstərənlər çox idi. Bir neçə
dövlətlər, bir neçə ölkələr buna çox etiraz edirdilər. Bəhanə gətirirdilər ki, hələ Xəzər dənizinin sektorları, yaxud
da ki, istifadə olunması prinsipləri müəyyən olunmayıbdır. Təxribatlar aparırdılar. O təxribatlar məlumdur.
Bunlar Azərbaycanda terror hadisəsinə gətirib çıxardı. Azərbaycanda silahlı çevriliş cəhdlərinə gətirib çıxardı.
Bizi başqa dəhşətli hadisələrlə rastlaşdırdı və təzyiqlər hər il davam edirdi. Hələ bu gün də bu təzyiqlər var.
Ancaq müstəqil Azərbaycanın dövləti tutduğu yoldan nəinki geri çəkilmədi, heç şübhə də etmədi. Bu yol ilə
ardıcıl surətdə getdi və gedir.
Biz xarici şirkətlərlə birlikdə – indi ona Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti adı verilibdir – 1997-ci ildə "Çıraq"
neft yatağından ilk neft aldıq. Biz bu nefti alarkən, artıq Şimal istiqamətində neftin ixracı üçün boru xətti
yaratmışdıq. Sonra 1999-cu ilə qədər biz Qərb istiqamətində Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına yeni bir ixrac
kəməri, Bakı-Supsa kəməri hazırladıq. Bu işlərin hamısı birlikdə gedirdi. Biz bilirdik ki, əgər nefti çıxarıb onu
ixrac edə bilməyəcəyiksə, bu neftin əhəmiyyəti olmayacaqdır. Bunların hamısını biz həyata keçirdik.
İndiyədək "Çıraq" neft yatağından 14 milyon ton neft hasil olunub və ixrac edilibdir. Həmin konsorsiuma
daxil olan şirkətlər artıq indi bu müqavilədən mənfəət götürürlər, o cümlədən Azərbaycan da – Dövlət Neft
Şirkəti də, Azərbaycan dövləti də mənfəət götürür.
Bizim bu addımımız Xəzər dənizinə nəzər-diqqəti cəlb etdi. Bu addımımız və əldə olan nəticələr dünyanın
bir çox neft şirkətlərini Azərbaycanda real imkanlar olmasına inandırdı və Azərbaycana ardıcıl surətdə təkliflər
gəldi. Biz ötən dövrdə 21 müqavilə imzalamışıq. 14 ölkədən 30 neft şirkəti ilə bizim müqavilələrimiz vardır.
Ümumi sərmayə əvvəldən nəzərdə tutulub, təxminən 60 milyard dollara qədər olacaqdır.
Biz bu yaxın günlərdə "Bi-Pi"-nin rəhbərlik etdiyi həm Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin,
həm də "Şahdəniz" yatağında aparılan işlərin rəhbərlərinin məruzəsini dinlədik, gördükləri işlərin təqdimatını
etdilər.
Onlar bəyan etdilər ki, dünyanın ən böyük şirkətlərindən olan "Bi-Pi" şirkəti buraya 8 milyard dollar
sərmayə qoymağı qərara almışdır və əlavə etdilər ki, "Bi-Pi" heç vaxt hansısa bir yerdə bu qədər məbləğdə
sərmayə qoymayıbdır. Bunlar görülən işlərdir və bizim gələcək işlərimizin nə qədər uğurlu olduğunu göstərir.
Bizim ikinci müqavilə "Şahdəniz" yatağına aiddir. Orada gözlədiyimizdən xeyli artıq qaz kəşf olunubdur.
Mənim yaxşı xatirimdədir, 1996-cı ildə iyunun 4-5-i idi. Biz bu sərgini keçirəndə, ikinci gün "Şahdəniz" neft və
qaz yatağı haqqında müqavilə imzaladıq. O vaxt buna maneçilik etmək istəyənlər çox idi. Bizim içərimizdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatının əleyhinə olan adamlar buna maneçiliklər edirdilər. Ancaq bizim neftçilərimiz,
geoloqlarımız və bizimlə bərabər artıq o sahədə müəyyən iş aparmış "Bi-Pi"-nin və başqa şirkətlərin
mütəxəssisləri müəyyən etdilər ki, orada işə başlamaq olar.
Güman edirəm, bunu deməyə lüzum yoxdur ki, təcrübəli neft şirkətləri yaxşı bilirlər, haraya vəsait
qoymaq olar. Əgər onlar bir balaca şübhələnirlərsə ki, vəsait qoymaq olmaz, onu heç vaxt qoymazlar. Onlar da,
biz də eyni fikirdə olduq. Ancaq o vaxt nə biz, nə onlar, yəni "Bi-Pi" və başqa şirkətlər təsəvvür edə bilməzdilər
ki, orada nəzərdə tutduğumuzdan çox qaz var.
Yadımdadır, bizim çox təcrübəli geoloqumuz Xoşbəxt Yusifzadədən, – indi o, buralardadır, – bir neçə
dəfə soruşanda ki, de görüm, "Şahdəniz"də nə qədər qaz var? O mənə dedi ki, 400 milyard kubmetrə qədər qaz
var. Dedim, bəlkə çoxdur? Dedi, yox, çox ola bilməz, amma o qədər ola bilər. Amma indi aparılan işlər, qazılan
buruqlar onu göstərdi ki, orada bir trilyon kubmetrdən də çox qaz var. Hələ bu da son rəqəm deyildir. Çünki, bu
işi aparan şirkətlər, adətən, həmişə ehtiyatla danışırlar. Həmişə çalışırlar ki, proqnozdan bir az aşağı rəqəm elan
etsinlər, yəni sonra onları günahlandırmasınlar ki, niyə çox demişdiniz, indi az verirsiniz. Bizim üçün fərqi

411

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

yoxdur. Allah eləsin ki, bir trilyon olsun. Amma bir trilyona şübhə yoxdur. Hesab edirəm ki, bir trilyondan da
çox olacaqdır.
Başqa yataqlarda da. Məsələn, indi "Şevron" şirkəti "Abşeron" yatağında böyük işlər görür. "Şevron"un
rəhbərləri mənə deyiblər ki, biz sizə "Şahdəniz"dən də çox nəticələr təqdim edəcəyik. Mən də deyirəm ki, sizin
bu raportunuzu gözləyirəm.
Beləliklə, qısa bir zamanda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda nə qədər böyük imkanlar olduğu
müəyyən edilibdir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın, habelə səkkizinci dəfə keçirilən Xəzərneftqaz sərgisinin
əsas xidmətlərindən biri ondan ibarətdir ki, biz Xəzər dənizinin nəinki Azərbaycan sektorunda, bütün başqa
Xəzəryanı ölkələrə məxsus olan sektorlarında da nə qədər çox neft və qaz yataqlarının olduğunu nümayiş
etdirdik.
Açıq danışmaq lazımdır, əvvəl bunu çoxları bilmirdi. Ancaq Azərbaycanda görülən işlər, əldə olunan
nəticələr onları ruhlandırdı, onlar bu işə girişdilər. Xarici şirkətlər gəldilər, həmin ölkələrlə iş apardılar.
Məsələn, indi Xəzərin Qazaxıstan sektorunda "Kaşaqan" yatağı kimi böyük bir yataq açılıbdır. Mən buna çox
sevinirəm. Demək, bizim Xəzər dənizinin böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olması haqqında vaxtilə
alimlərimizin söylədikləri fikirlər və ondan sonra Azərbaycan dövlətinin fikirləri və həyata keçirdikləri tədbirlər
Xəzər dənizini dünyanın böyük neft regionlarından biri kimi tanıdıbdır.
Doğrudur, indi də bəzi ölkələrdə müxtəlif qüvvələr Azərbaycana, yaxud da ümumiyyətlə, başqa
Xəzəryanı ölkələrə zərər gətirmək üçün cürbəcür məqalələr yazırlar ki, nə bilim, əvvəlki proqnozlar özünü
doğrultmadı, yaxud da gözlənilənlər alınmadı, filan olmadı. Qoy onlar çığırsınlar, bağırsınlar, bizim üçün fərqi
yoxdur. Biz özümüz bilirik ki, nə var, nə yoxdur, nə alındı, nə alınmadı. Təbiidir ki, ola bilər, hər şey alınmasın.
Məsələn, ola bilər, bir yerdə quyu qazasan, oradan neft çıxmasın. Amma ondan bir az o tərəfdə qazasan, oradan
çıxsın. əsas odur ki, o regionlar, yəni o hissələr düzgün müəyyən olunsun. Bir tərəfdən çıxmayıbsa, o biri
tərəfdən çıxacaqdır. Bunları isə Azərbaycan neftçiləri, Azərbaycan alimləri çox düzgün müəyyən ediblər.
Beləliklə, əvvəl dediyim kimi, bu səkkizinci sərgi heç də təsadüfi deyildir. Çünki birincisi, artıq Xəzər
hövzəsi özünü böyük neft və qaz ehtiyatlarına malik olan bir bölgə kimi dünyada tanıdıbdır. İkincisi, bu işin
başlanğıcını Azərbaycan qoyubdur və təsadüfi deyil ki, bu sərgi də Azərbaycanda başlayıbdır, səkkizinci dəfədir
keçirilir və bundan sonra da keçiriləcəkdir.
Məsələnin ikinci tərəfi, hasil olan neftin və qazın ixrac olunmasıdır. Mən sizə bildirdim ki, ilkin neftin
ixrac olunması üçün biz vaxtında imkanlar yaratdıq: Bakı-Supsa neft kəməri və Bakı-Novorossiysk neft kəməri.
Ancaq bunlar ilkin neft üçündür. Böyük nefti bu kəmərlər buraxa bilməzlər. Ona görə biz hələ 1994-cü ildə
müqaviləni imzalayanda Bakı-Ceyhan, – indi isə biz ona Bakı-Tbilisi-Ceyhan adı vermişik, – neft kəmərinin
tikilməsinin zəruri olduğunu həmin o müqavilədə yazmışıq.
O vaxtdan indiyə qədər biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin yaranması üçün həddən ziyadə çox iş
görmüşük. Əgər bir tərəfdən, Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinə maneçilik törətmək istəyən
qüvvələr var idisə, ondan da çox Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin tikilməsinə maneçilik törədənlər var idi.
Çünki əgər Azərbaycanda neft varsa, onu çıxardırıq. Buna maneçilik törədənlər var idi. Amma bu maneçilik
nəticə verə bilməzdi. Biz bu nefti, qazı çıxardıq. Ancaq çıxarılan neftin, qazın qiyməti təkcə bunda deyil ki, sən
onu çıxartdın, gərək onu ixrac etməyə sənin imkanın olsun. Çünki bəzi mane olanlar istəmirdilər ki, məsələn, bu
marşrutla ixrac edilsin, istəyirdilər ki, başqa marşrutla ixrac olunsun. Amma bizim əvvəldən qərarımız belə idi
ki, ixrac kəməri Bakı-Tbilisi-Ceyhan olacaq. Biz bu qərarı qəbul etmişik. Bu qərarı Türkiyə qəbul etmişdi. Bu
qərarı Gürcüstan qəbul etmişdi. Məmnuniyyət hissi ilə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda işləyən böyük neft
şirkətləri və onların mənsub olduğu ölkələr – Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa, başqa
ölkələr, – Avropa ölkələri məhz bu marşrutun həyata keçirilməsini dəstəkləmişlər. Əgər onların dəstəyi
olmasaydı, mən sizə deyim ki, bu layihəni həyata keçirmək bizim üçün çətin olardı. Düzdür, keçirəcəkdik,
amma çətin olardı.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan böyük imtahanlardan keçdi. Nəhayət, 1999-cu ildə biz İstanbulda onun son sənədini
imzaladıq. Ondan sonra böyük mühəndis-maliyyə işləri aparıldı. İndi artıq əməli işə başlanıbdır və verilən
proqnozlara görə, yaranmış plana görə, – mən buna inanıram, – Azərbaycan nefti, Xəzər nefti, bizim hamımızın
birlikdə hasil etdiyimiz neft 2004-cü ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə Gürcüstandan, Türkiyədən
keçərək, Aralıq dənizində Ceyhan limanına gedib çatacaqdır.
Hesab edirəm ki, burada artıq heç bir problem olmamalıdır. Çünki həm Türkiyə, həm də Gürcüstan belə
bir qəti mövqedədirlər ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi vaxtında reallaşdırılmalıdır.
Görürsünüz, həyat yeni-yeni hadisələr gətirir. Biz "Şahdəniz" yatağında işləməyə başlayarkən bilirdik ki,
orada daha çox qaz var, nəinki neft. Ancaq bu qədər olduğunu bilmirdik. İndi artıq bizim qarşımızda məsələ
durur – qazın ixrac olunması. İndi o da bizə məlumdur. Türkiyənin qaza çox böyük ehtiyacı var, Avropanın
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qaza çox böyük ehtiyacı var. Gürcüstanın qaza ehtiyacı var. Ona görə də biz qərar qəbul etmişik ki, BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinə paralel olaraq, Bakıdan Türkiyənin sərhədinə qədər qaz kəməri çəkilməlidir. Biz
də bu işə başlamışıq. Burada hörmətli nazir qeyd etdi, mən mart ayında Türkiyədə, Ankarada rəsmi səfərdə
olarkən, Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağından çıxarılacaq qazın ilkin mərhələdə 6 milyard kubmetrinin
Türkiyəyə satılması, ixrac olunması haqqında Azərbaycan dövləti ilə Türkiyə dövləti arasında saziş
imzalamışıq. İndi bu saziş gərək Gürcüstanla da imzalansın. Güman edirəm ki, bu, yaxın vaxtlarda olacaqdır.
Çünki işə başlamaq lazımdır. Biz söz vermişik ki, 2002-ci ildə "Şahdəniz" yatağından Türkiyəyə qaz
çatdırılacaqdır. Bunun üçün vaxt itirmək olmaz. Sazişlərin imzalanması, başqa məsələlərin həll olunması təmin
edilməlidir ki, tezliklə inşaat işlərinə başlansın.
Bunlar bizim əldə etdiyimiz ilkin nailiyyətlərdir. Ancaq görün, bizdə nə qədər böyük ümidlər yaradır.
Görün, bunlar nə qədər perspektivlər açır. Təkcə Azərbaycan üçün yox, bütün Xəzəryanı ölkələr üçün və təkcə
onlar üçün yox, bütün dünya üçün.
Burada biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Prezidenti cənab Buşun təbrik məktubunu böyük
məmnuniyyətlə dinlədik.
Böyük Britaniyanın Baş naziri cənab Toni Bleyerin təbrik məktubunu dinlədik. Onlar bu işə nə qədər
böyük maraq göstərir, nə qədər böyük əhəmiyyət verir və nə qədər dəstək verirlər. Bu, artıq göz qabağındadır.
Mən indiyə qədər bizə verilən dəstəyi, – təkcə onlar tərəfindən yox, burada Fransanın da nazir müavini çıxış
etdi, – bizimlə işləyən bütün ölkələrin bu işə münasibətini yaxşı bilirəm, çox yaxşı bilirəm.
"Şahdəniz" yatağında İranın da payı var, xeyir götürəcəkdir. İranın səfiri burada oturubdur. Ona görə də
çalışmalıdır ki, tezliklə bu qaz kəməri tikilsin, siz oradan xeyrinizi götürəsiniz. İranın başqa müqavilələrdə də
payı var.
Bir də deyirəm, burada təkcə Azərbaycanın maddi imkanları yox, həm bütün bölgənin strateji maraqları
həll olunur, bölgədə təhlükəsizliyin təmin olunması üçün böyük təminat yaranır, həm də dünyanın bir çox
ölkələrinin, Qərb ölkələrinin həm neftə, həm də qaza ilbəil artan tələbatının təmin olunmasının əsası
qoyulubdur.
İndi bizdə olan proqramın XXI əsrin əvvəlində, 2001-ci ildən başlayaraq, təxminən 10-15-20 ilə həyata
keçirilməsi, təbiidir ki, çox böyük yeniliklər yaradacaqdır. Bütün bunlar müqavilələrdə və bu işlərdə iştirak edən
ölkələr üçün, xalqlar üçündür. Ona görə də biz Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının nə qədər düzgün-doğru
olduğunu bu gün bir daha nümayiş etdiririk.
Bildiririk ki, bundan sonra da ardıcıl olaraq, təbiidir ki, hər mərhələnin özünəməxsus tələbləri var, o
tələblərə uyğun olaraq öz işimizi aparacağıq. Bizimlə əməkdaşlıq edən şirkətlərlə, ölkələrlə əlaqələrimiz daha da
sıxlaşacaq, daha da genişlənəcək, daha da yaxınlaşacaqdır. Təbiidir ki, hər bir ölkə kommersiya maraqlarını
üstün tutur. Biz də belə fikirləşirik. Ancaq bu, təkcə kommersiya maraqları deyildir.
Əgər ölkələr arasında kommersiya əlaqələri böyük yer tutursa, onda bu ölkələr arasında siyasi əlaqələr də
və başqa, humanitar əlaqələr də ona uyğun olmalıdır. Bunlar bir-biri ilə ziddiyyətdə ola bilməz, heç vaxt ola
bilməz! Biz belə fikirdəyik və güman edirəm ki, bu gün burada qonaqlar tərəfindən deyilən sözlər və elan
olunmuş təbriklər də məhz bunları əyani surətdə sübut edir.
Sərgi hər il daha da genişlənir. Birinci sərgidə 12 ölkədən, gərək ki, 150 şirkət iştirak edirdi. İndi 25
ölkədən 340-a qədər şirkət iştirak edir. Görürsünüz, nə qədərdir. Mən buraya gələndə, bu sərgini təşkil edən
hörmətli xanım dedi ki, sərgidə təmsil olunan şirkətlərin üçdə biri ilk dəfə iştirak edir. Azərbaycanda təkcə neft
şirkətləri işləmir. Nə qədər çox başqa şirkətlər işləyir. Məsələn, Norveçi yada salmaq istəyirəm. Norveçin bir
şirkəti var –"Statoyl". O burada çox iş görür. Amma onunla bərabər Norveçin bir neçə başqa şirkətləri burada
çox əhəmiyyətli işlər görürlər – "Kverner" şirkəti, digər şirkətlər. Onların adlarını hörmətli xanım burada çəkdi.
Eləcə də burada nə qədər çox Amerika şirkətləri işləyirlər. Nə qədər çox Böyük Britaniya şirkətləri işləyirlər.
Onlar birbaşa neft şirkətləri deyillər. Amma neft hasil etmək üçün nə qədər texniki işlər, nə qədər başqa işlər
görmək lazımdır. Onların hər birini görən ixtisaslaşmış şirkətlər var.
Beləliklə, indi burada, Azərbaycanda dünyanın çox ölkələrindən tarixdə olmadığı qədər şirkətlər işləyir,
bu ölkələrin vətəndaşları bizimlə bərabərdirlər. Bu da bizim həm iqtisadi, həm humanitar, həm də siyasi
əlaqələrimizi genişləndirir və möhkəmləndirir. Bizi bir-birimizlə yaxınlaşdırır, təcrübə mübadiləsini təmin edir
və insanlar bir-biri ilə daha da yaxınlaşırlar. Çünki XXI əsr insanların daha da sülh, əmin-amanlıq şəraitində
yaşaması əsri olmalıdır. XXI əsrdə insanlar bir-biri ilə daha da səmimi əlaqələr qurmalıdırlar. XXI əsrdə
insanlar heç bir millətə, heç bir başqa dinə mənsub olan ölkələrə ayrı-seçkilik qoymamalıdırlar. Çünki bu,
sivilizasiyanın tələbidir. Bunu təmin etmək üçün də hər bir ölkə, hər bir təşkilat, hər bir vətəndaş öz xidmətini
göstərməlidir.
Mən bu sərgini təşkil edənlərə təşəkkür edirəm. Sərgidə iştirak edən şirkətləri təbrik edirəm ki, onlar bu
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sərgidə öz işlərini nümayiş etdirmək hüququ qazanıblar. Sərginin və sərgidən sonra aparılacaq konfransın işinə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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GUÖAM TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN YALTAYA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA VERDİYİ CAVABI
(6 iyun 2001)
6 iyun 2001-ci il
S u a l: Cənab Prezident, Yaltaya səfəriniz barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Yaltaya səfərim məlumdur, bunu elan etmişik.
GUÖAM ölkələrinin dövlət başçıları növbəti görüş keçirəcəklər. Bundan ötrü mən də oraya gedirəm. İlk
görüş sabah olacaqdır. Bu gün isə ikitərəfli görüşlər olacaqdır. Bununla da qurtarıb gedəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan Xəzərin hərbiləşdirilməsi məsələsini orada qaldıracaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, orada bütün Xəzəryanı ölkələr iştirak etmir axı. Biz əvvəldən Xəzərin
demilitarizasiyasını qaldırmışıq. Lap əvvəldən. Biz buna həmişə tərəfdar olmuşuq. Bilirəm ki, bir neçə başqa
ölkələr də, İran da bunun əleyhinədir. Ancaq hələ ki, bəzi ölkələr, deyəsən, bununla razı deyillər. Amma şəxsən
mənim fikrimi bilmək istəsəniz, Xəzərdə hərbi qüvvənin saxlanılmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Çünki
Xəzəryanı ölkələr bir-birilə müharibə etmək istəmirlər və zənnimcə, etməyəcəklər. Ona görə də burada artıq
qüvvə saxlamaq nəyə lazımdır?
S u a l: Cənab Prezident, GUÖAM-ın genişlənməsinə necə baxırsınız?
C a v a b: Artıq Rumıniya və Bolqarıstan belə təşəbbüs irəli sürüblər ki, onlar da bu birliyə daxil olmaq
istəyirlər. Düzü, mən bunu dəqiq bilmirəm. Hər halda, orada fikir mübadiləsi gedəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Yaltada hansısa sənədlər imzalanacaqmı?
C a v a b: Bəli,Yalta xartiyası imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Minsk görüşlərindən sonra Qarabağ məsələsi üçün GUÖAM görüşü bir
əhəmiyyət daşıyırmı? Bu məsələ orada gündəlikdə duracaqmı?
C a v a b: GUÖAM görüşü Qarabağ məsələsində heç bir əhəmiyyət daşımır. Çünki Qarabağ məsələsi üçün
gərək Ermənistan da orada olsun. Ermənistan orada yoxdur. Bu məsələ orada muzakirə olunmayacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Yalta sammitində GUÖAM-ın regional təşkilata çevriləcəyini gözləmək
olarmı?
C a v a b: İndi oraya gedirik. Baxaq, görək də.
S u a l: Cənab Prezident, ORT kanalında Arkadi Qukasyanı qondarma «Dağlıq Qarabağ
Respublikası»nın prezidenti kimi təqdim etdilər. Şamil Basayevlə müsahibə Bakıda efirə veriləndə isə
Rusiya Azərbaycana nota göndərmişdi. Qukasyan bizim üçün hansı səviyyədədirsə, Şamil Basayev də
Rusiya üçün o səviyyədədir. Bəs Azərbaycan nə üçün Rusiyaya nota göndərmir?
C a v a b: Bunu sən belə fikirləşirsən. Qukasyan elə neçə ildir bunları deyir. Bir dəfə ORT-yə çıxıbdır, onda
da, təbiidir ki, hansısa qüvvələr Azərbaycana qarşı təxribat etmək istəyirlər. Ancaq biz belə xırda şeylərə fikir
verməməliyik. Bizim cəmiyyət öz fikrini deməlidir, amma dövlət səviyyəsində nə demək olar? Televiziya
müstəqildir, sizin hamınız da müstəqilsiniz. Elə sözlər deyirsiniz, elə sizin özünüz də, o birisi də, bu birisi də…
Deyirsiniz ki, nə bilim, bu, həqiqətdən tamam kənardır. Mən onlara cavabdehəm? Mən heç sizdən də soruşmuram, niyə bunu deyirsiniz? Amma daxilən tək mən yox, xalq da görür ki, belə uydurma şeylərlə
məşğulsunuz.
S u a l: Cənab Prezident, Putin və Buşun görüşündən, danışıqlarından Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
nizamlanması istiqamətində hər hansı irəliləyiş gözləmək olarmı?
C a v a b: İrəliləyişlər olacağını bilmirəm, amma danışacaqlar. Mən bu barədə bilirəm, ABŞ-dan da
məlumatım var və Putinlə danışığımızda bu məsələni biz müzakirə etmişik. İyunun 16-da onlar Lüblyanada
görüşəcəklər. Bu məsələ də onların arasında müzakirə olunacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistan burada öz səfirliyinin işini dayandırıb. Buna Sizin
münasibətiniz necədir?
C a v a b: Vallah, nə deyim. Bu, Türkmənistanın işidir. Biz Türkmənistanda indiyə qədər səfirlik aça
bilməmişik. Ona görə yox ki, biz bunu istəməmişik. Maliyyə imkanlarımız buna yol verməyibdir. Hər bir ölkə
öz səfirliyini aça da bilər… Onlar səfirliklərini tamam bağlamayıblar. Səfir Aşqabadda oturaraq, burada öz
fəaliyyətini aparacaqdır. Bizdə belə hallar çoxdur. Bizdə səfirlər var ki, Ankarada oturublar, Moskvada oturublar,
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eyni zamanda öz ölkələrinin Azərbaycanda səfirləridirlər. Mən onları, etimadnamələrini qəbul edirəm. Vaxtaşırı
gəlirlər, bizim təşkilatlarla görüşürlər. Burada elə bir hadisə yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan Rusiya–Belarus İttifaqına qoşulmağı reallaşdırmaq istəyir.
Ermənistan həmin ittifaqa qoşulsa, Azərbaycan özünü necə aparacaqdır?
C a v a b: Biz özümüzü necə apara bilərik? Kim hansı ittifaqa qoşulursa,qoşulsun. Bilirsiniz, bunların hamısı
müstəqil dövlətlərdir. Hər bir müstəqil dövlət öz siyasətini müəyyən edir və onu da həyata keçirir. Biz buna nə
edə bilərik. Etiraz edə bilərik? Yox.
S u a l: Cənab Prezident, ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord dünyanın bir nömrəli informasiya
agentliklərindən birinə – Assoşieyted Press Agentliyinə bildirib ki, Bakı–Ceyhan neft kəmərinin
tikintisinə çəkiləcək xərclər 560 milyon dollar artacaqdır. Bu xəbər Türkiyənin NTV kanalında səsləndi.
Devid Vudvord Türkiyənin həmin televiziya kanalına təkzib xarakteri daşıyan məlumatlar verir, bildirir
ki, mən belə söz deməmişəm. Siz buna necə baxırsınız?
C a v a b: Mənim məlumatım yoxdur. Amma sağ ol ki, sən mənə məlumat verdin.
S u a l: Cənab Prezident, Təl-Əviv rəsmi şəkildə çıxış edibdir ki, Azərbaycan, nədənsə, Yaxın Şərqdə
baş verənlərə münasibətini bildirmir.
C a v a b: Necə yəni, mən dünən İsrailin həm prezidentinə, həm də Baş nazirinə başsağlığı göndərdim.
S u a l: Cənab Prezident, Moldovanın prezidenti Voronin təşəbbüs irəli sürüb ki, GUÖAM-ın
sammitində Rusiya da müşahidəçi qismində iştirak etsin. Buna Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Belə bir təşəbbüs var. Biz bu barədə fikir mübadiləsi aparacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, milli bayramlarımız ərəfəsində əfv fərmanları imzalayırsınız. İyunun 15-də
əfv fərmanlarının imzalanması gözlənilirmi?
C a v a b: Sənin həbsxanada olan adamın var? Varsa, de görüm kimdir? Mən ona fərdi nöqteyi-nəzərdən
baxım. Amma əfv fərmanını nə vaxt imzalayacağam, nə vaxt imzalamayacağam, bu mənim öz işimdir.
S u a l: Cənab Prezident, «ABA» teleşirkəti ilə Vergilər Nazirliyi arasındakı münaqişədən xəbəriniz
varmı?
C a v a b: Eşitmişəm. İndi Vergilər Nazirliyi hər yerdə yoxlama aparır və hər yerdə də apara bilər. Vergi
Məcəlləsi qəbul edilibdir. Vergilər Nazirliyi hər bir özəl təşkilatda və dövlət təşkilatında yoxlama apara bilər ki,
görsün, vergilər nə qədər yığılır, nə qədər verilir. Bu onun hüququdur.
Amma burada münaqişəyə əsas yoxdur. Əgər onların günahı yoxdursa, niyə münaqişə aparırlar? Əgər
günahları varsa, deməli, belə çıxır ki, kütləvi informasiya orqanları xüsusi statusa malikdir? Sizin hamınızda
belə əhval-ruhiyyə vardır ki, siz nə etsəniz, gərək dövlət orqanları sizə toxunmasın. O dəqiqə deyəcəksiniz ki,
bunun siyasi mənası var. Məsələn, bir nəfər, iki nəfər cinayət edir, hansısa partiyaya mənsubdur, heç o
partiyanın özü qeydiyyata da alınmayıbdır. Ondan sonra dərhal hamınız deyirsiniz ki, bu, siyasi məhbusdur. Bu
da elə bir şeydir. Mən hesab etmirəm ki, burada bir problem var. Bu, Vergi Nazirliyinin səlahiyyətlərinə aiddir,
ona verilən səlahiyyətlər çərçivəsində də işləyir.
S u a l: Cənab Prezident, bir qədər əvvəl həmkarım əfv barədə sual verdi. Əfv olunacaqlar arasında ən
çox adı çəkilən Ələkram Hümbətov, Rəhim Qazıyev və İsgəndər Həmidovdur. Əfv fərmanını şəxsən Sizin
imzalayacağınızı nəzərə alaraq, bu məsələyə, onların əfvinə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Sən onların qohumusan?
J u r n a l i s t: Xeyr, Allah eləməsin. Ümumiyyətlə, jurnalist maraqları baxımından sual verirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Neçə yaşın var?
J u r n a l i s t: 20-dən yuxarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar cinayət edəndə sən uşaq arabasında gəzirdin.
J u r n a l i s t: Mən sualı onları müdafiə məqsədi ilə vermədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Uşaq arabasında gəzirdin, hə…
Tarixi yaxşı öyrənin. Bunu mən hamınıza məsləhət görürəm. Tarixdən ibrət dərsi götürün. Başa
düşürsünüzmü? Bugünkü günlə yaşamayın. Siz, burada olanlar, hamınız gənclərsiniz. 1990-cı ili xatirinizə salın.
1991-ci ili, 1992-ci ili, 1993-cü ili… İndi bizim televiziya və qəzetlər 1993-cü ilin hadisələrini verirlər. Bunları
unutmayın. Çünki unutsanız, sabah sizin başınıza ondan da çox iş gələcəkdir.
O vaxtlar, Rəhim Qazıyevin vaxtında sən gəlib burada belə rahat sual verə bilərdin? İsgəndər Həmidovun
vaxtında sən prezidentə rahat sual verə bilərdin? Sənə elə təpik vurardılar ki, 15 dəfə aşardın.
J u r n a l i s t: Mən sualı onları müdafiə məqsədi ilə vermədim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər müdafiə məqsədi ilə verməsən, onda bu, hökumətin işidir, dövlətin işidir.
Dövlət hansı işi nə vaxt görəcəkdir, bu onun öz işidir.
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S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın BMT-də, Cenevrədə nümayəndəsi var – İsfəndiyar
Vahabzadə. O belə bir bəyanatla çıxış etmişdi ki, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirlərinin
əksəriyyətinin anası erməni, yəhudi, rusdur… Onlar heç vaxt Azərbaycanın milli maraqlarını qoruya
bilməzlər.
C a v a b: Bu da demokratiyadır. Demokratiyadır, baxmayaraq ki, Xarici İşlər Nazirliyində işləyən adamlar
siyasətlə məşğul olmalıdırlar. Yəni onlar xarici siyasətlə, dövlətin xarici siyasətinin həyata keçirilməsi ilə
məşğul olmalıdırlar. Ancaq başqa fikirləri, dövlətin siyasətindən kənar, ya ona zidd olan fikirlər deməməlidirlər.
Amma bilirəm ki, atası ondan çox narahatdır. Sağ olun.

417

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ
EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(6 iyun 2001)
Yalta,
Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahı
6 iyun 2001-ci il
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin Gürcüstanın prezidenti Eduard Şevardnadze ilə
təkbətək görüşü olmuşdur.
Yenidən görüşmələrindən çox məmnun qaldıqlarını bildirən qonşu və dost ölkələrin başçıları qarşılıqlı
maraq doğuran bir sıra məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardılar.
Ölkələrimiz arasında dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı faydalı əlaqələrin vəziyyətindən razılıqlarını
vurğulayan prezidentlər GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsinə böyük əhəmiyyət verdiklərini
nəzərə çatdırdılar.
İki ölkə arasında münasibətlərin perspektivlərindən bəhs edən dövlət başçıları Xəzərin karbohidrogen
ehtiyatlarının işlənilməsi və dünya bazarlarına çıxarılması, Bakı –Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin
tikintisi və «Şahdəniz» yatağından hasil olunan qazın nəqli üçün Azərbaycan – Türkiyə qaz kəmərinin
Gürcüstan ərazisindən keçməsi ilə bağlı məsələləri ətraflı müzakirə etdilər.
Görüş zamanı hər iki ölkəni maraqlandıran bir sıra digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparıldı.
Dövlətimizin başçısının görüşdən sonra
Azərbaycan jurnalistlərinin suallarına
verdiyi cavab:
S u a l: Cənab Prezident, Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə görüşünüz zamanı hansı
məsələlər müzakirə olundu?
C a v a b: Cənab Eduard Şevardnadze ilə biz hər dəfə çox danışıqlar aparırıq. Çünki bizim çox yaxın
münasibətlərimiz var. Özü də bir regionda olduğumuza görə çox işlər görürük. Çox danışıqlar apardıq. Amma
əsas bir məsələ idi. Mən Bakıda, sərgidə də bu fikri dedim. Çünki indi bizim «Şahdəniz» qaz yatağından
çıxarılacaq qazı ixrac etmək üçün istəyirik ki, kəməri 2002-ci ildə hazır edək, Türkiyəyə qaz verək. Mənə
dedilər ki, onların hökuməti bunu bir az gecikdiribdir və parlamentdə hələ baxmayıblar. Konsorsium narahatdır.
Türkiyə baxıb, biz baxmışıq. Çünki əgər bir az geciksə, qış vaxtı bu, çətin olacaqdır. Əsas bu idi. Yəni burada
müzakirə etməyə bir şey yox idi. O bilmirdi. Mən ona dedim. O da dedi ki, bu yaxında həll olunacaqdır. Başqa
məsələlər barədə də fikir mübadiləsi etdik.
S u a l: Cənab Prezident, sammit ərəfəsində mövqe razılaşdırılması da oldumu?
C a v a b: Orada mövqe razılaşdırılmasına ehtiyac yoxdur. Çünki o xartiya hazırlanıbdır. Hamımız
razılığımızı vermişik. Ola bilər, orada bəzi məsələlər meydana çıxsın. O barədə də bir az söhbət etdik.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin fikrinizcə, sammitin ən əsas hadisəsi hansı olacaqdır?
C a v a b: Gələrsiniz, görərsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, dediyiniz bəzi məsələlərdə nələr ola bilər?
C a v a b: İndi kimsə deyir ki, bəlkə başqa ölkələr də cəlb olunsun. İndi belə təkliflər var. Ona görə məsələ
müzakirə oluna bilər.
S u a l: Cənab Prezident, qonaq sifətində konkret olaraq Bolqarıstan, Rumıniya və Rusiya nəzərdə
tutulur?
C a v a b: Bəli, belə fikirlər var. Bir tərəfdən bunları deyirlər, o biri tərəfdən onları deyirlər.
S u a l: Siz bununla razısınız?
C a v a b: Mən orada öz fikrimi deyəcəyəm.
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GUÖAM TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
(7 iyun 2001)
7 iyun 2001-ci il
Yalta
Hörmətli Leonid Daniloviç Kuçma!
Hörmətli Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze!
Hörmətli İslam Əbdülqəniyeviç Kərimov!
Hörmətli Vladimir Nikolayeviç Voronin!
Hörmətli həmkarlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanın nümayəndə heyəti adından salamlamaq, zirvə görüşümüzə uğurlar
arzulamaq və əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu zirvə görüşü təşkilatımızın – CUÖAM-ın daha da
inkişaf etməsində mühüm mərhələ olacaqdır.
Bu növbəti görüşü keçirmək təşəbbüsünə görə Leonid Daniloviç Kuçmaya təşəkkür etmək istəyirəm,
hərçənd bu baxımdan bizdə indiyədək planlılıq yox idi. Hesab edirəm ki, Leonid Daniloviç Kuçmanın təşəbbüsü
GUÖAM təşkilatı ilə bağlı məsələlərimizin müzakirəsi üçün bizim buraya, Krıma, Ukraynanın gözəl diyarına ən
yüksək səviyyədə toplaşmağımızda mühüm rol oynamışdır.
Qeyd etməyi lazım bilirəm ki, ötən dövr ərzində GUÖAM təşəkkül yolu keçmişdir və bu, təbiidir. Qərar
qəbul edildikdən, saziş əldə olunduqdan sonra hər bir təşkilatın təşəkkülü dərhal baş vermir, əksinə, bu, zamanın
sınağını tələb edir. Bu gün biz deyə bilərik ki, GUÖAM təşkilatında birləşən ölkələrimiz zamanın sınağından
çıxmışlar. GUÖAM yaşayır, mövcuddur və özünü hər hansı beynəlxalq təşkilata qarşı qoymur. Təbii ki,
mənafelərimizlə bağlı bir sıra məsələlərin həllində ölkələrimizə kömək edir və zənnimcə, bundan sonra da
kömək edəcəkdir.
Bunu demək vacibdir ki, bizim təşkilatımız ölkələrimizin, dövlətlərimizin müstəqilliyinin yetirməsidir. Bu
il Sovet İttifaqının dağılmasının 10 ili tamam olur. Bu da bizim ölkəmizə, eləcə də Sovet İttifaqına daxil olmuş
digər respublikalara müstəqil dövlətlər olmağa imkan vermişdir.
Müstəqilliyə gedən yol mürəkkəb prosesdir. Biz dövlət müstəqilliyini elan edərək, mühüm tarixi addım
atdıq. Bununla bərabər, Azərbaycanın timsalında, – zənnimcə, digər respublikalar da öz xüsusiyyətlərini nəzərə
alaraq bu fikri söyləyə bilərlər, – biz əmin olduq ki, xüsusən siyasi və iqtisadi sistemdə tamam əks tərəfə güclü
dönüş edərək, bu müstəqilliyi möhkəmlətmək, qoruyub saxlamaq asan iş deyildi.
Məsələn, Azərbaycanda biz çox çətinliklərlə qarşılaşdıq. Respublikamızın xüsusiyyəti ondadır ki,
müstəqillik əldə edilən zaman Azərbaycan qonşu Ermənistanla hərbi münaqişə vəziyyətində idi. Ermənistan
hələ Sovet İttifaqı mövcud olduğu dövrdə, 1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ vilayətini nəzərdə tutaraq Azərbaycana
qarşı ərazi iddiaları irəli sürməyə başlamışdı. Ona görə də biz müharibə və hərbi əməliyyatlar vəziyyətində idik.
Uzun illər ərzində birlikdə yaşadığımız və çalışdığımız o sistemin, – ölkələrin burada əyləşmiş rəhbərləri
və mən öz timsalımızda bilirik ki, o quruluş, o sistem üçün çox işlər görmüşük, – qüsurlarından biri də bu idi ki,
biz çox ədalətsizliklərlə qarşılaşdıq.
Bu ədalətsizliklərdən birinə bizim respublikamız da məruz qaldı. Təəssüf ki, Sovet İttifaqı kimi böyük
ölkə Ermənistan və Azərbaycan arasındakı bu münaqişənin qarşısını ala bilmədi və almaq istəmədi, bu
münaqişə genişlənib müharibəyə çevrildi və indiyədək öz həllini tapmamışdır. Üstəlik, müxtəlif səbəblərə görə
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdi, bütün azərbaycanlıları oradan didərgin
saldı. Nəinki Dağlıq Qarabağ vilayətində, – orada az miqdarda əhali yaşayırdı, – həm də bu vilayətin ətrafındakı
digər bölgələrdə bir milyon azərbaycanlı öz yaşayış yerlərindən qovuldu. Bir milyondan artıq adam qaçqın
vəziyyətindədir və olduqca ağır şəraitdə yaşayır, onların çoxu artıq 8-9 ildir çadırlarda yaşayır. Bax, biz
müstəqilliyimizi belə şəraitdə əldə etdik. Ölkəmizin daxilində baş vermiş sonrakı proseslər isə onunla bağlıdır
ki, Dağlıq Qarabağda münaqişə ilə əlaqədar yaradılmış silahlı dəstələr ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin əlində alətə
çevrilmişdi. Bu isə ölkənin daxilində sabitliyin pozulmasına, hakimiyyət uğrunda mübarizəyə gətirib çıxarmışdı.
Odur ki, 1993-cü ildə Azərbaycan əslində uçurumun kənarında, hərc-mərclik şəraitində idi və təbii ki, ölkənin
parçalanması təhlükəsi vardı. Sonralar da müstəqilliyimizi möhkəmlətməyə mane olan hallar baş verdi. Ancaq
indi böyük məmnunluq hissi ilə demək olar ki, biz bütün bunları dəf etməyə və müstəqilliyi qoruyub saxlamağa,
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möhkəmlətməyə müvəffəq olduq.
Bu gün müstəqil ölkə olaraq Azərbaycan dünya birliyində öz layiqli yerini tutmuşdur, müxtəlif beynəlxalq
təşkilatlara, o cümlədən də beynəlxalq əhəmiyyət kəsb edən GUÖAM kimi təşkilata daxildir.
Ölkələrimiz, əvvəla, regional prinsiplərə görə, ikincisi, mənafelərin oxşarlığına görə, xüsusən də
müstəqilliyi möhkəmlətməyin və daha da inkişaf etdirməyin zəruriliyi ilə, iqtisadi əməkdaşlıq üçün və təbii ki,
bu çətin keçid dövründə bir-birini dəstəkləmək üçün daha əlverişli imkanların olması ilə əlaqədar birləşmiş və
GUÖAM təşkilatını yaratmışlar.
Bəzən eşidirsən ki, deyirlər, GUÖAM nəyə gərəkdir, o, nə olan şeydir, başqa təşkilatlarla ziddiyyət təşkil
etmirmi? Məsələn, mən bu suallara həmişə cavab vermişəm və indi də deyirəm ki, onlar tamamilə əsassızdır.
Dünyada regional təşkilatlar çoxdur və hətta MDB məkanında da GUÖAM-dan savayı ayrı-ayrı regional
təşkilatlar yaranmışdır. Onlar GUÖAM-dan bəlkə də əvvəl təşkil edilmişdir.
Bizim fikrimizcə, GUÖAM-ın özünü hər hansı təşkilata qarşı qoymaq məqsədi yoxdur, əksinə, hazırda
baş verən dünya proseslərinə daha fəal qoşulmağın zəruriliyini öz vəzifəsi hesab edir. Dünyada gedən proseslər
isə, açığını deyəcəyəm, mürəkkəb proseslərdir. Əgər biz bir vaxtlar soyuq müharibədən əzab-əziyyət çəkirdiksə,
totalitar sovet rejimindən əzab-əziyyət çəkirdiksə, indi bir çox digər hallar meydana çıxır və onlar ölkələri və
xalqları heç də az müsibətlərə və çətinliklərə düçar etmir. Əlbəttə, bu baxımdan müxtəlif regionlardakı hərbi
münaqişələr daha da təhlükəlidir. GUÖAM-a daxil olan ölkələrdən Azərbaycan hərbi münaqişə vəziyyətindədir.
Bizim qonşumuz qardaş Gürcüstan da hərbi münaqişədən əzab-əziyyət çəkir. Mərkəzi Asiya regionunda da
davakar ekstremizm, dini fanatizm tərəfindən təhlükə meydana gəlmişdir. Şübhəsiz ki, Ukrayna yaranmış
proseslərlə əlaqədar çox çətinliklərlə üzləşmişdir. Moldova Dnestryanı bölgədəki münaqişədən heç cür xilas ola
bilmir. Hazırda GUÖAM-ı əmələ gətirən beş ölkəni götürsək, görərik ki, üçündə hərbi münaqişələr gedir. Bizdə
isə əslində müharibə idi. Ona görə də bizim məqsədimiz təşkilatımızın çərçivəsində həyata keçirilə biləcək
ümumi səylərlə münaqişələrin dincliklə nizama salınmasına nail olmaqdır. Biz bunu Azərbaycan üçün çox
mühüm vəzifə hesab edirik.
Bu münaqişələr özü ilə bir çox digər təhlükəli hadisələr gətirmişdir. Ümumiyyətlə, hazırda təhlükəsizlik
məsələləri dünyanın bir çox regionları üçün, xüsusən də bizim regionumuz üçün birinci dərəcəli əhəmiyyət kəsb
edir. Nə vaxtsa özünü hətta büruzə verməyən separatçılıq kimi təzahürlər nəinki təkcə ölkələrimizə – keçmişdə
Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş Gürcüstana, Moldovaya, Azərbaycana çox böyük ziyan vurmuşdur, siz
bir Balkan ölkələrinə, başqa ölkələrə də nəzər salın. Mən coğrafiyanı Asiyaya qədər genişləndirmək istəmirəm.
Yaxud ekstremizm, dini fanatizm, separatizm – indi bunlar hamısı birlikdə qonşu Mərkəzi Asiya ölkələrində
özünü büruzə verir. Ona görə də bunu bilmək, vaxtında qabaqlayıcı tədbirlər görmək, qarşılıqlı fəaliyyət
göstərmək, bu təzahürlərlə mübarizə təcrübəsinin mübadiləsini aparmaq son dərəcə böyük əhəmiyyətə malikdir.
Təşkilatımız regional qurumdur. Qarşılıqlı iqtisadi fəaliyyət, iqtisadiyyat, humanitar münasibətlər, elm,
mədəniyyət, təhsil sahəsində əməkdaşlıq burada, əlbəttə, ön sıraya çəkilir. Xəritəyə baxsaq görərik ki, GUÖAM
ölkələri əslində bütöv bir zolağı təşkil edirlər – şimaldan başlayaraq  𦶱ݶMoldova, Ukrayna, Azərbaycan,
Xəzərin o tayında da Özbəkistan. Burada iqtisadi əməkdaşlıq üçün, xüsusən də Avropa Birliyinin TRASEKA,
Böyük İpək yolunun bərpası kimi mühüm proqramlarının həyata keçirilməsi sahəsində əməkdaşlıq üçün çox
böyük imkanlar var. Bütün bunlar həm bugünkü reallıqlarımız üçün, həm də gələcək üçün son dərəcə böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Biz, GUÖAM-da təmsil edilən ölkələr bu məsələlərlə fəal məşğul olmuşuq və TRASEKA proqramının
gerçəkləşdirilməsinə fəal girişmişik. 1998-ci ildə Avropa Birliyinin himayəsi ilə Azərbaycanda ilk beynəlxalq
konfrans keçirildi. Konfransda 32 ölkə, 15 beynəlxalq təşkilat təmsil olunmuşdu. Biz bir sıra qərarlar qəbul
etdik, bir sıra sənədlər imzaladıq və əminəm ki, bunların hamısının böyük perspektivi, böyük gələcəyi var.
Şərqlə Qərbi ən qısa yolla birləşdirən və həm də təhlükəsizlik baxımından daha sərfəli olan Böyük İpək yolunun
bərpası, şübhəsiz, bizim GUÖAM təşkilatının fəaliyyət dairəsinə daxil olan vəzifədir.
İqtisadi əməkdaşlığın böyük əhəmiyyəti var. Zənnimcə, biz öz təşkilatımız çərçivəsində belə bir yekdil
fikirdəyik ki, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində hər bir ölkənin müxtəlif ölkələrlə, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla,
müxtəlif regionlarla ikitərəfli və ya çoxtərəfli maraqlarının istisna edilməsi, şübhəsiz, hansısa bir öhdəlik
deyildir. Bu baxımdan, GUÖAM belə əməkdaşlığa əlavədir, həmin iqtisadi əlaqələrin daha fəal irəliləməsi üçün
vasitədir.
Hesab edirəm ki, ötən dövr ərzində GUÖAM formalaşmışdır. İndi təkcə ölkələrimizi deyil, dünyanın bir
çox regionlarını və ümumən bütün dünyanı da narahat edən təhlükəli təzahürlərin bəziləri – beynəlxalq
terrorizm, ekstremizm, dini fanatizm, davakar separatizm əvvəllər, biz 1997-ci ildə GUÖAM-ı yaratdığımız
vaxtlarda bu təzahürlərə heç də bütün ölkələrdə əhəmiyyət verilmədiyinə və bəzi ölkələr onları bəlkə də
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qabaqcadan görə bilmədiklərinə görə, bəlkə də belə təhlükəli görünmürdü. Bu təzahürlər geniş yayılmışdır.
Görünür, gələcəkdə biz məhz bu istiqamətdə daha böyük təhlükələrlə, böyük çətinliklərlə qarşılaşa bilərik. Ona
görə də dünyanın təhlükəsizliyi, onun müxtəlif regionlarının təhlükəsizliyi, Avropada Qafqazda, Mərkəzi
Asiyada, Şərqi Avropada təhlükəsizlik müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Bu təhlükəsizliyi pozan və çox böyük
çətinliklər yaradan amillər isə dediyim həmin təzahürlərdir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz bu məsələləri
ön sıraya çəkərək, GUÖAM çərçivəsində bundan sonra da çox fəal əməkdaşlıq etməli, bir-birimizlə qarşılıqlı
fəaliyyət göstərməliyik. Təcrübə mübadiləsi apararaq digər beynəlxalq təşkilatlarda dünyanın təhlükəsizliyi
məsələlərinə dair fəal çıxış edərək, böyük təhlükə mənbəyi olan həmin meyllər barədə danışaraq çox iş görə
bilərik.
Əvvəldə dediyim kimi, mənim fikrimcə, GUÖAM artıq formalaşmış təşkilatdır. Elə bugünkü Yalta
görüşü də bu baxımdan ona görə dönüş görüşüdür ki, biz ilk dəfə olaraq burada təşkilatımızın Yalta xartiyasını
və bəzi digər sənədləri imzalayacağıq. Məsələn, mən bu fikirdəyəm ki, biz təşkilatımızı inkişaf etdirməli və ona
daha böyük güc, böyük fəallıq verməliyik. Odur ki, göstərdiyi təşəbbüsə və bugünkü görüşə görə Ukrayna
prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmaya bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Görünür, bu görüş gələcək fəal
işlərimiz üçün, GUÖAM çərçivəsində daha güclü qarşılıqlı fəaliyyətimiz və əməkdaşlığımız üçün zəmin
olacaqdır.
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GUÖAM-ın YALTA XARTİYASI
(7 iyun 2001)
7 iyun 2001-ci il
Yalta zirvə görüşündə sənədlərin imzalanması mərasimi oldu. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev,
Ukrayna prezidenti Leonid Kuçma, Özbəkistan prezidenti Islam Kərimov, Gürcüstan prezidenti Eduard
Şevardnadze və Moldova prezidenti Vladimir Voronin GUÖAM-ın Yalta xartiyasını imzaladilar. Dövlət
başçıları GUÖAM-ın azad ticarət zonasının yaradılması haqqında sazişin layihəsi üzərində işi başa çatdırmağın zəruriliyini vurğuladılar.
GUÖAM-ın üzvü olan dövlətlərin konsulluq məsələlərində qarşılıqlı yardım göstərilməsi haqqında
konvensiyasını isə Azərbaycanın, Gürcüstanın, Özbəkistanın, Ukraynanın, Moldovanın xarici işlər nazirləri
imzaladılar. Zirvə görüşündə birgə rəsmi sənəd qəbul olundu
Bundan sonra GUÖAM adlandırılan Azərbaycan Respublikası, Gürcüstan, Moldova Respublikası,
Özbəkistan Respublikası və Ukrayna, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Nizamnaməsinin, habelə Helsinki Yekun
aktinin, Yeni Avropa üçün Paris xartiyasının və Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatının Avropa
Təhlükəsizliyi xartiyasinin müddəalarını rəhbər tutaraq,
GUÖAM dövlətləri başçılarının 1997-ci il 10 oktyabr tarixli Strasburq bəyannaməsinin, 1999-cu il 24 aprel
tarixli Vaşinqton bəyanatının və 2000-ci il 6 sentyabr tarixli Nyu-York memorandumunun müddəalarını təsdiq
edərək, demokratiya, əsas insan hüquqlarına və azadlıqlarına hörmət, hüququn aliliyi, bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə sadiq olaraq, regional əməkdaşlığın qloballaşma proseslərinin bir hissəsi olduğunu və bu
əməkdaşlığın GUÖAM dövlətlərinin suverenliyinin, müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün möhkəmlənməsinə
töhfə verə biləcəyini, münaqişələrin sülh yolu ilə nizamlanmasına yardım göstərə və onların xalqlarının rifahını
yaxşılaşdıra biləcəyini etiraf edərək, GUÖAM ölkələri və onların xalqları arasında ənənəvi dostluq
münasibətlərindən çıxış edərək, hazırkı xartiyanın qəbul edilməsi haqqında razılığa gəlmişlər.
1. GUÖAM-ın əməkdaşlığının məqsədləri:
– Sosial-iqtisadi inkişafa yardım göstərilməsi;
– Ticarət-iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və genişləndirilməsi;
– Nəqliyyat-kommunikasiya magistrallarının və onların ərazisində yerləşən müvafiq infrastrukturların
GUÖAM ölkələrinin maraqlarına uyğun surətdə inkişafı və səmərəli istifadəsi;
– Bütün fəaliyyət sahələrində regional təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsi;
– Elm, mədəniyyət sahəsində və humanitar sahədə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi;
– Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyət;
– Beynəlxalq terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və narkobiznesə qarşı mübarizə.
2. GUÖAM-ın əməkdaşlıq prinsipləri:
GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlıq beynəlxalq hüququn ümumi qəbul olunmuş normalarına və prinsiplərinə,
xüsusilə iştirakçı dövlətlərin suverenliyinə, müstəqilliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət edilməsinə və onların
daxili işlərinə qarışmamağa əsaslanır.
3. GUÖAM-ın əməkdaşlığının istiqamətləri:
– İqtisadiyyat, elm, texnologiyalar və ətraf mühit;
– Nəqliyyat, energetika, telekommunikasiya infrastrukturu;
– Birgə sərmayə və maliyyə layihələri;
– Humanitar sahə, mədəniyyət, təhsil, kütləvi informasiya vasitələri, turizm, gənclər mübadiləsi;
– Qarşılıqlı maraq doğuran digər istiqamətlər.
4. İştirakçı dövlətlər əməkdaşlıq sahələrinin genişləndirilməsinə dair təkliflər irəli sürə bilərlər.
5. GUÖAM onun əsas sənədlərində, o cümlədən bu xartiyada təsbit olunmuş məqsəd və prinsiplərə öz
sadiqliyini tam dərəcədə təsdiq edən yeni iştirakçılar üçün açıqdır.
6.GUÖAM-ın təşkilati strukturu:
6.1. GUÖAM-ın ali orqanı dövlət başçılarının hər il keçirilən görüşüdür.
GUÖAM-da sədrlik iştirakçı dövlətlər tərəfindən əlifba sırası ilə dövlət başçılarının görüşləri arasındakı
dövrdə həyata keçirilir. Dövlət başçılarının görüşlərində aşağıdakı qərarlar qəbul edilir:
– GUÖAM çərçivəsində siyasi, iqtisadi və humanitar əməkdaşlığın əsas istiqamətləri haqqında;
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– GUÖAM-ın ixtisaslaşdırılmış orqanlarının yaradılması haqqında;
– Beynəlxalq həyatın qarşılıqlı maraq doğuran aktual məsələləri üzrə mövqelərin razılaşdırılması haqqında.
6. 2. GUÖAM-ın icra orqanı xarici işlər nazirlərinin, bir qayda olaraq, ildə iki dəfə keçirilən iclaslarıdır.
Xarici işlər nazirlərinin iclaslarında GUÖAM çərçivəsində razılaşmaların yerinə yetirilməsi məsələlərinə baxılır,
habelə dövlət başçılarının görüşlərində baxılması üçün GUÖAM əməkdaşlığının daha da inkişaf etdirilməsinə
və dərinləşdirilməsinə dair təkliflər hazırlanır.
6. 3.GUÖAM-ın işçi orqanı milli əlaqələndiricilər komitəsidir (MƏK). Onun tərkibinə hər bir iştirakçı
dövlətdən bir nəfər olmaqla xarici işlər nazirləri tərəfindən təyin edilən milli əlaqələndiricilər daxildir.
MƏK iştirakçı dövlətlər arasında GUÖAM çərçivəsində
fəaliyyəti əlaqələndirir, dövlət başçılarının
görüşlərinin və xarici işlər nazirlərinin iclaslarının hazırlanmasını təmin edir.
MƏK-in iclasları hər rüb növbə ilə iştirakçı dövlətlərdə keçirilir. İştirakçı dövlətlərdən birinin təklifi ilə
MƏK-in növbədənkənar iclasları keçirilə bilər.
6. GUÖAM çərçivəsində qərarlar konsensusla qəbul edilir.
7. GUÖAM-ın işçi dilləri rus və ingilis dilləridir.
2001-ci il iyunun 7-də Yalta şəhərində Azərbaycan, ingilis, gürcü, moldav, rus, özbək və Ukrayna dillərində
bir əsl nüsxədə tərtib edilmişdir, bununla belə, bütün mətnlər eyni qüvvəyə malikdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Gürcüstan Respublikasının Prezidenti
Moldova Respublikasının Prezidenti
Özbəkistan Respublikasının Prezidenti
Ukrayna Respublikasının Prezidenti

Heydər Əliyev
Eduard Şevardnadze
Vladimir Voronin
İslam Kərimov
Leonid Kuçma
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GUÖAM TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ YALTA
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏN QAYITDIQDAN SONRA BAKI BİNƏ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRƏ MÜSAHİBƏSİ
(7 iyun 2001)
7 iyun 2001-ci il
Heydər Əliyev: Mən dünən yola düşərkən nədən ötrü getdiyimi sizə demişdim. Ona görə də təkrar
etməyə ehtiyac yoxdur. GUÖAM ölkələrinin sammiti Yaltada keçdi. Dünən ikitərəfli görüşlər oldu. Bu gün isə
sammit çox yaxşı keçdi. Hesab edirəm ki, GUÖAM yaranandan indiyə qədər keçən vaxt ərzində inkişaf edibdir
və Yaltadakı bugünkü sammit GUÖAM-ın beynəlxalq qurum kimi təşkilatlanması haqqında qərarlar qəbul etdi
– Yalta Xartiyası, sonra bəyanat. Biz belə qərar qəbul etdik ki, sənədlər Birləşmiş Millətlər Təşkilatına təqdim
olunsun və GUÖAM beynəlxalq bir təşkilat kimi hər yerdə tanınsın.
Hesab edirəm ki, hamımız, yəni beş ölkənin prezidenti eyni fikirdəyik. Bu fikirlərimizi də orada ifadə
etdik. hesab edirəm ki, lazım olan bütün məsələlər xartiyada öz əksini tapıbdır. İndi kimin nə sözü var,
buyursun.
Sual: Cənab prezident, Azərbaycan-Türkiyə qaz kəmərinin Gürcüstandan keçməsi məsələsini prezident
Eduard Şevardnadze ilə müzakirə etdinizmi?
Heydər Əliyev: Bəli, müzakirə etdim. O mənə dedi ki, heç bir problem yoxdur. Bilirsiniz ki, mən iki gün
öncə sərgidə də onların nümayəndəsinə demişdim. Dedi ki, heç bir problem yoxdur. Yaxın günlərdə onlar bütün
sənədləri rəsmiləşdirəcək və parlamentdən keçirəcəklər.
Sual: Cənab prezident, Rusiyanın müşahidəçisi kimi GUÖAM-da iştirak etməsi məsələsi müzakirə
olundumu?
Heydər Əliyev: Yox, bu məsələlərə baxılmadı. Çünki əvvəllər bəzi prezidentlərdə müxtəlif fikirlər
olmuşdur. Bu barədə yenə də fikir mübadiləsi aparıldı. Ancaq bu məsələlər müzakirə olunmadı. Ümumiyyətlə,
bizim hamımızda belə əhval-ruhiyyə var ki, yəqin GUÖAM-a başqa yaxın ölkələr də daxil ola bilərlər.
Sual: Cənab prezident, Rumıniya ilə Bolqarıstanın bu təşkilata daxil olması müzakirə edildimi?
Heydər Əliyev: Deyirəm, müzakirə olunmadı. Amma fikir mübadiləsi aparıldı.
Sual: Cənab prezident, Türkiyənin bu təşkilata daxil olması düşünülürmü?
Heydər Əliyev: Ümumiyyətlə, qonşu ölkələrin hamısı haqqında fikir mübadiləsi aparıldı.
Sual: Cənab prezident, Ermənistanın xarici işlər naziri Vardan Oskanyan bildirib ki, onlar danışıqlarda
Paris prinsiplərinə razıdırlar. Ümumiyyətlə, Parisdə hər hansı bir prinsip olubmu və bu, ölkəmizin maraqlarına
nə qədər ziddir ki, guya Azərbaycan bu prinsiplərdən çəkinir?
Heydər Əliyev: Bilmirəm onlar hansı prinsipləri deyirlər. İndi mən buna cavab verməyə hazır deyiləm.
Sual: Cənab prezident, son zamanlar Azərbaycanda çeçenlərin törətdikləri qətllərin, silahlı basqınların
sayı artır. Dünən Balakəndə iki polis nəfərini öldürüblər. Azərbaycan bu sahədə Rusiya ilə əməkdaşlıq etməyə
hazırlaşırmı?
Heydər Əliyev: Azərbaycan Rusiya ilə bu barədə nə əməkdaşlıq edə bilər? Rusiya özü neçə illərdir
Çeçenistanda müharibə aparır. Elə hər gün Moskva televiziyasından eşidirsiniz ki, orada çeçenlər Rusiyanın
polis nümayəndələrini, yaxud başqa hərbi nümayəndələrini öldürürlər. Bəzən partlayış edirlər, bəzən odlu
silahlardan istifadə edirlər. Hər halda, biz belə fikirdəyik ki, gərək bütün bu hadisələrə son qoyulsun. Balakəndə
baş vermiş hadisə də məni çox narahat etdi. Ona görə mən hüquq-mühafizə orqanları ilə müzakirə etdim və
onlara göstəriş verdim, lazımi tədbirlər düşünsünlər ki, biz vaxtında bunların qarşısını alaq.
Sual: Cənab prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Ankarada olub və Türkiyəyə
Ermənistanla əməkdaşlıq etməyi, sərhədləri açmağı təklif edibdir. Bunun cavabında baş nazir Bülənd Ecevit iki
şərt irəli sürüb ki, ermənilər Qarabağdan çıxmalı və Naxçıvana dəhliz verməlidirlər. Türkiyənin bu mövqeyi
Ermənistana hər hansı təsir vasitəsi kimi qiymətləndirilə bilərmi?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, Türkiyə bizim dostumuzdur. Türkiyə bizim ən yaxın müttəfiqimizdir. Türkiyə
dəfələrlə bəyan edibdir ki, Türkiyənin Ermənistanla münasibətləri yalnız Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi
aradan qaldırılandan sonra ola bilər. Koçaryanla birbaşa, həmsədrlərin vasitəsilə danışıqlarımızda da bu məsələ
gündəlikdə durur. Yəni Türkiyə belə fikirdədir ki, əgər Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarını azad etsə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsa və bu münaqişəyə son qoyulsa, sülh əldə
edilsə, Türkiyə bunu edə bilər. Amma əgər bunlar olmasa, Türkiyə, güman edirəm ki, heç bir şey etməyəcəkdir.
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Mən bunu bilmirdim, siz mənə məlumat verirsiniz. Əgər hörmətli Bülənd Ecevit belə cavab veribsə,
tamamilə düz cavab veribdir. Xatirinizdədir, mən mart ayında Türkiyədə olarkən danışıqların hamısında bu
məsələni çox kəskin qoymuşdum. Yəni burada bir fikir müxtəlifliyi yoxdur. Ancaq Türkiyədə bəzi tacirlər,
filanlar şəxsi, kiçik mənfəətlərdən ötrü belə təkliflər irəli sürürlər. Bizə məlumdur.
Vaxtilə hörmətli Süleyman Dəmirəl Qarsda olanda orada yaşayan adamlar ondan xahiş etmişdilər ki,
sərhədi açın, alış-veriş edək. Sonra Süleyman Dəmirəl bunu mənə dedi. Özü də dedi ki, bil ki, bunlar azərilərdir,
– bax, bunu da düşünün, – məndən bunu xahiş edən azərilərdir. Amma Süleyman Dəmirəl onlara çox sərt cavab
vermişdi. Demişdi ki, bir neçə qəpik-quruşdan ötrü belə böyük məsələlərə yol vermək olmaz. O, bir neçə dəfə
bəyan etmişdi ki, Ermənistan-Türkiyə sərhədinin açarı Ermənistandadır. Türkiyə bu mövqeyini dəyişməyibdir.
İnanıram ki, dəyişməyəcəkdir. Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitin də belə cavabı həmin mövqeyin
dəyişmədiyini göstərir.
Sual: Cənab prezident, dekabrın sonlarında İran və Ermənistan ümumi dəyəri 120 milyon dollar olan qaz
kəmərinin çəkilişinə başlayacaqlar. İranla Ermənistanın bu yeni əməkdaşlığını Siz necə qiymətləndirirsiniz?
Heydər Əliyev: İran Ermənistanla təkcə bu gün əməkdaşlıq edir? İran Ermənistanla neçə illərdir ki,
əməkdaşlıq edir və Ermənistan da gizlətmir. Vaxtilə keçmiş prezident Levon Ter-Petrosyan demişdi ki, əgər
İranla Ermənistan arasında iqtisadi əlaqələr iki gün kəsilsə, Ermənistan boğula bilər. Bu sözlər mənim
xatirimdədir. Ona görə bu, yeni bir şey deyildir. Qaz kəməri haqqında da onlar çoxdan danışıqlar aparıblar.
Bunlar məni təəccübləndirmir.
Sual: Cənab prezident, dünən Türkiyənin ölkəmizdəki səfirliyində mətbuat konfransı keçirən Türkiyənin
energetika və təbii ehtiyatlar naziri Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə toxunaraq demişdir ki, bu, heç də siyasi
layihə deyil və regiondakı xalqların firavanlığına, müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə xidmət edir. Bir də ki, bu
layihənin xərclərinin 500 milyon dollar artması nə dərəcədə doğrudur?
Heydər Əliyev: Bilirsiniz, təbiidir ki, hər bir belə layihə birinci növbədə kommersiya xarakteri daşıyır.
Ancaq dəfələrlə Türkiyədə də, Azərbaycanda da deyilib və Qərb ölkələrində də deyilibdir ki, Bakı-TbilisiCeyhan neft kəməri çəkəcəyik, – eyni zamanda bizim bölgədə sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmasına
kömək edəcəkdir. Türkiyənin naziri bunu nə cür deyibdir, mən ona cavabdeh deyiləm.
500 milyon dollar deyirsiniz, belə bir şey yoxdur. Yəni vaxtilə deyilmişdi ki, – artıq bu, layihədə əks
olunubdur, – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin qiyməti 2 milyard 400 milyon dollardır. Əvvəl Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti bu rəqəmlə razılaşmırdı. Kimsə onlara rəqəm vermişdi ki, bu, 3 milyard dollar,
ondan da artıqdır. Elə buna görə də mübahisə bu məsələni bir az gecikdirdi. Ancaq o vaxt belə fikir də oldu ki,
Türkiyə bu qiyməti dəyərləndiribdir – 2 milyard 400 milyon dollar. Əgər iş zamanı bu qiymətdən artıq məsrəf
olsa, onları Türkiyə öz üzərinə götürəcəkdir. Onlar vaxtilə belə bəyanat veriblər. Amma indi heç bir şey deyə
bilmərəm. Mən hesab edirəm ki, indiki durumda elə nəzərdə tutulmuş məbləğ bunu təmin edəcəkdir.
Sual: Cənab prezident, İnterfaks Agentliyi Türkmənistan diplomatına istinadən belə bir məlumat yayıbdır
ki, Azərbaycan mübahisəli yataqlar barəsində güzəştə getməsə, Türkmənistan Azərbaycana qarşı sərt tədbirlər
görəcəkdir. Qeyd edilir ki, Azərbaycanın Türkmənistana 52 milyon dollar borcu var. Ümumiyyətlə, bu sərt
tədbir nədən ibarət olar və belə bir borc varmı?
Heydər Əliyev: Birincisi, o sərt tədbir nədən ibarət olar, onu siz Türkmənistandan soruşun. Mən bunu
deyə bilmərəm. Bizim onlara borcumuz var. Amma 52 milyon deyil. Təəssüflər olsun ki, vaxtilə Azərbaycanda
hərcmərclik dövründə bəzi vəzifəli şəxslər Türkmənistandan, – deyə bilmərəm ki, hökumət vasitəsilə, orada da
bizdəki kimi adamlar, yəni vəzifəsindən sui-istifadə edən adamlar var, – guya Azərbaycana qaz alıblar. Bunun
pulunun bir hissəsi qaytarılıb, bir hissəsi isə qaytarılmamışdır. Bu məsələ əvvəllər də qaldırılmışdı. Ancaq son
zamanlar Türkmənistan bunu çox təkidlə qaldırır. Bu barədə Türkmənistan prezidenti mənə məktub yazmışdı.
Mən baş nazirə tapşırmışam. Bu məsələlərlə məşğul olur.
Sual: Cənab prezident, Bakıda baş verən qətl hadisələrinə qayıtmaq istəyirəm. Sizcə, Azərbaycan ölüm
hökmünün ləğvində tələsməyib ki?
Heydər Əliyev: Yəni hesab edirsiniz ki, əgər ölüm hökmü qalsaydı, bu qətllər olmayacaqdı? Biz ölüm
hökmünü ləğv edəndə həbsxanada ölüm hökmünə məhkum olmuş 130 nəfər insan var idi. Amma mən prezident
olduğum zaman, qərarı qəbul edənə qədər – qərarı 1999-cu ildə qəbul etdik – bir nəfər haqqında da ölüm hökmü
icra olunmamışdır. Ona görə də hesab edirəm ki, biz düz iş görmüşük. Guya ölüm hökmü qalsaydı, qətllər
olmayacaqdı, yaxud da belə şeylər olmazdı – hesab edirəm, bunların əlaqəsi yoxdur.
Sual: Cənab prezident, Siz 1993-cü ildə prezident seçilməzdən əvvəl Azərbaycan təcrid vəziyyətində idi.
İslam Konfransı Təşkilatını və digər bir neçə beynəlxalq təşkilatı çıxmaq şərti ilə Azərbaycan heç yerdə təmsil
olunmurdu, əməkdaşlıq etmirdi. İndi isə Sizin dövrünüzdə Azərbaycan bir neçə beynəlxalq və regional təşkilata
üzvə olunubdur. Bu əlaqələr Azərbaycana konkret olaraq hansı faydaları verir?
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Heydər Əliyev: Çox fayda verir. Dünyanın heç bir müstəqil dövlətinin nə qədər çox ölkələrlə yaxın
əlaqələri olsa, o qədər də bundan faydalanacaqdır. Beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmaq da özlüyündə hər bir
ölkə üçün çox vacib məsələdir.
Sizin dediyinizə gəldikdə, həqiqətən biz təcrid olmuşduq. Biz dünən axşam söhbət edirdik. Bilirsiniz ki,
vaxtilə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Özbəkistanla Azərbaycan arasında bütün əlaqələr
kəsilmişdi. Azərbaycanın o vaxtkı rəhbərləri – Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti hesab edirdi ki, Mərkəzi Asiyadakı
bütün ölkələrdə demokratiya yoxdur, onlarla heç bir əlaqə saxlamaq lazım deyildir. Onları burada tənqid etməyə
və bəzilərini də təhqir etməyə başlamışdılar. Ona görə də onlar əlaqəni kəsmişdilər.
Məsələn, vaxtilə Özbəkistanla bizim çox gözəl əlaqələrimiz olmuşdur. Təyyarə reysləri vardı, çünki orada
çoxlu azərbaycanlı da yaşayır. İqtisadi əlaqələr də çox yaxşı idi. Mən prezident olandan sonra, – dünən İslam
Kərimovla söhbət edirdik, xatırlayırdıq, – iki il lazım oldu, mən onları inandırdım ki, indi Azərbaycanda onlara
qarşı əvvəlki əhval-ruhiyyə yoxdur.
Əgər bir ölkə hansısa ölkəyə qarşı ədalətsiz olursa, yaxud da onun daxili işlərinə qarışmağa cəhd
göstərirsə, əlbəttə, öz müstəqilliyinə, suverenliyinə dünya miqyasında hörmət edən ölkə o birisinə adekvat cavab
verir. O vaxtlar Özbəkistanın prezidenti əmr vermişdi ki, Daşkəndlə Azərbaycan arasındakı bütün reyslər
bağlansın.
Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla biz keçmişdən çox yaxın əlaqədə idik, bir yerdə işləmişdik. Mən
Moskvada işləyəndə o, Özbəkistanda baş nazirin müavini idi. Dəfələrlə mənim yanımda olmuşdu. Yəni şəxsən
mənə çox böyük hörməti olan insandır. Ancaq burada özlərini yeganə "demokrat" adlandıran adamlar onu o
qədər incitmişdilər ki, mənim kimi adam onun əhval-ruhiyyəsini dəyişdirə bilmirdi. Baxmayaraq ki, o məni çox
istəyir və hər dəfə, o vaxt da görüşəndə mənə çox böyük hörmət göstərir. Ona görə əsas prinsip budur ki, heç bir
ölkə başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmamalıdır. Əgər sən öz ölkənin işlərini həll edə bilirsənsə, həll et.
Azərbaycanda bir məsəl var: özünə umac ova bilmir, başqasına əriştə kəsir. Burada, Azərbaycanda hərcmərclik, xaos idi. Bu dövləti, ölkəni idarə edən adamlar, bəli, guya dünyanın "demokratları" idilər. Bunlar guya
hər yerdə demokratiya yaratmaq istəyirdilər. Aqibəti də məlumdur. 1993-cü ildə elə bu günlərdə Azərbaycanın
başına nələr gəlmişdi?
İndi Azərbaycan müxtəlif təşkilatlarda təmsil olunub, hətta bu yaxınlarda bizim Amerika Dövlətləri
Təşkilatına müşahidəçi kimi qəbul ediblər. Bizim Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadadan başqa, oradakı digər
ölkələrlə geniş diplomatik əlaqələrimiz yoxdur. Bizim buna sadəcə, maliyyə imkanlarımız yoxdur. Bəlkə də
olmalıdır. Amma eyni zamanda Braziliya kimi bir ölkə GUÖAM təşkilatında iştirak etmək üçün öz fikrini
bəyan edibdir. GUÖAM təşkilatını yaradanlar Azərbaycan, Gürcüstan, Moldova, Ukraynadır. Sonra isə
Özbəkistan ona daxil olubdur. İndi bundan sonra da daxil olacaqlar. Ona görə də bu, hər bir ölkə üçün vacibdir.
Mən çox məmnunam ki, Azərbaycan indi dünyada bizim bölgələrə aid olan bütün beynəlxalq təşkilatlarda
təmsil olunur.
Sual: Cənab prezident, Siz ayda bir-iki dəfə brifinq keçirirsiniz və xalqımız hesabatları eşidir. Amma
digər dövlət məmurları mətbuatdan qaçırlar. Onlar təhlükəsizlik xidmətinə tapşırıq veriblər ki, jurnalistləri
buraxmasınlar. Siz gedəndən sonra bizi buraxırlar.
Heydər Əliyev: Bilirsən, mən bunu deyə bilmərəm. Hər halda, mən onlardan soruşaram, niyə belə
ediblər. Amma təxminən öz mülahizəmi deyə bilərəm. O da ondan ibarətdir ki, sizin bəziləriniz deyilən sözü
əksinə ifadə edirsiniz, yaxud ona öz mülahizələrinizi əlavə edirsiniz. Ona görə də sizin sualınıza cavab verən
məmur görür ki, özü belə deməyib, amma o gedib belə yazıbdır. İndi nə edəcəksən? Gedib jurnalistlə, müxbirlə
döyüşməyəcəksən ki? Bu da onu incidir, narazı salır.
Mən heç bir şeydən çəkinmirəm. Kim nə sual verir, versin. Hamısına cavab verməyə hazıram. Ancaq
istəyirsinizsə, suallarınıza hamı cavab versin, bəzi xəstəliklərdən qurtarmaq lazımdır. Çünki bilirsiniz, mən biriki dəfə demişəm, indi Azərbaycan bu barədə, yəni demokratiya, söz azadlığı, mətbuat azadlığı müəyyən qədər
xəstəlik dövrü keçirir. Çünki insanlar var ki, demokratiya nədir, ağlına düşməyibdir. Başqa bir sənəti yoxdur,
başqa bir işi yoxdur, səhərdən-axşama kimi demokratiya-demokratiya qışqırır.
Məsələn, mətbuat azadlığı. Azərbaycanda olan mətbuat azadlığı heç bir yerdə yoxdur. Türkiyə kimi
böyük bir ölkədə, – düzdür, orada mətbuat çox azaddır və bəzən də Türkiyənin dövlət adamları şikayətlənirlər
ki, onlar da çox ədalətsiz hərəkətlər edirlər. 10-15 qəzet var. Amma burada qəzetin hörmətini aşağı salmısınız.
Hərə bir qəzet çıxarır. Qəzetdə də yalan-yalan şeylər yazırlar. O gün mənə deyirlər, adını çəkmək istəmirəm,
çünki mən hansı qəzetin adını çəksəm, onun hörməti qalxacaqdır, – filan qəzetdə filan-filan şeylər yazılıbdır.
Dedim, bu qəzet haradandır? Deyirlər, bəli, çıxır, özü də filankəsindir. Həmin adam bir tərəfdən deyir ki,
acından ölürəm, mənə kömək edin. O biri tərəfdən də qəzet çıxarır. Heç olmasa, qəzetdə ədalətli şeylər yazsa...
Bilirsiniz, bizim həyatımızda nöqsanlar, çatışmazlıqlar, qanunsuzluqlar, rüşvətxorluq və başqa qüsurlar
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var. Əgər siz bunları olduğu kimi əks etdirsəniz və bütün qəzet, televiziya işini yalnız bunlara həsr edib başqa
şeylərə toxunmayacaqsınızsa, onda biz bu xəstəlikdən tezliklə çıxarıq. Sən deyəsən ANS televiziyasından?
Jurnalist: Bəli.
Heydər Əliyev: ANS başlayır ki, orada filankəsi öldürdülər, burada filankəsin arvadına bu söz dedilər,
orada filankəsin uşağına belə etdilər. Mən hərdənbir, vaxtım olanda sizin verilişlərə baxıram. Bir dənə müsbət
şey yoxdur. Yəni bu ölkədə bir müsbət şey yoxdurmu? Məsələn, mən səndən soruşuram, o gün bizdə böyük
beynəlxalq sərgi keçdi. Elədirmi?
Jurnalist: Bəli.
Heydər Əliyev: Bilmirəm, siz orada var idiniz, yoxsa yox idiniz. Deyəsən, heç yox idiniz.
Jurnalist: Yox, çəkirdik.
Heydər Əliyev: Bu, böyük bir hadisədir ki, səkkiz ildir Azərbaycanda beynəlxalq neft və qaz sərgisi
keçirilir və 25 ölkədən 340-dək şirkətin nümayəndəsi gəlibdir. Demək, bu, Azərbaycanın gördüyü işlərin
nəticəsidir və Azərbaycana olan marağın nəticəsidir. Bilirsiniz onlar o stendləri düzəltməyə nə qədər xərc
çəkirlər? Hərəsi çalışır ki, daha da gözəl etsin, daha da əyani etsin. Sübut etsin ki, onun gördüyü iş daha
əhəmiyyətlidir ki, biz onunla iş quraq. Yaxud da onlar bunu bir-biri ilə iş qurmaq üçün edirlər. Soruşuram, ANS
sərgiyə neçə dəqiqə həsr etdi?
Jurnalist: "Xəbərçi"də iki dəqiqə.
Heydər Əliyev: Qalanları nəyə həsr olundu?
Jurnalist: Qalanları da günün digər xəbərlərinə.
Heydər Əliyev: Hansı xəbərlər? Filan müxalifət bunu dedi. Sizin "ştatlı" adamlarınız var. Adlarını
çəkmək istəmirəm. Bir neçə partiya başçılarıdır. Filankəsdən getdik soruşduq, bunu dedi. Sonra getdik
filankəsdən soruşduq, bunu dedi. Siz anlayın. Beş-altı nəfər adam, guya özlərini siyasətçi edən, nə bilim, ya
partiya rəhbəridir, ya başqanıdır, ya partiyanın ayağıdır, qoludur, qıçıdır, nəyidir – bunlar Azərbaycandakı
ictimai fikri əks etdirirlərmi? Yox. Ona görə siz düşünün, fikirləşin. Məsələn, Moskva televiziyasına baxın.
Moskvada demokratiya Azərbaycandan azdır? Moskvada qəzetlər var ki, – indi mən təyyarədə baxırdım, –
"Moskovski komsomolets" qəzeti, başqa qəzetlər. Axı onlar belə ədəbsiz verilişlər, yazılar vermirlər. Siz elə
verilişlər verirsiniz ki, bu adamlar, ümumiyyətlə, sizinlə üz-üzə gəlmək istəmirlər. Çünki siz tikanlı
adamlarsınız. Mənə bir şey batıra bilmirsiniz. Amma batırsanız da, mənim üçün fərqi yoxdur. Nə deyirsiniz,
deyin.
Sual: Cənab prezident, Türkiyənin daxili işlər naziri istefaya göndərildi. Bəlkə də bu, Türkiyənin daxili
işidir. Amma strateji tərəfdaşlığı və digər yaxınlıqları nəzərə alsaq, bu istefa məsələsinə Sizin münasibətinizi
bilmək olarmı?
Heydər Əliyev: Birincisi, mən bunu səndən eşidirəm. Bilmirəm. İkincisi də, elə sən düz dedin. Bir ölkə
başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmamalıdır.
Sual: Cənab prezident, Yaltada hərbi əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundumu?
Heydər Əliyev: Heydər Əliyev: Yox. Bilirsiniz, orada elan etmişik, bu təşkilat hansısa bir başqa təşkilata,
başqa ölkəyə qarşı müştərək hansısa hərbi işlər görmək üçün yaranmayıbdır. Ona görə də əvvəlki görüşlərdə də,
bu görüşlərdə də müzakirə olunmayıbdır.
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RUSİYANIN YOLLAR NAZİRİ NİKOLAY AKSYONENKO İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(8 iyun 2001)
8 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Köhnə iş yoldaşları ilə görüşmək həmişə xoşdur. Siz keçən dəfə burada,
Azərbaycanda olarkən biz birgə işimizi xatırladıq. Mən Moskvada dəmir yoluna kuratorluq edərkən, siz
təcrübəli dəmiryolçu kimi, bu məsələlərlə məşğul olurdunuz. Şadam ki, siz dəmir yol nəqliyyatı ilə – təkcə
iqtisadiyyatın deyil, siyasi həyatın da bu çox mühüm sahəsi ilə məşğul olmaqda davam edirsiniz. Yeri gəlmişkən deyim ki, mən Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin olunduqda, digər vəzifələrlə yanaşı, nəqliyyat
kompleksinə rəhbərlik vəzifəsini də öhdəmə qoydular. O vaxtlar isə nəqliyyat kompleksinin ölkə üçün çox
böyük əhəmiyyəti vardı. Sovet İttifaqının bütün iqtisadiyyatı, əslində, dəmir yolunun normal işləməsindən asılı
idi. O vaxt nazir, məncə, Pavlovski idi. Bir vaxtlar orada Konarev işlədi. Bilirsinizmi, mənə elə gəlirdi ki, bu
kompleks çox mürəkkəbdir, ağırdır. Mən uzun illər burada Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatına rəhbərlik
etmişəm. Lakin respublikanın rəhbəri kimi, dəmir yol nəqliyyatı ilə xüsusi məşğul olmamışdım. Bilirsinizmi,
mən bu işə nüfuz etdikdən, qısa vaxtda bu xidmətin bütün cəhətləri ilə tanış olduqdan sonra bu sahəni sevdim.
Xatirimdədir, ilk geniş kollegiya iclası keçirilirdi, mən oraya gəldim, hamını dinlədim, çıxış etdim. Mən çoxlu –
17-18 nazirliyə rəhbərlik edirdim, bəzən isə onların sayı 20-yə çatırdı. Amma bu nazirlik mənim üçün, bir növ,
doğma idi. Bunlar köhnə xatirələrdəndir. Mən sizi o vaxtdan xatırlayıram.
Siz burada böyük beynəlxalq müşavirə keçirmisiniz. Şadam ki, 24 ölkə nümayəndələrinin iştirakı ilə belə
beynəlxalq görüş ilk dəfə Bakıda, Azərbaycanda keçirilmişdir. Mən bunu respublikamıza diqqət kimi
qiymətləndirirəm və bu, müəyyən dərəcədə etiraf etmək deməkdir ki, Azərbaycanda dəmir yolu yaşayır,
mövcuddur və mühüm rol oynayır. Hərçənd Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar, ərazimizin bir hissəsinin işğal olunması nəticəsində bizim dəmir yolunun müəyyən hissəsi iflic vəziyyətindədir. Buna baxmayaraq, Avropa
Birliyinin həyata keçirdiyi proqramlar – TRASEKA proqramı, Böyük İpək Yolunun bərpası proqramı xüsusən
respublikamızda dəmir yol nəqliyyatının işini aktuallaşdırır. Doğrudur, onun bir qolu işləyir, lakin başqası – Bakı–
Yerevan qolu da var, oradan İrana, Təbrizə çıxmaq mümkündür. Bu, müasir şəraitdə ideal olardı. Amma bununla
belə, hesab edirəm ki, biz dəmir yolu barəsində öz vəzifələrimizi yerinə yetiririk.
Mənə deyirlər ki, sizinlə – Rusiyanın Yollar Nazirliyini nəzərdə tuturam – çox yaxşı əlaqələrimiz var, bunsuz
isə biz yaşaya bilmərik. Bu bizim üçün həyati əhəmiyyətli məsələdir. Şadam ki, siz bu nazirliyə başçılığı davam
etdirirsiniz və ona görə də Azərbaycanın dəmir yoluna necə münasibət göstərməyiniz sarıdan narahatlığa əsas
yoxdur. Sizinlə yenidən görüşməyimə şadam.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əliyeviç, Sizinlə görüşmək imkanına görə dərin ehtiramımı və
təşəkkürümü bildirirəm. Böyük, nəhəng ölkənin bir çox nazirliklərinin, o cümlədən də Yollar Nazirliyinin işinə
rəhbərlik etdiyiniz o illəri minnətdarlıq hissilə xatırlayırıq. O vaxt, həqiqətən, çoxlu çətinliklər vardı. Sizinlə
birlikdə işləmiş bütün insanlar, bizim hamımız gördüyünüz işlərə görə Sizə təşəkkür edirik. Biz daim görüşür,
bir-birimizi dəstəkləyir, hər hansı çətinliklər olduqda məsləhət alırıq. Heydər Əliyeviç, demək istəyirəm ki, Siz çox
işlər gördünüz, çox işlərə rəvac verdiniz. Odur ki, Siz Moskvaya gələrkən, Sizi dəvət etməyə görə xəcalət çəkməyəcəyik. Bizim mərkəzi idarəetmə pultumuza gəlmənizi çox xahiş edirik və əgər gəlsəniz, mən də, Rusiyanın
bütün dəmiryolçuları da bundan son dərəcə şad olacağıq. Bu indi ən yüksək texnologiyalarla işləyən nadir bir
sistemdir. Rusiyanın bütün mənzərəsi, bütün dəmir yolları gözləriniz önündə açılacaqdır. İndi istənilən
stansiyanı, istənilən dispetçer məntəqəsini, istənilən yolu bu pultdan idarə etmək olar. Mən buna çox şadam,
Sizin bu pulta gəlməyiniz bizim üçün böyük xoşbəxtlik olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu imkandan məmnuniyyətlə istifadə edəcəyəm, çünki məndə o dövrkü işlə,
xüsusən dəmir yolu ilə bağlı olduqca çoxlu xoş xatirələr qalmışdır. İndi siz idarəetmə pultundan söhbət
saldınız, mənim isə yadımdadır, əvvəllər selektor rabitəsi vardı.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: İndi belə etmək olar. Siz bizim pultumuza gələcəksiniz və Sizi bütün ölkə
görəcəkdir. Biz bütün yolları pulta qoşacağıq. Dəmir yollarının rəhbərlərinin hamısı orada olacaq, onlar Sizi
görəcəklər, Siz də onları. Beləliklə, Sizin onlarla danışmaq imkanınız olacaqdır. Bu çox nadir bir sistemdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt biz bir-birimizi görmürdük, ancaq eşidirdik.
N i k o l a y R y a b o v (Rusiyanın Bakıdakı səfiri): Heydər Əliyeviç, mən bu bəndi səfərinizin proqramına
yaza bilərəmmi?
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N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bu il biz Transsibir dəmir yolunun yüzilliyini qeyd edəcəyik. Bu, böyük
magistraldır. İndi o, haqq-təalanın, tanrının xeyir-duası ilə və müxtəlif dövlətlərin birinci şəxslərinin, ən əvvəl
Vladimir Vladimiroviç Putinin dəstəyi ilə özünün yeni inkişafına qədəm qoyur. Mən Sizə bu barədə məlumat
vermək istəyirdim. Lakin ilk öncə Böyük İpək Yolunun bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi
üçün gördüyünüz işlərlə əlaqədar ünvanınıza xoş sözlər söyləmək istərdim. Çünki bu, Qərb–Şərq marşrutu
olaraq çox mühüm istiqamətdir.
Baş verən çox güclü proseslərə, iqtisadiyyatın qloballaşması, qarşılıqlı nüfuz proseslərinə nəzər salanda
düşünürəm ki, bizə heç bir yol – nə Transsibir, nə TRASEKA, nə də dəniz yolları – kifayət etməyəcək. Onlar
yükləri Şərqdən Qərbə və Qərbdən Şərqə daşıyaraq dəqiq işləməlidir. Ona görə də dərin təşəkkür və
minnətdarlığımızı bildiririk.
Ehtimal ki, bu il Saxalinə quru yol ilə keçidin ilk hissəsinin bünövrəsini qoyacağıq. Mən prezident Vladimir
Vladimiroviç Putindən bu tədbirdə iştirakını xahiş etmişəm. Bu, adanı yarımadaya çevirməli olan həmin köhnə
layihədir. Kəşfiyyat işləri başa çatmaqdadır və biz bunu həyata keçirəcəyik. Biz polyaklarla, çexlərlə danışmışıq
və Avropanın mərkəzinə, Çexiyaya enli dəmir yolu ilə çıxacağıq.
Mən Sizdən Şimal–Cənub layihəsini dəstəkləməyi artıq dərəcədə xahiş etmək istərdim. Bu işdə Hindistan,
Pakistan, Oman, İran, Rusiya fəal iştirak edirlər. Əgər sizin xeyirxah razılığınızla Azərbaycan da bu layihəyə
qatılsaydı, onda Hindistandan gələn və indi Süveyş kanalından keçərək Ümid burnunu dolanan yüklər üçün
İranın Bəndər Abbas limanı vasitəsilə birbaşa buraya, Azərbaycana və buradan da o yana yol açılır. Sizin
hökumətinizlə və həmkarlarımızla bu barədə fikir mübadiləsi apardıq. Yolun Astaradan keçməsi haqqında
təkliflərimizi hamı dəstəklədi. Hazırda İranda Ənzəlidən limanadək dəmir yolu çəkilir, biz isə yolun həm
Ənzəlidən və həm də ölkənin düzənlik hissəsindən Astarayadək çəkilməsini istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar tikinti işlərini Qəzvindən aparırlar?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bəli, oradan aparırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu məsələyə yaxşı bələdəm. Onlarda dəmir yolunun axırıncı nöqtəsi Qəzvin
şəhəridir. Qəzvindən Astaraya təxminən 350 kilometrdir.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Onlar yolun 170 kilometrini özləri çəkirlər. Biz isə İrana təklif etmişik ki,
düzənlikdə 170 kilometr məsafəni İranla birlikdə, yaxud İranın iştirakı olmadan Rusiya çəksin və sizin
sərhədlərinizə çıxsın, burada sərhəddə yüklərin bir yoldan digərinə vurulması üzrə güclü terminal yaradılsın.
Bu, Azərbaycan üçün iş yerləri yaradacaq və daşımaların həcmini təxminən 2-3 dəfə artıracaqdır. Maşinistlər,
fəhlələr lazım olacaqdır. Bu, böyük həcmdə işdir və Azərbaycan dəmir yolu üçün böyük gəlir və insanlar üçün
məşğuliyyət deməkdir. Bu birbaşa yolun açılmasının burada bizim hamımıza faydalı ola biləcək işdən başqa,
digər mühüm cəhətləri də var. Düşünürəm ki, bunlar Azərbaycan üçün də, bizim hamımız üçün də çox xoş məqamlar olacaqdır.
Hökumətlərarası komissiyada əsas diqqət buna yönəldilmişdir. Heydər Əliyeviç, əgər indi Siz dəmir yol
nəqliyyatına kuratorluq edən rəhbər işçilərinizə tapşırıq versəniz, Sizin xeyir-duanızla bu layihə ilə çox tezliklə
məşğul olardıq və işlər gedərdi.
Bizim pulumuz var, istəyimiz var. İmkanlar var. Siz razılıq versəniz, biz bu istiqamətdə Cənubdan Şimala
tərəf işə başlayarıq. Zənnimcə, bu çox perspektivli layihədir və yüklər çox olacaqdır. Şərq və Cənub yolları
birləşdirildikdən sonra isə bütün bu yüklər – indi sizdən də, bizdən də yan keçən yüklər hamıya fayda
gətirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nikolay Yemelyanoviç, bu məsələ mənə, ümumən, məlumdur. Siz yəqin bilirsiniz
ki, Şimal–Cənub magistralı çox mühüm magistraldır. Amma bir neçə il əvvəl hansısa digər variantlar təklif
edilirdi, sonra eşitdim ki, dəmir yolunu Həştərxandan başlayaraq Xəzərin sahili boyunca Qazaxıstan,
Türkmənistan, İran ərazisi ilə və oradan da o yana çəkmək qərara alınmışdır. Mən bu variant barədə eşitmişdim.
O vaxtlar mənə elə gəlirdi ki, Bakı–Astara–İran yolu ən kəsə və artıq sahmana salınmış yoldur. Yeri gəlmişkən,
biz İranla bu mövzuda bir çox illər danışıqlar apardıq. Onlar deyirdilər ki, 358 kilometrlik Qəzvin–Astara
yolunu çəkməyə vəsaitləri yoxdur. Pul elə bizdə də yoxdur. Onlar məsələni belə qoydular ki, bizim dəmir yolu
İran Astarasına qədər uzadılsın. Bu bəlkə də kiməsə sərfəlidir, kimə isə yox. Ona görə də məsələ eləcə də qaldı.
Hərçənd o bizim İran–Azərbaycan Birgə İqtisadi Komissiyasının gündəliyində həmişə olmuşdur. Əgər indi sizin
elan etdikləriniz realdırsa, onda biz bu barədə təhlükəsizliyə və etibarlılığa tam təminata malik olmalıyıq. Biz
bilməliyik ki, əgər, məsələn, Astara–Rəşt yolunu çəkmək lazım gələrsə, oradan Qəzvinə yol olacaq, yoxsa
olmayacaqdır?
Z i y a M ə m m ə d o v (Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi): Olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki mən belə başa düşdüm ki, onlar yolun bir qolunu da Ənzəliyə çəkmək
istəyirlər. Mən bundan belə nəticə çıxarıram ki, görünür, təkcə dəmir yolundan deyil, dəniz nəqliyyatından da
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istifadə ediləcəkdir. Çünki Ənzəli limandır. Ənzəlinin yaxınlığında onların başqa yük limanı da var – Noşəhr.
Amma biri o birinə mane olmur.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Əvvəla, yük çoxdur. İkincisi isə, hesab edirəm ki, quru yol daha sərfəlidir.
Hər halda, orada yüklərin həcmi azı bir neçə dəfə çoxdur. İranlılar buna razıdırlar, çünki orada böyük həcmdə
yüklər olacağı gözlənilir. Allah eləsin ki, bu işlərin öhdəsindən gəlmək mümkün olsun.
Biz Azərbaycanın və ya İranın ərazisində səhmdar şirkət yaratmağı və onu birlikdə maliyyələşdirməyi
planlaşdırırıq. Zənnimizcə, bu, çətin deyildir. Mən Sizə sözün düzünü deyirəm. Əgər heç kəs iştirak etməsə,
amma hamının bir «hə» sözü ilə biz, Rusiya dəmir yolunu özümüz öz vəsaitimiz hesabına tikəcəyik. Biz
əməkdaşlığa dəvət edirik. Siz tam əmin olmalısınız ki, biz bu vəzifəni yerinə yetirəcəyik, onu qısa müddətdə,
keyfiyyətlə edəcəyik. Yaxşı texnologiyalardan istifadə olunacaqdır.
Tərəflərdən hər birinin, o cümlədən də Azərbaycan tərəfinin marağı nəzərə alınmışdır. Biz Azərbaycan
ərazisində işləmək üçün Rusiyadan adamlar gətirməyəcəyik. Burada azərbaycanlılar işləməlidirlər. Bütün bunlar
birlikdə bizim üçün də, Azərbaycan dəmir yolu üçün də perspektivdə yaxşı köməkdir. Yüklərin daşınmasından
ildə təxminən 260 milyon dollar gəlir götürmək olar, biz hesab edirik ki, bu yol ilə ildə 12 milyon tonadək yük
daşına bilər. Bu layihəni hamı imzalamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs bu barədə nə üçün belə gec danışırsınız? Siz yenə də bizdən yan keçmək
istəyirdiniz?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Axı Siz bir növ birləşdirici vəsilə, qızıl vəsilə kimisiniz. Biz Sizin yanınıza
bütün şəkk-şübhələr aradan qaldırılmadan gələ bilməzdik. İndi isə hər şey artıq məlumdur. İndi son söz Sizindir.
Dəmiryolçular kimi obrazlı desək, Siz yaşıl işıq yandırırsınız və biz bu layihənin gerçəkləşdirilməsi yolu ilə
getməyə başlayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu layihə Azərbaycandan asılıdır?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Sizdən asılıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, mən prinsipcə razıyam. Baş nazir sizin görüşünüz barədə mənə
məlumat verdi. Mən ona tapşırıq verdim ki, müəyyən detallar nəzərdən keçirilsin. Çünki orada, əvvəla, söhbət
ondan gedir ki, Bakı–Astara yolu çox ciddi şəkildə yenidən qurulmalıdır. Mən qatarla oraya getmək istədikdə,
mənə dedilər ki, yol pis vəziyyətdədir. Odur ki, qatarla getməyi məsləhət görmədilər.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əliyeviç, əgər nəsə işləmirsə, biz ona baxarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim burada öz problemlərimiz var. Bu məsələni iranlılarla müzakirə edəndə,
bizdən xahiş etdilər ki, dəmir yolunu Astara sərhədinədək–7 kilometr uzadaq. Orada isə yaşayış məntəqələri
yerləşir, insanları başqa yerə köçürmək lazımdır. Belə çətinliklər var. İnsanları başqa yerə köçürmək olar,
amma onlara kompensasiya ödəmək gərəkdir. Onları təmin etmək, yaxud evlər tikmək lazımdır, yəni bu
problem də mövcuddur.
Növbəti problem. Avtomobil ilə daşımalar üçün istifadə edilən körpü artıq köhnəlmişdir. Buna görə də onu
möhkəmləndirmək və yenidən qurmaq lazımdır. Lakin orada dəmir yolu üçün də körpü tikmək gərəkdir.
Deməli, bu problem də var.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əliyeviç, biz hər şeyi edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sonra, mən bilmirəm, Astara–Rəşt yolunun uzunluğu nə qədərdir.
Z i y a M ə m m ə d o v: 180 kilometrdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə çıxır ki, 358 kilometrin 180 kilometri bizim tərəfimizə düşür, İranla
yarıbayarıdır. Bu, ədalətli deyildir. Çünki bu yol İranın ərazisində olacaqdır. Biz bunu müzakirə etməliyik. Mən
prinsipcə razıyam. O ki qaldı təfərrüata, kim hansı işi harada görməlidir, hansı hüquqları olacaqdır – bu,
şübhəsiz, müzakirə tələb edir. Mən Baş nazirə tapşırıq vermişəm və sizinlə görüşdən sonra bir də tapşırıq verəcəyəm. O məni ümumən məlumatlandırdı, təfərrüatı açıqladı. Mən ona bir daha tapşıraram ki, bu işlə məşğul olsun və Azərbaycan bu layihəyə daxil olacaqdır. Əvvəla, siz bizsiz ötüşə bilməzsiniz, ikincisi isə, bu bizim xeyrimizədir.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Ümumiyyətlə, biz bir-birimizə diqqətlə
yanaşırıq. Ortaya çıxan məsələləri tez həll edirik. Biz hesab edirik ki, bu layihə bizi bir-birimizə daha sıx
bağlayacaq, dostluğumuzu da möhkəmləndirəcək, bizi iqtisadi cəhətdən də birləşdirəcəkdir. Bu, son dərəcə
faydalı olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Azərbaycan Şimal ilə Cənubun qovuşuğunda ciddi nəqliyyat qovşağına
çevrilir. Bu hamıya çox sərfəlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başa düşürəm. Mən isə deyirəm ki, biz bu məsələ ilə neçə illərdir məşğul oluruq.
Biz İranla razılığa gəlmişdik ki, təkcə bizim yüklərin deyil – bizdə o qədər yük yoxdur – başqa yüklərin də
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daşınması üçün onlar Qəzvindən Astarayadək yol çəksinlər. Şimaldan avtomobil yolu ilə böyük yük axını gəlsə
də, əslində, İrana bir o qədər də böyük həcmdə yük getmir. Haqqında danışdığınız layihə – Şimal–Cənub–
Avropa layihəsi barədə biz də danışıqlar aparmışıq. Onlar daim məsələ qoyurdular ki, yolu çəkin. Məgər biz
gedib özgə ərazisində özümüzə o qədər də gərək olmayan yol çəkməliyik? Bizim o qədər vəsaitimiz də yoxdur.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Heydər Əliyeviç, zəmanə dəyişir. Biz elə bir qərar qəbul etmişik ki, o bu
istiqamətdə işin sabitliyi üçün yaxşı zəmin olacaqdır. Dəmir yolunu İran deyil, bir qrup iştirakçı çəkəcəkdir.
Mən bir daha demək istəyirəm ki, hər bir tərəfin iştirak həcmi müəyyən edilmişdir. Biz Sizin prinsipial
razılığınızı və müdrik siyasi qərarınızı gözləyirik.
Demək istəyirəm ki, Siz böyük problemlərlə məşğul olmuş, bir çox sahələrə kuratorluq etmiş insansınız.
Sizin böyük ölkəniz var, Siz ona rəhbərlik edirsiniz. Əvvəllər kuratorluq etdiyiniz dəmir yoluna kömək
göstərilməsinə haradasa dərində istək və həvəsiniz də var. Siz bizə gələcəksiniz, görəcəksiniz, orada görülən
işlərdən böyük məmnunluq duyacaqsınız. Orada heç nə hədər getməmişdir, hər şey normaldır. Odur ki, biz bu
yolu da çox gözəl edəcəyik, o, sadəcə, nağıla bənzəyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxtlar Sovet İttifaqında dəmir yollarının uzunluğu 40 min kilometr idi. İndi
Rusiyada nə qədər qalmışdır?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bəli, Siz haqlısınız. İndi onun təxminən 60 faizi qalmışdır. Hazırda yeni
yollar çəkməyə başlamışıq. Ötən il dəmir yoluna ümumən 3 milyard dollar məbləğində vəsait qoymuşuq. Bu öz
vəsaitimizdir. Cari ildə təxminən 4 milyard dollar öz vəsaitimizi qoyacağıq. Biz yeni elektrikləşdirilmiş yollar
çəkirik, BAM-da tikinti işləri aparırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: BAM-da tuneli açdınızmı?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Martın 30-da birləşdirdik, yoxladıq və qatarların hərəkətini ilin sonuna
yaxın açacağıq. Bu da əlamətdar hadisədir. Axı aradan 25 il ötmüşdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsinizmi, mən bunun üçün nə qədər səy göstərmişəm?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Tunelin tikintisində 53 adam həlak olmuşdur. Orada geoloji şərait ağırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən orada olmuşam, Şərq tərəfdən də olmuşam, Qərb tərəfdən də. O vaxt orada 15
kilometrlik tunelin üç-dörd kilometrini, digər tərəfdən də təxminən bir o qədər qazmışdılar, yəni qazma işlərinin
heç yarısı da görülməmişdi, çox hissəsi qalırdı. Mən Şərq tərəfdən də, Qərb tərəfdən də dizədək suya bata-bata
üç kilometr piyada getdim, axı orada avtomobil yolu yox idi. Təbii ki, mənimlə birlikdə çoxlu adam vardı.
Yuxarıdan su damırdı, rezin çəkmələr geymişdik. Bax, beləcə pay-piyada getdik. Mən bu tunellə məşğul
olmuşam. O, nadir qurğudur.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Yeraltı yol çəkilərkən mən də orada oldum, aşağıda düyməni basdım,
axırıncı divarı partlatdıq. Bir görəydiniz, insanlar necə xoşbəxt idilər. Çünki orada artıq tikintini başlamış
adamların övladları işləyirdilər. Lakin ən başlıcası budur ki, onlar xoşbəxt olacaqlar. Çünki bu çox qorxulu
yerdə işlər görülüb qurtarmışdır. Axırıncı dəfə, 1998-ci ildə biz 380 metr dərinlikdə yeraltı çayla rastlaşdıq. Bu
axırıncı kilometr çoxlu müsibət gətirdi. Bütün bunlar qurtardıqdan sonra hamı başa düşdü ki, orada daha ölüm
halları olmayacaqdır. Çünki orada hər dəfə 2-3 adam həlak olurdu. Dəhşətli iş idi. Bu yaxşı layihə artıq başa
çatdırılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ora ən çətin yerlərdən biridir. Qazma üçün 15 kilometr nədir ki? Heç nə. Amma bir
baxın, 1974-cü ildə BAM-ın tikintisinə başlayanda onun sona çatdırılmasına 10 il vaxt qoyulmuşdu. 1984-cü
ildə, yəni 10 ildən sonra mən BAM-da oldum, özü də 10 gün qaldım. Dəmir yolu ilə əvvəlcə Moskvadan
Bratska qədər, sonra oradan Vladivostoka qədər, Naxodkaya qədər getdim, bütün stansiyalara baxdım. 15
kilometrlik tunel o qədər də böyük məsafə deyildir. Amma oranın geoloji şəraiti mürəkkəbdir. Mən komissiyanı
dəfələrlə yığdım. Orada çoxlu akademik, mütəxəssis, seysmoloq vardı. Bəziləri dilə tutub deyirdilər ki, gəlin,
tikintini dayandıraq, orada seysmiklik yüksəkdir. Bax, siz tuneli tikib başa çatdıracaqsınız, amma o, bir vaxt
uçacaqdır.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bu, bütün dünya üçün məktəb oldu. Oraya hər yerdən – Amerikadan,
Yaponiyadan, dünyanın bütün ölkələrindən adamlar gəlirdilər. Qazmada nadir texnologiya icad edildi. Biz işin
öhdəsindən gəldik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbrik edirəm. Orada mənim də əməyimin bir hissəsi var.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Dəmir yol nəqliyyatında Sizin əməyiniz çox böyükdür. Biz Sizi
məmnuniyyətlə gözləyirik. Çox xahiş edirik, əgər gəlsəniz, bizə də təşrif gətirin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim vaqonları təmir edirlərmi?
Z i y a M ə m m ə d o v: Biz özümüz təmir edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mıtişşi zavodu işləyirmi? Onun tikilməsi haqqında qərarı mən qəbul etmişəm.
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Məsələ uzun müddət müzakirə edildi. Sonra da yanıma gəlib dedilər ki, bunsuz mümkün deyildir. Mən qərarı
imzaladım və zavodu tikdik. Bizim metronun vaqonları oradan alınır?
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim vaqonlara ehtiyacımız var, çünki metromuzun əsaslı təmirə ehtiyacı var.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: İndi onlar yaxşı işləyirlər, yaxşı sifarişləri var, Yuri Qulko adlı yaxşı bir
direktoru var.
Bizim dəmir yolunun rəmzi olan hədiyyəni yadigar olaraq Sizə təqdim etmək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu mənim üçün çox əzizdir, çünki mənim atam dəmiryolçu olmuşdur.
N i k o l a y A k s y o n e n k o: Bütün ləyaqətli adamların ya özləri, ya da valideynləri dəmiryolçu
olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviçə və məni xatırlayan bütün dəmiryolçulara salam yetirin.
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RUSİYA FEDERASİYASININ MÜLKİ MÜDAFİƏ İŞLƏRİ, FÖVQƏLADƏ HALLAR VƏ
TƏBİİ FƏLAKƏTLƏRİN NƏTİCƏLƏRİNİN ARADAN QALDIRILMASI NAZİRİ SERGEY
ŞOYQU BAŞDA OLMAQLA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(8 iyun 2001)
Prezident sarayı
8 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sergey Kujugetoviç, sizi burada, Azərbaycanda görməyimə şadam. Bizim sizinlə
yaxşı əlaqələrimiz var və bu əlaqələr əhəmiyyətlidir, çünki biz də müxtəlif fövqəladə hallarla qarşılaşırıq. Sizin
təcrübəniz bizim üçün çox əhəmiyyətə malikdir. Biz artıq xüsusi nazirlik yaratmaq qərarına gəlmişik, çünki
indiyədək Fövqəladə Hallar üzrə Komissiya vardı. Lakin biz islahatlar aparırıq, artıq çox işlər görülmüşdür. İndi
bir iş – hər şeyi və bəzi digər şeyləri birləşdirəcək nazirlik yaradılması qalır. Bizdə də bu cür nazirlik
yaradılacaqdır, amma bilmirəm, bizdə də sizin kimi nazir olacaqmı? Lakin belə bir nazirlik olacaqdır.
S e r g e y Ş o y q u: Cənab Prezident, xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Açığını deyim ki, bizim ötən söhbətimiz kağız üzərində qalmadı, həyata keçirildi. Bu bizim dövlətimizdə də,
hər hansı digər dövlətdə də, həqiqətən yeni çox mühüm strukturdur. Vaxtilə biz müxtəlif ölkələrdə uzun illər
ərzində toplanmış bütün təcrübəni birləşdirməyə çalışdıq. Deyərdim ki, nəticədə çox yaxşı hibrid alındı. Bizdə,
bir tərəfdən, proqnozlarla məşğul olan analitik hissə və tədbir görülməsi ilə, yəni bilavasitə xilasetmə işləri ilə
məşğul olan hissə var. Elm böyük hissədən ibarətdir. Əvvəlki görüşümüzdən ötən vaxt ərzində Sizin
mütəxəssislər böyük iş görmüşlər. Bir neçə nümayəndə heyəti nazirliyimizə gəlmişdir. Göstərə biləcəyimizi
onlara göstərdik, bildiklərimizin hamısını onlarla bölüşdük. Yeni nazirliyin təchizatı üzrə mütəxəssislərin böyük
bir qrupu işlədi. Hər şey sahmanlandı, nəzərdə tutulan planların hamısı yerinə yetirildi.
Siz bilirsiniz ki, bizim akademiyada zabitlər–gələcək nazirliyin əməkdaşları oxuyurlar. Ümidvarıq ki, bu il onların
sayı iki dəfə artacaqdır. Çünki bu akademiya MDB ərazisində böhranların idarə edilməsi sahəsində, fövqəladə hallar
sahəsində mütəxəssislər hazırlayan yeganə təhsil ocağıdır. Sevindirici haldır ki, orada Azərbaycandan olan
dinləyicilər də var.
Bundan başqa, Sizinlə ötən görüşümüzdə əldə olunmuş razılaşmanı və meydana gəlmiş ideyanı davam
etdirmək və əməli məcraya yönəltmək istərdik – söhbət üçüncü ölkələrdə fövqəladə hallara birgə münasibət
göstərilməsindən gedir. Biz buna çox diqqət yetiririk. İndi bizim istehkamçılarımız Kosovoda, Serbiya
ərazisində işləyirlər. Biz İspaniyada hazırlıq mərkəzi açmışıq.
Minalardan təmizləmə mütəxəssislərini ispanlarla birlikdə hazırlayırıq. Siz bilirsiniz ki, israillilər azad
edilmiş Livan ərazilərindən getmişlər, minalanmış sahələr isə qalır. Bu çox böyük problemdir – öz torpaqlarına
qayıdan dinc insanlar həlak olurlar. Ona görə də belə bir xahiş alınmışdı və iki həftə əvvəl belə mütəxəssislərin
ilk buraxılışı oldu.
Bu, üçüncü ölkələrdə böyük fəlakətlər zamanı görülən işlərə də aiddir. Biz burada qarşılıqlı tədbirlər üçün
mexanizmi sahmanlayırıq. İsveçrəli həmkarlarımızla belə təcrübəmiz var. Hazırlıq elan edilən kimi, biz onları
götürməyə gedirik, çünki onların nəqliyyat təyyarələri yoxdur. Biz onları götürüb zəlzələ zonalarına –
Türkiyəyə, Yunanıstana, yenidən Türkiyəyə uçuruq. Amma onlar, təbii ki, bizimlə uzağa uçmurlar. Tayvanda,
Kolumbiyada zəlzələlər olmuşdur, bu ölkələr onlar üçün uzaqdır. Bizim üçünsə ümumən əlçatan yerdir. İstərdik ki,
Sizin mütəxəssisləriniz də bizim bu işimizə əvvəlcə cəlb edilsin, sonra isə bizimlə birlikdə işləsinlər. Bizə elə gəlir ki,
bu, respublikanızda nəzərdə tutduğunuz və bizi həqiqətən sevindirən siyasi xəttin həyata keçirilməsində kifayət qədər
vacibdir. Belə işlərdə bir-birinə kömək etmək yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
S e r g e y Ş o y q u: Biz Uzaq Şərqdə – Çinlə, Yaponiya ilə kifayət qədər fəal məsləhətləşmələr aparırıq.
İndi Koreya, Vyetnam ilə çox fəal işləyirik. Sevindirici faktdır ki, strukturumuzu, təcrübəmizi bu ölkələrin
mütəxəssisləri Sizin mütəxəssislərlə birlikdə öyrənmişlər. Lakin Yaponiyada Baş nazirlər çox tez-tez dəyişir.
Ona görə də onlar nazirliyi, zənnimcə, Sizdən sonra yaradacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə sabitlikdir.
S e r g e y Ş o y q u: Elədir, bu da sevindirir. Onlar üçün, əlbəttə, çox vacibdir. Çünki onlarda zəlzələlər
həmişə baş verir. Özü də təkcə zəlzələlər yox, həm də kifayət qədər ciddi kimyəvi hadisələr, radiasiya hadisələri
baş verir. Yaponiya ərazisində sonuncu radiasiya qəzası və ya atmosferə radioaktiv maddələr buraxılması ilə
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müşayiət olunan qəza iki il əvvəl baş vermişdir. Onda çoxlu adam şüalanmaya məruz qalmışdı. Mən bunu ona
görə deyirəm ki, ötən bütün illərdə onlar bizi – mən keçmiş Sovet İttifaqını nəzərdə tuturam – stansiyalarımızı,
Çernobıl AES-i, reaktorlarımızı güclü tənqid edirdilər. Çernobıldan sonra belə qəzalar Yaponiyada, Fransada da
baş vermişdir. Belə qəzalar Birləşmiş Ştatlarda da olmuşdur. Amma onların miqyası başqadır. Ona görə də indi
biz fövqəladə hallarda qarşılıqlı yardım sahəsində imzalanmış sazişlərə, o cümlədən Almaniya və Birləşmiş
Ştatlarla imzalanmış sazişlərə yenidən baxılması ilə məşğuluq. Yaxşı ki, yaponlar bu fəlakətin elə ilk
saatlarında bizə müraciət etdilər. Mütəxəssislərimiz fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması barədə onlara
məsləhətlər, bütün lazımi izahatlar verdilər.
Əlbəttə, biz istərdik ki, Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyi də nəinki sizin ölkənizdə, həm də başqa
ölkələrdə bütün fövqəladə hallar zamanı məsləhətlər verə biləcək mütəxəssislərə malik olsun. Bu,
əməkdaşlığımızda yeni istiqamətdir və çox fəal inkişaf edir. Prezidentimizin Azərbaycana səfəri buna misaldır.
Sizin onunla münasibətləriniz nazirliklər və idarələr arasında əlaqələrimizə də yaxşı təsir göstərir. Hər necə olsa
da, həmişə dövlətin birinci şəxsinə, başçısına baxırsan. Dövlətlərin başçıları arasında münasibətlər necədirsə,
başqalarının arasında da münasibətlər o cürdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
S e r g e y Ş o y q u: Heydər Əliyeviç, bizim xidmətə göstərdiyiniz diqqətə görə, nazirlik yaradılması
haqqında qərarınıza görə Sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm. Keçmiş Sovet İttifaqının ərazisində belə bir
nazirliyin və onun yaradılması haqqında qərarın olmadığı bir dövlət qalır – bu Gürcüstandır. Hazırda onlarda
vəziyyət çətin, ağırdır, mürəkkəbdir. Ona görə də onlarda belə bir nazirliyin nə vaxt yaradılacağını deyə
bilmərəm. Lakin Gürcüstanda ildə iki-üç dəfə iş görməyimiz göstərir ki, onların mütəxəssislərə ehtiyacı var.
Heydər Əliyeviç, səhhətinizin yaxşı olmağını, xoş əhval-ruhiyyədə olmağınızı görməyimə çox şadam. Siz
dünən gəldiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, dünən axşam.
S e r g e y Ş o y q u: Mən də dünən axşam gəlmişəm. Doğrudur, axşam demək çətindir, çünki gecə saat bir
idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən isə bir qədər əvvəl gəldim.
S e r g e y Ş o y q u: Mən Bağdaddan gəldim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oraya getmişdiniz?
S e r g e y Ş o y q u: Bəli, orada tibbi avadanlıq, texnika, o cümlədən də xilasetmə üzrə çox iş vardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin onlarla bu sahədə əməkdaşlığınız var?
S e r g e y Ş o y q u: Bəli, biz oraya texnika göndəririk. Biz orada həm öz şirkətlərimizlə, həm də
Almaniyanın və başqa ölkələrin şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik. Oraya ağır maşınlar göndəririk. Dünən biz
prezident Səddam Hüseynlə mina əleyhinə mərkəz yaradılması haqqında razılığa gəldik. Bilirsiniz ki, onların
Şimalda çox böyük problemləri, minalanmış sahələri var. Bizim gəlişimizdən iki gün əvvəl mina partlayıb bütöv
bir ailə həlak olmuşdur.
Heydər Əliyeviç, bir sözlə, yeni nazirliyin başçısı təyin olunan kimi, əgər etiraz etməsəniz, biz bu işi İraqda
dərhal birlikdə görməyə çalışacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sözümün əvvəlində dedim ki, sizin təcrübəniz bizim üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Biz bu nazirliyin yaradılmasında gecikmişik, Nazirlər Kabinetində Fövqəladə Hallar üzrə
Komissiyanın olması ilə kifayətlənmişik. Amma həyat göstərdi ki, bu, kifayət deyildir, respublikamızın bir sıra
digər strukturlarını da özündə birləşdirən belə bir nazirlik lazımdır. Biz artıq belə bir qərar qəbul etmişik.
Düşünürəm ki, ən yaxın vaxtlarda nazir də olacaq, nazirlik də. Şadam ki, bu müddət ərzində sizinlə yaxşı,
səmərəli əməkdaşlıq edilir. Deməli, nazirliyimiz təcrübənizdən, dəstəyinizdən və sizdə təhsil alan
mütəxəssislərdən və sizdə təcrübə keçmiş mütəxəssislərdən istifadə edəcəkdir. Bu vacibdir.
Yeri gəlmişkən, yadımdadır ki, Sovet İttifaqında, o cür böyük dövlətdə yüzdən çox nazirlik vardı. Ancaq
belə nazirlik yox idi. Təəccüblüdür, yüzdən çox nazirlik olduğu halda, belə nazirlik yox idi. Amma indi həyat
göstərir ki, belə nazirlik çox gərəkdir və iqtisadiyyatımızın, təkcə iqtisadiyyatımızın deyil, ölkələrimizin bütün
həyatının mühüm qurumlarından biridir. Bu illər ərzində sizin nazirlik çox işlər görmüşdür. Yəqin siz haradasa
hiss edirdiniz ki, belə nazirlik gərəkdir. Çünki Rusiya ərazisində olduqca çox bədbəxtliklər, cürbəcür fəlakətlər
baş vermişdir. Elə götürək Yakutiyadakı axırıncı təbii fəlakəti. Bunu hətta təsəvvürə belə gətirmək çətindir. Heç
vaxt, heç kim düşünməzdi ki, Yakutiyada – keçmişdə belə hadisələrin olub-olmadığını bilmirəm, hər halda,
yadımda deyil – çay belə vəziyyətə düşə bilər. Axı orada hər şey donur. Mən Moskvada Nazirlər Soveti sədrinin
birinci müavini işləyərkən – mən nəqliyyatın işləri ilə məşğul olurdum – başlıca vəzifəmiz o idi ki, yaz-yay
dövründə Lena çayı ilə yükləri bacardıqca tez daşıyaq. Orada bir liman var, mən o limanda olmuşam, biz yükləri
oradan göndərirdik. İnsanların qışı keçirə bilməsi üçün lazım olan hər şeyin oraya göndərilməsinə hər gün
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nəzarət edirdik. İndi isə qış çıxar-çıxmaz belə daşqınlar başlamışdır. Hər halda, çayın belə vəziyyətdə olması
yadıma gəlmir.
Hər halda, məsələ, sadəcə, nazirliyin olmasında deyil, həm də ondadır ki, sizin əməli fəaliyyətiniz ziyanın
mümkün qədər az olmasında və insanların xilas edilə bilməsində öz rolunu oynadı. Mən keçmiş vaxtları da
xatırlayıram. Yeri gəlmişkən, bizdə də əvvəlki illərdə belə hadisələr nə isə az-az baş verirdi. İndi isə tez-tez baş
verir. Bilmirəm, bütün bunlar planetdə şəraitin dəyişməsi ilə bağlıdır, yoxsa, nə ilə. Ona görə də Rusiya bu
nazirliyi hələ neçə illər əvvəl yaratmaqla çox uzaqgörənlik etmişdir. Maraqlıdır ki, bu illər ərzində Rusiya
hökumətində nazir vəzifələrində çox adam dəyişdirilmişdir, Sergey Şoyqu isə həmişə bu vəzifədədir.
S e r g e y Ş o y q u: Sizdə Abbasov kimi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu müqayisəedilməzdir. Siz həmişə bu vəzifədəsiniz və öz fəaliyyətinizlə təkcə
Rusiyada yox, başqa ölkələrdə də, o cümlədən Azərbaycanda da böyük nüfuz qazanmısınız. Rusiyanın
hüdudlarından kənarda fəaliyyətinizin coğrafiyası barədə dedikləriniz də mənim fikrimi tamamilə təsdiqləyir.
Əslində, mənim fikrim məhz buna əsaslanır. Ona görə də belə düşünürəm ki, biz nazirlik yaranandan və nazir
təyin edəndən sonra çətinliklər olmayacaqdır, çünki sizdə belə nazirlik var, belə təcrübə var və Azərbaycana çox
dostcasına münasibət bəsləyən belə nazir var.
O ki qaldı Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərə, biz həmişə çalışmışıq və çalışırıq ki, bu
münasibətlər çox yaxşı olsun. Prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə mənim aramda yaranmış münasibətlər
də, şübhəsiz, əhəmiyyətə malikdir və digər bütün işlərə, sizin dediyiniz kimi, nazirliyinizin xətti ilə də qarşılıqlı
münasibətlərimizə müsbət təsir göstərir. Düşünürəm ki, bu münasibətlər möhkəmlənəcək, inkişaf edəcəkdir.
Ona görə ki, bu, Azərbaycanın mənafeyi üçün, Rusiyanın mənafeyi üçün, xalqlarımızın mənafeyi üçün gərəkdir.
Bizim buna əsla şübhəmiz yoxdur.
İndiyədək göstərdiyiniz və yaxın vaxtlarda biz bu nazirliyi yaratdıqdan sonra daha çox göstərəcəyiniz
köməyə, yardıma görə sizə bir daha təşəkkür etmək istəyirəm.
S e r g e y Ş o y q u: Heydər Əliyeviç, işimizə yüksək qiymət verdiyinizə görə sağ olun, bir daha sağ olun.
Belə düşünürəm ki, bütün bunlar bəri başdan verilmiş qiymətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, yox. Bu, nəticələrə əsaslanan real qiymətdir.
S e r g e y Ş o y q u: Sağ olun, Heydər Əliyeviç. Biz hər il 8 minədək minanı zərərsizləşdiririk. Bu, 10 ildə
təxminən 80 min edir. Bu, bir tərəfdən, böyük rəqəmdir, digər tərəfdən isə, həmin işin miqyası ilə müqayisədə
bir damladır. Hətta damla da deyil, zərrəcikdir. Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, əgər hər gün təxminən 5
milyon istehkamçı gecə-gündüz işləsə, Yer üzündəki bütün minaları 60 ilə zərərsizləşdirə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir görün, Yer kürəsini nə günə qoyublar!
S e r g e y Ş o y q u: Mən Sizə dərin hörmət bəsləyirəm, Siz ölkəmizdə böyük hörmətə, nüfuza maliksiniz.
İcazə verin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəmzi olan bu hədiyyəni Sizə təqdim edim. Heydər Əliyeviç,
Azərbaycanın Fövqəladə Hallar Nazirliyinin banisi və yaradıcısı kimi, Sizə sağ olun! – deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə ən xoş arzularımı bildirirəm. Vladimir Vladimiroviçə məndən salam yetirin.
N i k o l a y R y a b o v (Rusiyanın Bakıdakı səfiri): Heydər Əliyeviç, 12 iyun Rusiyanın milli bayramıdır.
Sizdən bu bayrama gəlməyi xahiş edirik, yolunuzu səbirsizliklə gözləyirik. Siz çox yüksək keyfiyyətlərə malik
insansınız. Ona görə də Sizi bu bayramda görmək bizim üçün çox xoş olardı.
A l e k s e y M o s k o v e t s (Rusiya Fövqəladə Hallar nazirinin birinci müavini): MDB ölkələrinin
Fövqəladə Hallar üzrə Dövlətlərarası Şurasının iki gün ərzində Bakıda iclası keçirilmişdir. İclasın yüksək
səviyyədə təşkil edildiyinə görə çox sağ olun.
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«BAKILI OĞLANLAR» ŞƏN VƏ HAZIRCAVABLAR KLUBU KOMANDASININ YENİ
PROQRAMLA ÇIXIŞINA BAXDIQDAN SONRA KOMANDANIN ÜZVLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(10 iyun 2001)
Respublika sarayı
10 iyun 2001-ci il
Axşamınız xeyir olsun!
Mən sizi hazırladığınız bu yeni proqram münasibətilə təbrik edirəm. Bilirəm ki, siz bir neçə gündür ki, bu
sarayda çıxış edirsiniz və çıxışlarınızın hamısı Azərbaycanda, Bakıda böyük həvəslə izlənilir, qəbul olunur.
Deyirlər ki, Respublika sarayının salonunda boş yer yoxdur, yaxşı da pul qazanmısınız. Amma deyirlər ki,
bugünkü çıxışınız pulsuzdur. Niyə? Gərək bugünkü çıxışınızı da pullu edəydiniz.
Təbiidir, 10 il müddətində siz çox irəliyə getmisiniz, inkişaf etmisiniz. Bu barədə siz özünüz də bu gün
burada çox sözlər dediniz. Veteran Yuli Qusman da bu barədə çox geniş danışdı. Təbiidir ki, bu, Azərbaycan
cəmiyyətinin, xalqımızın bir tərəfdən, incəsənət, o biri tərəfdən isə, ağıl, zəka nümayiş etdirmək nöqteyinəzərdən böyük bir sərvətidir. Bu sərvət bir-iki gündə yaradılmır, o, xırda-xırda toplanır və komandaya nə qədər
istedadlı insanların cəlb olunmasından asılıdır. Bu istedad ikitərəfli olmalıdır. Bəzən səhnədə yaxşı istedad
nümayiş etdirən insandan zəkasının da o qədər yüksək olması tələb edilmir. Amma sizin komandada vəziyyət
başqa cürdür. Burada gərək həm artistlik istedadı, həm də bilik və zəka olsun. Yəni həm suallara cavab tapa
biləsən, həm də ayrı-ayrı səhnələri göstərə biləsən.
Təbiidir ki, sizin bu çıxışlarınız daha çox yumor xarakteri daşıyır. Ortada suallar da təşkil edirsiniz, onlara
cavab verirsiniz. Amma keçmişə nisbətən sizin bu çıxışlarınızın əsasını yumor təşkil edir. Bu da çox vacibdir,
əhəmiyyətlidir. Çünki yumor insanlar üçün həmişə mənəvi bir qida olubdur. İkinci tərəfdən də, yumor, eyni
zamanda ayrı-ayrı qüsurların tənqididir. Əgər keçmişə nəzər salsaq, yumoristlər keçmişdə müəyyən qədər
müxalifətdə olubdur. Məsələn, bizim böyük mütəfəkkirimiz Cəlil Məmmədquluzadə «Molla Nəsrəddin» jurnalında, yaxud öz əsərlərində o dövrdə xalqımızın, cəmiyyətin nöqsanlarını, xalqımızın bəzi məsələlərdə geri
qalmasını çox yumoristik şəkildə əks etdirirdi. Həmin jurnalın nömrələrinə baxanda bəzi adamlar belə qəbul
edirlər ki, bu sözlər, şəkillər sadəcə, insanı güldürməkdən ötrüdür. Amma orada iki məna var: həm insanı
güldürür, həm də cəmiyyətə, insana başa salır ki, bu nöqsanları aradan qaldırmaq lazımdır.
Bizim böyük bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov «Məşədi İbad» operettasını yaradıbdır. İnsanların, demək olar
ki, əksəriyyəti – əgər mütəxəssisləri nəzərə almasaq – indiyə qədər hesab edirlər ki, «Məşədi İbad» operettası
komediyadır, insanlar gəlib baxsınlar, istirahət etsinlər. Ancaq bu, bir tərəfdən, komediyadır, digər tərəfdən,
əgər bu əsəri dərindən təhlil etsən aydın olar ki, bir tərəfdən, o dövrdə cəmiyyətdə gedən proseslər, ikinci
tərəfdən də nöqsanlar, çatışmazlıqlar göstərilibdir. Eləcə də məsələn, Qoqolun əsərlərini götürsək, onun
əsərlərindəki obrazlar indiyə qədər yaşayırlar. Ona görə də yumor iki məna, məqsəd daşıyır. Bir tərəfdən,
insanlar həqiqətən gülür, istirahət edirlər. Deyirlər ki, sizin bu tamaşanız 3 saat 15 dəqiqə çəkibdir. Başqa bir
tamaşada buna dözmək mümkün deyildir. Amma siz bir tərəfdən, insanları güldürürsünüz, ikinci tərəfdən isə,
tənqid edirsiniz. Hesab edirəm ki, tənqidi də məhəbbətlə edirsiniz.
Bu gün siz Bakı şəhərinin yeni icra hakimiyyəti başçısı H.Abutalıbov haqqında danışdınız, göstərdiniz.
Bəziləri elə başa düşər ki, siz onu mənfi tərəfdən göstərdiniz. Yox. Amma mən hesab edirəm ki, siz onu müsbət
mənada göstərdiniz.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, biz onu dəstəkləyirik, gördüyü işləri müdafiə edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, siz onu göstərdiniz, amma komik bir şəkildə göstərdiniz.
Siz məni də yaddan çıxartmırsınız. Görürəm ki, hər dəfə mövzunu bir az da genişləndirirsiniz. İndi oğlumu
da buraya qatmısınız. Ola bilər, 2-3 tamaşadan sonra nəvələrimi də qatasınız. Hər halda, bunlar hamısı
xeyirlidir, faydalıdır. Siz faydalı iş görürsünüz.

2000-ci il XX əsrin çempionları olmuş «Bakılı oğlanlar» Şən və Hazırcavablar Klubu komandası maraqlı süjetləri və
incə yumorları ilə təkcə ölkəmizin deyil, başqa ölkələrin də tamaşaçılarının rəğbətini qazanmışdır.
Çıxışın sonunda «Bakılı oğlanlar» komandasının XX əsr çempionlarının turnirində qələbəsi şərəfinə Azərbaycanın milli
himni səsləndi.
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Siz burada dediniz ki, guya bu, vida konsertidir. Bilirəm, siz bununla caamatı aldadırsınız, sizə desinlər ki,
getməyin, dayanın.
Konsertdə Yuli Qusman da çıxış etdi və dedi ki, siz onları haraya buraxırsınız, bunu etmək olmaz. Hətta
məsələni səsə qoydu. Yəni, siz öz nüfuzunuzu daha da qaldırmağı qərara aldınız. Qaldırdınız da. Sizin
nüfuzunuz yüksək səviyyədədir. Əlbəttə, adamlar zaman-zaman müəyyən janrdan, tamaşadan usanırlar. Amma
siz burada da buna məharətlə yanaşa bildiniz. Hesab edirəm ki, siz heç yana getməyəcəksiniz, yaşayacaqsınız,
yəqin ki, ŞHK-sız yaşaya bilməyəcəksiniz. Bəziləriniz qocalmayınca bu komandadan kənarda heç on il də
yaşaya bilməyəcəksiz.
Sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza yeni uğurlar arzulayıram, sənə isə təşəkkürümü bildirirəm.
Yu l i Q u s m a n: Valideynlərimi xatırladığınıza görə də sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səni Azərbaycanda Şən və Hazırcavablar Klubunun banisi hesab edirlər.
Yadımdadır, mən hələ DTK-da işlədiyim vaxtlarda bu komanda yenicə çıxış etməyə başlayırdı. O vaxtlar buna
çox mənfi yanaşırdılar. Bu mən hələ DTK-nın sədri olmadığım vaxtlarda idi. Bu yenicə başlayırdı. O illərdə
Komsomolun Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi mərhum Maqsud Əlizadə idi. O vaxt çoxları bunu qavramırdı.
Yadımdan çıxıb, siz hansısa salona toplaşmışdınız. Mən də oraya gəldim. Daha doğrusu, o məndən kömək
göstərməyi xahiş etmişdi. Onda DTK-nın dəstəyi çox böyük rol oynayırdı, çünki sizin çıxışlarınız antisovet,
dövlət əleyhinə çıxışlar kimi qiymətləndirilirdi və sair. Mən o görüşü xatırlayıram. Biz bu mövzuda söhbət
edirdik. Maraqlı bir gecə alındı. Bu, gərək ki, 1966-cı ildə olmuşdur.
Yu l i Q u s m a n: Yadınızdadırmı, əgər Siz olmasaydınız, biz 1970-ci ildə qalib gələ bilməzdik.
Moskvadan Lapin mətnimizi qadağan etmək istəyəndə Siz dediniz ki, biz büroda baxmışıq, mən oxumuşam,
buraxın. Beləliklə, onlar buna mane ola bilmədilər. O vaxt bu, artıq son canlı efir idi. Bu, 1970-ci ilin iyulunda,
30 il əvvəl olmuşdur. Biz bu günədək birinci yerdəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Odur ki, siz Şən və Hazırcavablar Klubunun inkişafında mənim xidmətlərimi unutmamalısınız.
Y u l i Q u s m a n: Yox, Siz bizim ən böyük KVN-çimizsiniz. Bilirsinizmi, dünən Zyuqanov Soçidə nə
haray-həşir salmışdı. Deyirdi: «Mən üç il ŞHK-nın kapitanı olmuşam».
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Cənab Prezident, mən burada dedim ki, həqiqətən, Siz olmasaydınız, Sizin
dəstəyiniz olmasaydı, cəmiyyətdə indiki kimi vəziyyət yaranmasaydı, onda ŞHK, ümumiyyətlə, heç zaman
olmazdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Biz hər şeyi xatırlayırıq. 1992-93-cü illərdə iki dəfə çempion olmağımıza
baxmayaraq, burada konsert verə bilmirdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən, gəl, bir dəfə ŞHK-da o dövrü göstər, qoy görsünlər ki, siz 1991–1993-ci illərdə
hansı şəraitdə yaşayırdınız.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Əlbəttə, biz qorxduq ki, adamlar gələcək və sevinclərindən avtomatlarla
tavanı gülləyə tutacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bax, sən növbəti tamaşa üçün yaxşı ideya verdin.
Y u l i Q u s m a n: Bəlkə prezident fərmanı gərəkdir ki, onlar desinlər ki, bax, biz getmək istəyirdik,
amma bizə qadağan elədilər və dedilər ki, yeni nömrə hazırlayın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, əgər onlar prezidenti göstərməkdən qorxmurlarsa…
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Adamlar o vaxtları zarafatla da xatırlamaq istəmirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxtları unutmaq olmaz. O vaxtları unutsalar, adamlar indini qiymətləndirə
bilməzlər. Bu günü qiymətləndirmək üçün keçmişi unutmamaq lazımdır. Bax, o deyir ki, dörd ay əvvəl şəhər
başqa vəziyyətdə idi. Hər il elə belə də olur. Bunu unutsaq, onda bir ildən sonra, məsələn, Bakıda hamı düşünər
ki, şəhər həmişə belə olmuşdur.
A n a r M ə m m ə d x a n o v: Adamlar sabitliyə öyrəşiblər, unudublar ki, artıq axşam saat 6-da küçələrdə
ins-cins olmurdu. Bir dəfə, 1993-cü ilin mayında bizi komendantlığa apardılar, nə var ki, gecə yarısı küçəyə
çıxmışdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Növbəti tamaşa üçün ssenarinin yarısı artıq hazırdır. Sizi bir daha təbrik edirəm.
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RUSİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RUSİYA FEDERASİYASININ DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİ
HAQQINDA BƏYANNAMƏNİN QƏBUL OLUNMASI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(12 iyun 2001)
12 iyun 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Rusiya Federasiyasının milli bayramı – Dövlət suverenliyi haqqında bəyannamənin qəbul olunması günü
münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm. Mən dövlət dilində, Azərbaycan dilində çıxış etməliyəm,
amma biz keçmiş vaxtlardan bir-birimizin dilini çox yaxşı mənimsəmişik, xüsusən azərbaycanlılar rus dilini
daha yaxşı öyrənmişlər. Buna baxmayaraq, bizdə Azərbaycan dilindən rus dilinə tərcümə edə bilən ixtisaslı
tərcüməçilər yoxdur, çünki keçmişdə tərcüməçilərə ehtiyacımız yox idi. İndi bizdə olduqca çox tərcüməçi var və
onlar müxtəlif xalqların dillərinə tərcümə edirlər. Amma, məsələn, mənim nitqimi rus dilinə tərcümə etmək,
zənnimcə, çətin olacaqdır.
Rusiya böyük ölkədir. Rusiyanın çoxəsrlik tarixi bir çox ictimai-siyasi hadisələrlə – sarsıntılarla,
qələbələrlə, uğurlarla və məğlubiyyətlərlə səciyyələnir. Lakin XX əsrdə Rusiya bəşəriyyətin tarixində – çar
imperiyasının süquta uğramasında, dünyada ilk sosialist inqilabının qalib gəlməsində, əvvəllər ancaq nəzəriyyə
şəklində mövcud olan dövlət sisteminin qurulmasında, Sovet İttifaqının yaranmasında, sonra, əsrin axırlarında
Sovet İttifaqının dağılması və əvvəllər Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş respublikaların müstəqil
dövlətlərinin meydana gəlməsində xüsusi rol oynamışdır.
Bütün bunlar bir əsr üçün həqiqətən olduqca çoxdur. Amma bununla belə, gələcəkdə tarixçilər XX əsri
təkcə bizim yerləşdiyimiz region üçün deyil, bütün dünya üçün də dərindən öyrənəcək və olmuş hadisələrin
hamısına qiymət verəcəklər.
Əvvəllər Sovet İttifaqının tərkibinə daxil olmuş respublikalar arasında ilk olaraq Rusiyanın, Rusiya
Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında bəyannamə qəbul etməsinin və bununla da sovet respublikaların
müstəqilliyinə, azadlığına, suverenliyinə doğru yol açmasının bizim üçün xüsusi əhəmiyyəti var. Bu,
mühümdür. Bunu qeyd etmək lazımdır, çünki bir vaxtlar, daha doğrusu, 1922-ci ildə Sovet İttifaqı ilk növbədə
Rusiyanın və bəzi digər respublikaların səyləri ilə tanış edilmişdi. 70 ildən artıq mövcud olmuş ictimai-siyasi,
iqtisadi sistemi də Rusiya müəyyənləşdirirdi. Elə Rusiyanın özü də bu yolun səhv olduğuna inanaraq, dövlət
suverenliyi haqqında bəyannamə qəbul etdi, o mənada ki, ən əvvəl Rusiya Federasiyasının dövlət müstəqilliyini,
suverenliyini təmin etmək və başqa xalqlara, başqa respublikalara müstəqil olmağa və öz müstəqil, suveren
dövlətini qurmağa imkan vermək lazım idi.
Həqiqətən, Rusiya dövlət suverenliyi haqqında bəyannaməni qəbul edərək, keçmişdə olanların
hamısından imtina edərək, demokratik inkişaf yolunu tutmuşdur. Bu, sadə olmayan, mürəkkəb, çətin bir yoldur
və əgər kimlərsə hər hansı qərarların, bəyannamələrin və ya konstitusiyaların qəbul edilməsi ilə bu yolu qısa
müddətə keçməyin mümkün olduğunu düşünürlərsə, onlar yanılırlar, çünki müstəqilliyimizin onillik tarixi buna
inandırıcı sübutdur.
Başlıcası budur ki, bunun nəticəsində Azərbaycan da dövlət müstəqilliyinə, azadlığa nail oldu, sərbəst
inkişaf yoluna çıxdı, demokratik inkişaf, bütün sahələrdə demokratik islahatlar aparılması yoluna, Dünya Birliyi
ilə inteqrasiya yoluna çıxdı və Dünya Birliyində öz layiqli yerini tutdu. Rusiya Federasiyasının 1990-cı ildə
qəbul etdiyi dövlət suverenliyi haqqında bəyannamənin nə kimi əhəmiyyətə malik olduğundan qısaca danışmaq
lazım gəlsə, onun çox böyük əhəmiyyəti olduğunu deyə bilərik.
Bəziləri düşünürlər ki, müstəqillik uğrunda mübarizə bu və ya digər xalqı onsuz da müstəqilliyə gətirib
çıxaracaqdı. Bu, səhv fikirdir. XX əsr tarixində baş vermiş proseslər böyük imperiyaların dağılmasına və bir çox
müstəqil dövlətlərin yaranmasına gətirib çıxardı. 20-ci yüzilliyin son dövründə Sovet İttifaqında və dünyada baş
vermiş proseslər də Sovet İttifaqının süqutu üçün, Sovet İttifaqının tərkibində olmuş respublikaların azad və
müstəqil olması üçün məhz bir əsasa çevrildi.
Əlbəttə, biz çox çətinliklərlə qarşılaşdıq. İlk növbədə, Rusiyanın özü də təkcə 1991-ci ilin avqustunda
deyil, başqa vaxtlarda da çox çətinliklərlə üzləşdi. Nə yaxşı ki, 1991-ci ilin avqust hadisəsi baş verdi. Əgər o
vaxtın hadisələri olmasaydı, Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşması prosesi bəlkə də hələ uzanardı. Rusiyanın
taleyinin həqiqətən həll edildiyi 1993-cü ilin oktyabrındakı hadisələr, eləcə də bu qısa zaman kəsiyini
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səciyyələndirən bir çox digər hadisələr tarixdə təkcə sizin üçün deyil, Azərbaycan üçün də, keçmişdə bir ümumi
dövlətə – Sovet İttifaqına daxil olmuş başqa respublikalar, müstəqil ölkələr üçün də son dərəcə böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Biz Rusiyada gedən prosesləri diqqətlə izləyirik. Biz bir-birimizlə sıx bağlıyıq, talelərimiz bağlıdır,
təxminən iki yüz il bir dövlətdə olmağımızla bağlıyıq. Ona görə də Rusiyada nə baş verirsə, onların hamısı
bizim üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir. Əgər Rusiyanın demokratik dəyişikliklər, demokratik inkişaf,
demokratik hüquqi dövlət, hüquqi cəmiyyət quruculuğu yolunu tutduğunu nəzərə alsaq, onda bunun bizim üçün
nə kimi əhəmiyyəti olduğunu müəyyənləşdirmək mümkündür.
Azərbaycanda biz də bu yolu keçirik. Cənab səfirin burada dediyi kimi, əgər Rusiya başqa nəticələrə, çox
fəlakətli nəticələrə gətirib çıxara biləcək hadisələrlə iki dəfə qarşılaşmışsa, Azərbaycan hələ dövlət
müstəqilliyini əldə etdiyi vaxt çox ağır vəziyyətdə idi, ona görə ki, 1988-ci ildən etibarən Ermənistan
Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli sürərək, münaqişəyə başlamış, sonra da Azərbaycana sözün əsl mənasında
hərbi təcavüz etmişdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini belə şəraitdə qazanmışdır.
1990-cı il yanvarın 20-si isə Azərbaycan tarixində ən ağır gün oldu. Elə götürün sonrakı vaxtları, 1993-cü
ili, bax, indi biz həmin dövrün 8-ci ildönümünü yaşayırıq. O vaxt Azərbaycan od içində yanırdı, vətəndaş
müharibəsi gedirdi və Azərbaycan əslində parçalanmaq həddində idi və uçuruma doğru gedirdi. Sonra
Azərbaycanda 1994-cü ilin, 1995-ci ilin hadisələri, silahlı dövlət çevrilişi cəhdləri oldu. Bilirsinizmi, bütün
bunlar tarixi baxımdan çox qısa müddət ərzində baş verdi. Bir baxın, insanların həyatı necə də ağırlaşır,
Rusiyanın öz problemləri var, bizim də öz problemlərimiz var. Əlbəttə, hamınız yəqin razılaşarsınız ki, ötən
onillikdə və bu gün Azərbaycanda problemlər Rusiyada olduğundan qat-qat çoxdur. Ancaq əhəmiyyətlisi odur
ki, bütün bu çətinliklər, bütün bu maneələr bizim getdiyimiz yoldan, müstəqillik yolundan, azadlıq yolundan,
demokratik dəyişikliklər yolundan döndərə bilmədi.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi keçmiş Sovet İttifaqı məkanında, bəlkə də, ilk
münaqişə idi və nəhəng fövqəldövlətin, Sovet İttifaqının müvafiq dövlət orqanları o illərdə bunun qarşısını ala
bilərdilər. Amma bunu etmədilər və Sovet İttifaqının bizə bir çox digər mənfi hallarla yanaşı, daha bir ağır miras
– Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi qaldı. Bu münaqişə Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasına, bir milyondan çox insanın yurd-yuvasından
qovulmasına gətirib çıxardı, onlar artıq neçə illərdir dözülməz şəraitdə, çoxu da çadırlarda yaşayırlar. Biz
məsələnin sülh yolu ilə nizama salınması üçün tədbirlər görürük. Biz müharibə istəmirik. Hərçənd olduqca çox
zərər çəkmişik, hərçənd intiqam almağa mənəvi haqqımız var, lakin bizə belə böyük ziyan vurulduğuna görə
yox, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi üçün
Cənab səfir burada öz dövlətinin rəyini ifadə edərək bir daha bildirdi ki, Rusiya beynəlxalq hüquq, hər bir
dövlətin ərazi bütövlüyü, beynəlxalq birliyin tanıdığı sərhədlərin toxunulmazlığı, pozulmazlığı mövqelərində
möhkəm dayanmışdır. Amma neçə illərdir biz beynəlxalq hüququn, Helsinki aktının bütün bu prinsiplərinin
ölkəmiz barəsində pozulduğu bir vəziyyətdəyik. Dostluğumuzun, – mən Rusiya-Azərbaycan dostluğunu nəzərdə
tuturam, – böyük tarixi var və biz bu tarixi qiymətləndiririk. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan, hər
halda, Azərbaycan xalqı həmişə Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq, qarşılıqlı fəaliyyət, qarşılıqlı faydalı
əməkdaşlıq mövqeyində durmuşdur. Son illər dostluq münasibətlərimizin ardıcıl inkişafı ilə, Rusiya ilə
Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişafı və möhkəmlənməsi ilə səciyyələnir.
Bu baxımdan Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin bu il yanvarın 9-da
Azərbaycana rəsmi dövlət səfərinin olduqca böyük əhəmiyyəti var. Xalqımız iftixarla deyir ki, Rusiya
Federasiyasının prezidenti XXI əsrin əvvəlində, üçüncü minilliyin əvvəlində özünün ilk dövlət səfərini məhz
Azərbaycana etmişdir. Məsələ təkcə bunda deyildir, məsələ həm də ondadır ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
mehriban münasibətlərin əhəmiyyətini, təəssüflər olsun, on il Moskvada heç də hamı başa düşmürdü və yüksək
səviyyədə belə səfər də olmamışdı.
Ona görə də xalqımız bu səfəri olduqca böyük məmnunluq hissi ilə və eyni zamanda böyük ümidlə,
dostluq münasibətlərimizin daha da inkişaf edib möhkəmlənəcəyinə, iqtisadi əlaqələrimizin inkişaf edəcəyinə
ümidlə, regionumuzda təhlükəsizliyə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların və Azərbaycanda yaşayan rusların
təhlükəsizliyinə ümidlə qarşıladı. Ən çox da belə bir ümidlə qarşıladı ki, Rusiya Ermənistanla Azərbaycan
arasındakı münaqişənin həllinə və Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinə, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpasına və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsinə əvvəlki illərə nisbətən indi
daha fəal qoşulacaqdır. Məlumdur ki, 1992-ci ildən başlayaraq bu məsələ ilə ATƏT-in Minsk qrupu məşğul
olur, onun həmsədrləri Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Amma bildirməliyəm ki, həmsədrlərin
bu tərkibi 1997-ci ilin əvvəllərində yaranmışdır. Rusiya isə münaqişənin əvvəlindən və xüsusən 1992-ci ildə
ATƏT-in Minsk qrupu yaradıldıqdan sonra bu münaqişənin dincliklə nizama salınmasının fəal iştirakçıları

439

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

sırasında həmişə olmuşdur. Lakin təəssüf ki, o illərdə göstərilmiş səylər yetərli olmamışdır və münaqişə
indiyədək həll edilməmiş qalır. Ona görə də Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya Federasiyasının prezidenti
seçildikdən sonra onun istər Rusiya üçün, istərsə də beynəlxalq münasibətlər sahəsində bir çox digər dövlət
qərarları ilə yanaşı, bizim üçün ən önəmlisi odur ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması
məsələsində Rusiyanın mövqeyi çox əhəmiyyətli dərəcədə dəyişmişdir.
Bu qısa müddətdə prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə çox görüşüm olmuşdur. Üç prezidentin –
Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri keçirilmişdir və Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
prezidentlərinin bu yaxınlarda Minskdəki zirvə toplantısında biz yenidən görüşdük. Özü də əvvəlcə xüsusi
olaraq Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması yollarının müzakirəsi üçün üç prezidentin
görüşü, sonra isə dörd prezidentin, – mən Gürcüstanı da nəzərdə tuturam, görüşü keçirildi. Bu görüş bütün
Qafqazda təhlükəsizlik məsələlərinə və ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinə həsr olunmuşdu.
Bu və bir çox digər faktlar indi Rusiya rəhbərliyinin və ən əvvəl prezident Putinin Qafqaza, ümumən
regionumuza və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllinə necə böyük əhəmiyyət verdiyini göstərir. Təkrar
edirəm, xalqımız bu məsələdə Rusiyanın fəal roluna böyük ümidlər bəsləyir. Rusiyanın bunda fəal rol oynaya
bilməsini sübut etməyə, məncə, lüzum yoxdur.
Dövlətlərarası münasibətlərimiz bütün əvvəlki illərdəkinə nisbətən indi ən yüksək səviyyədədir və bu,
bizim arzularımıza, yəni Azərbaycanın xarici siyasət prinsiplərinə tam uyğundur. Şadam ki, burada da aramızda
tam anlaşma var və mən Rusiyanın və xüsusən Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana
münasibətində çox mühüm dəyişikliklər olduğunu hiss edirəm.
Biz Rusiyaya onun qarşısında hələ də duran bütün mübahisəli məsələləri uğurla həll etməyi arzulayırıq.
Problemlər və məsələlər çoxdur. Bayaq dediyim kimi, biz hadisələrin gedişini dostcasına çox diqqətlə izləyirik,
təcrübənizi öyrənməyə çalışırıq. Biz hesab edirik ki, Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiyada prezident
seçildikdən sonra elə bir dövr başlamışdır ki, indi bütün bu çətin, mürəkkəb məsələlər Rusiya Federasiyası
xalqlarının rifahı naminə, regionumuzda sülhün və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsi naminə daha tez, daha
uğurla həll olunacaqdır. Mən bu gün bu bayrama, bax, belə hisslərlə – böyük sevinc hissləri ilə gəlmişəm. Sizi
təbrik edirəm, bütün rusiyalılara, Rusiya Federasiyasının bütün xalqlarına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq
arzulayıram. Rusiyaya demokratik dəyişikliklərin həyata keçirilməsində yeni-yeni uğurlar arzulayıram, özümə
dost bildiyim Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə uğurlar və nailiyyətlər diləyirəm.
Hörmətli xanımlar və cənablar, bu böyük bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Bütün
Rusiyalılara səmimi-qəlbdən cansağlığı, firavanlıq arzulayıram.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ ƏHƏD QƏZAİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(13 iyun 2001)
Prezident sarayı
13 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən, birincisi, sizdə son prezident seçkiləri keçirilməsi münasibətilə sizi təbrik
edirəm. Mən hörmətli cənab Xatəmiyə öz təbrik məktubumu göndərdim. Bilirsiniz. Ancaq indi səfirlə
görüşərkən də təbrik edirəm. Çox məmnunam ki, orada namizədlər çox olubdur. Doğrusu, mən onları
tanımıram. Ancaq ağayi Xatəmi əvvəlki prezidentliyi dövründə çox işlər görübdür. Görünür ki, xalqın
hörmətini, rəğbətini qazandı. Ona görə də xalqın əksəriyyəti ona səs veribdir. Mənim üçün çox xoşdur ki, indi
bizim aramızda yaxşı şəxsi əlaqələr yaranıbdır. Mən inanıram ki, onun indiyə qədərki fəaliyyəti zamanı olduğu
kimi, bundan sonrakı fəaliyyəti dövründə də İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün biz birgə iş görə
bilərik və çox iş görə bilərik.
Ə h ə d Q ə z a i: Çox sağ olun. Sizin təbrikiniz birinci təbriklərdən idi ki, ağayi Xatəmi prezident
seçiləndən sonra ona çatdı. Təbrikə görə çox sağ olun. İnşallah, qismət olar ki, cənab Xatəminin bu dövrdə
İranda birinci qonağı cənab Heydər Əliyev olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər.
Ə h ə d Q ə z a i: Ondan sonra yeni prezidentlik dövründə ağayi Xatəminin də ilk səfəri Azərbaycana olar.
Qardaş və yaxın qonşu ölkələr kimi, aramızda əlaqələr davam edir. Mən təşəkkür edirəm ki, Siz öz
məhəbbətinizi, münasibətinizi göstərdiniz. Keçən bir neçə ay ərzində gözlədiyimiz o idi ki, Siz İrana səfər
edəcəksiniz, bu da münasibətlərin geniş inkişafına səbəb ola bilər. Əlbəttə, iqtisadi-ticarət münasibətləri və
siyasi münasibətlər addımbaaddım qabağa gedir. Bu cəhətdən həmişə çalışırıq ki, ölkələrimiz arasında, insanlar
arasında işgüzarlıq artsın. İranlı tacirlərimiz, investisiya gətirənlərimiz Azərbaycanda böyük işlər görürlər və
çalışırlar. Amma İranın imkanları daha artıqdır. Yəqin ki, bunu özünüz məndən də yaxşı bilirsiniz. Əminəm ki,
gələcəkdə bu əlaqələr daha da yaxşılaşacaqdır. Sizin dəstəyinizlə İranın təcrübəsindən, imkanlarından
Azərbaycanda da istifadə olunacaqdır. İran indi Azərbaycanda ehtiyac duyulan işləri görməyə hazırdır. İran
Azərbaycanda yollar çəkilməsinə yaxşı kömək edə bilər. Mən bu sahədə İrandan bir neçə şirkətlərin – özəl,
dövlət şirkətlərinin nümayəndələrini buraya gətirmişəm. Onlar baxıblar, işləməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
İnşallah, gələcəkdə bu münasibətlər, əlaqələr daha da yaxınlaşacaq və bu imkanlardan istifadə edərək birbirimizdən faydalanacağıq.
Prezident seçkilərini izləmək, seçkilərə nəzarət etmək üçün İrana bütün dünyadan gəlmişdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlmişdilər?
Ə h ə d Q ə z a i: Bəli, mətbuat nümayəndələri də gəlmişdilər. Hətta Azərbaycandan da bir televiziya
kanalından gəlmişdilər. Biz elan etmişdik ki, kim istəyir, gəlsin. İmkan yaratmışdıq. Amma təkcə «Lider»
kanalından gəldilər. Dünyanın 35 ölkəsindən gəlmişdilər. Seçkilərin necə keçdiyini özləri gördülər və bütün
dünyaya yaydılar. Bu seçkilərdə ən fəal iştirak edən gənclər oldu. Seçkilər göstərdi ki, nüfuzu, ötən dövrə
nisbətən cənab Xatəmini dəstəkləyənlər daha da artmışdır. Seçicilərin 78 faizi Xatəmiyə səs verdi. Bu özü
göstərdi ki, camaat prezidentdən islahat istəyir. Artıq inqilabın 22 ili tamam olur. İndi cavanlar, yeni nəsillər o
şəxsə səs verirlər ki, onların istədiklərini yerinə yetirsin. Ağayi Xatəmi də yeni prezidentlik müddətində əvvəl
seçdiyi siyasətin istiqamətini yeni səviyyədə təqdim etdi. O öz fikrini həyata keçirirdi. Məqsədi o idi ki, islahat
olsun və gərək hökumət xalqın istəyinə əhəmiyyət versin, onların istəyi ilə irəliyə getsin. Bu fikirlərinə görə
yenə ona yüksək səviyyədə səs verdilər və yenidən prezident seçildi. İnşallah, özünüz yaxından görüşüb söhbət
apararsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi yeni mərhələ başladı.
Ə h ə d Q ə z a i: Cənab Prezident, bizim qanunumuza görə, prezidentlik müddəti seçkidən bir ay sonra
qurtarır. Hələ prezident bir ay əvvəlki kimi işləyir. Əgər başqası seçilsəydi, prezidentliyi bir aydan sonra təhvil
verəcəkdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma o prezident idi, indi prezidentliyini aparır.
Ə h ə d Q ə z a i: Bəli. Qanunumuza görə, seçkidən bir ay sorna dəyişikliklər olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma indi nə dəyişiklik?
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Ə h ə d Q ə z a i: Bəli, dəyişiklik olmayacaq, ancaq gərək səkkizinci dövr üçün ona yenidən prezidentlik
səlahiyyəti təqdim olunsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, ali rəhbərin fərmanı olsun.
Ə h ə d Q ə z a i: Bəli, fərman olur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun da bir ay vaxtı var.
Ə h ə d Q ə z a i: Bəli, bir ay vaxtı var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, bir halda ki, xalq səs veribdir…
Bizim əlaqələrimizdə çox məsələlər var, həm İran tərəfi, həm bizim tərəfimiz hazırdır ki, bunları həll edək.
Birincisi, iqtisadi məsələlərdir. Biz əməkdaşlığımızı çox genişləndirməliyik və imkanlar da çoxdur.
Yəqin ki, siz bilirsiniz, bu yaxınlarda Rusiyanın yollar naziri Aksyonenko buraya gəlmişdi. Mənə söylədi ki,
Rusiya ilə İran arasında və Hindistan arasında müqavilələr imzalanmışdır ki, şimaldan cənuba qədər bir dəmir
yolu xətti çəkilsin. Mən onu keçmişdən tanıyıram. Çünki mən Moskvada Baş nazirin birinci müavini olanda
nəqliyyat işlərinə də, dəmir yoluna da baxırdım. Mən o vaxt onu vəzifəyə təyin etdim. Nazir vəzifəsinə yox,
amma Leninqrad Dəmir Yolu İdarəsinin rəisi vəzifəsinə təyin etmişdim. Ona görə də şəxsi tanışlığımız da var
idi. Onun mənə verdiyi məlumatlar televiziyada verildi. Yəqin ki, siz bilirsiniz. Hesab edirəm ki, çox maraqlı
idi. Mən onunla bir az zarafat da etdim. Dedim, yaxşı, siz İran ilə müqavilə bağlayırsınız, Hindistanla müqavilə
bağlayırsınız, bəs ortada Azərbaycan var. Bunu Azərbaycansız edə bilməzsiniz. Dedi, əlbəttə ki, Azərbaycansız
edə bilmərik, amma biz bilirik ki, Azərbaycan buna etiraz etməyəcəkdir. Mən dedim, etiraz etmirəm.
Həqiqətən, əgər bu, ciddi bir proqram kimi həyata keçirilsə, çox əhəmiyyəti olacaqdır. Həm İran üçün, həm
Rusiya üçün, həm Avropa üçün, həm də Hindistan üçün. Məsələn, görürsünüz, heç bizim xəbərimiz olmadan
belə bir plan tərtib etmisiniz. Yəni Azərbaycan ilə İran arasında coğrafi vəziyyət elədir ki, İranın şimal
tərəfindən əlaqələri Azərbaycansız ola bilməz. Azərbaycanın da cənub tərəfindən əlaqələri İransız ola bilməz.
Biz bunları da nəzərə almalıyıq və imkanlardan istifadə etməliyik.
Amma təkcə bu deyil, bir neçə başqa məsələlər də var. Onlar keçmişdə bir neçə dəfə müzakirə olunub, ancaq
hələ ki, öz həllini tapmayıbdır.
Bizim müştərək iqtisadi komissiyanın Azərbaycan tərəfdən həmsədri bu yaxınlarda təyin olunacaqdır. Gərək
onlar bu işi bir az irəliyə aparsınlar, o cümlədən bizim başqa təşkilatlar vasitəsi ilə də. Xarici İşlər Nazirliyindən
mənə məlumat verdilər ki, qarşılıqlı səfərlər nəzərdə tutulub. Hesab edirəm, bunları da etmək lazımdır. Nəhayət,
gərək imkan verəsiniz ki, İranı mən də ziyarət edim.
Ə h ə d Q ə z a i: İnşallah, gözləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə ki, işlərimiz çoxdur. İndi hörmətli cənab Xatəmi də yenidən xalqın
dəstəyini alandan sonra, hesab edirəm ki, bu işlərə vaxtında müdaxilə edəcəkdir. Mənim isə bu barədə
mövqeyimi bilirsiniz. Bunları edəcəyik. Hesab edirəm ki, İran–Azərbaycan əlaqələri bütün sahələrdə inkişaf
etməlidir. Bu bizim üçün öncül bir sahədir.
İranla həm tarixi əlaqələrimiz, həm coğrafi əlaqələrimiz, həm də şəxsi əlaqələrimiz var. Bizim İranla nə
qədər uzun sərhədimiz var. Başqalarını demək istəmirəm. Bunlar hamısı məlumdur. Belə bir görüşdə buna
ehtiyac yoxdur. Bütün bunlar bizim əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə imkan yaradır.
İranda müxtəlif islahatların keçirilməsi bizi çox sevindirir. Təbiidir ki, hər ölkənin öz xüsusiyyətlərinə uyğun
olan islahatlar keçirilməlidir. Dünyada iki ölkə tapa bilməzsən ki, onlar bir-birilə tam eyni olsunlar. Yəni, bizdə
bir söz var, əkiz olsun. Qətiyyən tapmaq mümkün deyil. Ancaq təəssüf ki, bəzən ayrı-ayrı dairələrdə, dünyanın
beynəlxalq təşkilatlarında hesab edirlər ki – biz buna ştamp deyirik ki – bu ştampı buna da vurmaq olar, ona da
vurmaq olar, o birisinə də vurmaq olar. Mən həmişə bunun əleyhinə çıxmışam, bu gün də bunun əleyhinəyəm.
Məsələn, Azərbaycanın öz xüsusiyyətləri var.
Biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq. Ancaq Azərbaycanın xüsusiyyətləri nəzərə alınmalıdır, Azərbaycanın
keçdiyi yol nəzərə alınmalıdır, milli-mənəvi dəyərlər, xalqın mentaliteti nəzərə alınmalıdır. O cümlədən İran.
İndi İranda keçirilən islahatlar, təbiidir ki, ilk dəfə olan islahatlardır. Hesab edirəm ki, bu, İran üçün böyük tarixi
hadisədir. Ancaq bunu İran özü bildiyi kimi etməlidir. Heç kəs xaricdən diktə etməməlidir ki, sən bunu belə et,
onu belə et.
Ümumiyyətlə, o prinsip ki, var, heç bir ölkə başqa bir ölkənin daxili işinə qarışmamalıdır, bu, dünyanın
beynəlxalq hüquq normalarının əsas, təməl prinsiplərindən biridir. Belə olan halda həm dövlət quruluşunu, həm
islahatlarını, həm də başqa işlərini gərək hərə özü müəyyən etsin. Hesab edirəm ki, İran son illər bu sahədə
irəliləyibdir, islahatlar həyata keçirilir. Güman edirəm, bundan sonra da keçiriləcəkdir. Cənab Xatəmiyə 78 faiz
səs verilməsi onu göstərir ki, əhalinin əksəriyyəti bu islahatların tərəfdarıdır. Çünki cənab Xatəmi İranda
islahatçı prezident kimi tanınıbdır. Bizim bu barədə də mövqelərimiz bir-birinə çox yaxınlaşır və şərait yaradır
ki, bütün sahələrdə əlaqələrimiz daha da genişlənsin, daha da inkişaf etsin. Bizim əlaqələrimizdə əsas prinsip
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ondan ibarətdir ki, İran Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, sərhədlərinin toxunulmazlığını tanıyır və
Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmır. Azərbaycan da İranın böyük bir dövlət kimi, həm ərazi bütövlüyünü,
sərhədlərinin toxunulmazlığını, həm də suverenliyini tanıyır. İranın daxili işlərinə qarışmır və qarışmayacaqdır.
Bu prinsip bizim ölkələrimiz üçün çox vacib bir prinsipdir. Bu həm İran üçün vacibdir, həm də Azərbaycan
üçün vacibdir. Hesab edirəm ki, biz bu prinsip əsasında bundan sonra da əlaqələrimizi inkişaf etdirəcəyik.
Ə h ə d Q ə z a i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin söylədiyiniz bütün sözlər həqiqətdir. Cənab
Xatəminin xarici işlər barəsində siyasəti ondan ibarətdir ki, biz gərək bütün dünya ilə münasibətlərimizi
yaxşılaşdıraq.
Amma onların içərisində qonşular birinci yerdədir. Xüsusən müsəlman ölkə olan Azərbaycan. Mən buraya
gəlməmişdən əvvəl gedib cənab Xatəmi ilə görüşmüşəm. O mənə yenə də təkid etdi ki, Azərbaycanın xüsusi
yeri vardır. Bizimlə qonşudur, qardaş müsəlman ölkəsidir və ona görə də gərək münasibətlərimizi bundan yaxşı
edək.
Cənab Prezident, Xatəmi prezidentliyi dövründə xarici siyasətdə İranın mövqeyini xeyli nümayiş etdirdi.
Artıq bir neçə xarici ölkələr İranla münasibətlərini genişləndirirlər. İranın beynəlxalq səviyyədə mövqeyi
getdikcə yüksəlir. Prezident Xatəmi birinci dəfədir dünya səviyyəsində danışıqlar, görüşlər keçirir.
İndi başqa dinlər arasında da danışıqlar gedir. Gərək bəşəriyyət problemlərini danışıqla, dərk etməklə,
düşünməklə həll etsin, dövlətlər yaxınlıq axtarsınlar. Hətta bu gün islam dini ilə başqa dinlər arasında yavaşyavaş anlaşıqlıq yaranır. İslam dini də, məsihi də ilahi dinlərdir. Bu cəhətdən dünyada indi fikir dəyişikliyi
yaranıbdır. Bunlar hamısı prezident Xatəminin böyük dünyəvi fikridir ki, insanlar arasında münasibətləri
yaxınlaşdırır. Əminəm ki, biz çalışacağıq, heç olmasa, yaxın qonşularla bir-birimizi başa düşək.
Cənab Prezident, Rusiya ilə İran arasındakı müqavilə barədə danışdınız. Bu çox düzgündür. Ona görə ki, indi
Şərqlə Qərb arasında yük aparmaq, yük daşımaq yolları axtarılıbdır. Amma Şimalla Cənub arasında yol İran ilə
Azərbaycandan keçməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq.
Ə h ə d Q ə z a i: Bu həm İran üçün, həm də Azərbaycan üçün böyük mövqedir. Bunun üzərində çoxdan iş
gedirdi və müzakirə olunurdu. Amma əməli sürətdə indi üzə çıxıbdır. Azərbaycan bu müqaviləyə qoşularkən bu
iş təkmilləşəcəkdir. Azərbaycandan Astaraya kimi dəmir yolu vardır. Biz gərək Astaradan Qəzvinə, oradan da
Fars körfəzinə kimi yeni xətt çəkək. Yük bilavasitə Avropadan və Rusiyadan Fars körfəzinə gedəcəkdir və bu da
yükdaşımanın müddətini bir həftə yaxınlaşdıracaqdır. Bunun iqtisadiyyatda böyük mənası vardır. Yəni yükün
Avropadan Asiyaya getməsi bir həftə tezləşir. Bu, iqtisadiyyatda böyük dəyişikliklər yaradır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir həftə yaxınlaşır, nə qədər də ucuzlaşır.
Ə h ə d Q ə z a i: Bəli, həmin yaxınlaşma onun qiymətinə təsir edir. Ona görə də bunu Rusiya da,
Hindastan da istəyir. Yüklərin Şimaldan Cənuba getməsi bu ölkələrə imkan yaradır ki, iqtisadi cəhətdən
mübadilə etsinlər. Bu, Azərbaycan və İran üçün də əhəmiyyətlidir.
Cənab Prezident, mən Sizin çıxışınızı eşitdim və çox sevindim ki, Siz buna şəxsən maraq göstərirsiniz və
tapşırıq vermisiniz. İnşallah, biz də öz vəzifəmizi yerinə yetirib, bunu sürətlə başa çatdıracağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu layihə yeni bir şey deyil. Bir neçə il bundan öncə bu məsələni İran da,
biz də qaldırmışdıq. Rusiya bizimlə bu barədə danışıqlar aparmışdı. Amma nədənsə, o vaxtlar bu, irəliyə
getmədi. Amma çox təəssüf olsun, biz vaxt itirdik. Bilirsiniz, əgər 3-4 il bundan öncə bu layihə, bu fikir
meydana çıxmışdısa, biz bunu başlasaydıq, indi artıq bu yol işləyirdi.
Biz Şərqlə Qərbi, İpək Yolunu bərpa etdik. Bu çox lazımdır. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti vardır. Amma
bu, Şimal–Cənub yolunu əvəz etmir. Qətiyyən əvəz etmir. Amma eyni zamanda, Kürreyi-Ərzin bu hissəsi ki,
var, yollar burada kəsişir. Təbiidir ki, əgər İpək Yolu yaransa, Çindən, yaxud Yaponiyadan Avropaya yüklər
daha da qısa müddətdə, ucuz gedəcəkdir və bundan bütün ölkələr xeyir götürəcəklər. Çin, yaxud Yaponiya bu
yükləri başqa yerdən apara bilməz. Amma Avropanın böyük bir hissəsi təkcə Şərqlə yox, Cənubla da iqtisadi
əlaqələr qurmaq istəyir. Təkcə Rusiya deyil, Avropa ölkələri. Məsələn, Finlandiyadan, digər Skandinaviya
ölkələrindən tutmuş, ta bu tərəfə qədər.
Buradakı yolun bərpası daha da asandır. Çünki burada dəmir yollarının çoxu mövcuddur. İndi Rusiyadan
Azərbaycana gələn dəmir yolu çox yaxşı vəziyyətdədir. Azərbaycanda Lənkərana, Astaraya qədər dəmir yolu
vardır. Təbiidir ki, o, gərək müəyyən qədər təmir olunsun. Biz o vaxtlar bu məsələni qaldıranda İran tərəfində
çətinlik əmələ gəldi ki, Qəzvin ilə Astara arasında təxminən 350 kilometr yol çəkmək lazımdır. Təbiidir ki, bunu
İran öz ərazisində çəkməli idi. Amma yəqin ki, o vaxt imkanı yox idi. Ancaq İran dövlətli ölkədir, gərək
tapaydı. Amma indi fikir yaranıbdır ki, bəli, bu, lazımdır. Bu, təkcə İran üçün lazım deyil. İrandan o tərəfə
Hindistan üçün lazımdır, Fars körfəzi sahilləri üçün lazımdır. Ona görə mən bunu bəyənmişəm.
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Mənə Rusiyanın naziri Aksyonenko dedi ki, dəmir yolunun tikilməsi haqqında guya İranda artıq 2002-ci ilin
büdcəsinə müəyyən vəsait ayrılıbdır. Bu da çox yaxşı haldır. Ancaq mən ona dedim, sizə də deyirəm, gərək
burada, bizim ərazimizdə olan problemləri də həll edək. Çünki birincisi, bilirsiniz ki, bizim dəmir yolunun
Astaradan sərhədə qədər çatması üçün 7 kilometr yol çəkilməlidir. Sonra gərək yeni dəmir yolu körpüsü
salınsın. Başqa bir neçə problem də var. Bunlar xırda problemlərdir. Əsas odur ki, layihə meydana çıxıbdır və
bütün ölkələr bu layihəni dəstəkləyir.
Dediyim kimi, başqa problemlər də var. Yəni iqtisadi əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi üçün. Onların bir
çoxu 7-8 ildir müzakirə olunur, amma həll olunmur. Güman edirəm, vaxt gəlib çatıb ki, bunları da həll edək.
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MDB ÖLKƏLƏRİ – BELARUS, QAZAXISTAN, QIRĞIZISTAN, GÜRCÜSTAN, MOLDOVA,
RUSİYA, TACİKİSTAN VƏ UKRAYNA PREZİDENTLƏRİNİN İŞLƏR İDARƏLƏRİ
MÜDİRLƏRİNİN BAKIDA KEÇİRİLƏN GÖRÜŞ İŞTİRAKÇILARI İLƏ SÖHBƏTİ
(14 iyun 2001)
Prezident sarayı
14 iyun 2001-ci il
Q a l i n a J u r a v k o v a (Belarus Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin müdiri): Cənab
Prezident, icazə verin ölkənizdə iyunun 15-də qeyd olunan bayram – Azərbaycan xalqının Milli Qurtuluş günü
münasibətilə görüş iştirakçıları adından Sizə gül-çiçək dəstəsi təqdim edim və qarşıdakı bayram münasibətilə
təbriklərimizi bildirim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram. Mən bilən, bu görüş MDB-yə daxil
olan ölkələrin prezidentlərinin işlər idarələri müdirlərinin Azərbaycanda toplaşdıqları ilk görüşdür. Bu, yaxşı
işdir. Bilirəm ki, belə görüşlər başqa respublikalarda da keçirilmişdir. Görünür, indi növbə Azərbaycana
çatmışdır. Sizin də müəyyən dərəcədə öz təşkilatınızı yaratmağınız çox yaxşıdır. Çünki MDB ölkələri arasında
bütün məsələlərdə, bütün istiqamətlərdə təcrübə mübadiləsi vacibdir.
Keçmişdə biz hamımız bir dövlətin tərkibində idik və hamımız eyni qaydalarla yaşayırdıq. Demək olar, on
ildir müstəqil dövlətlərik, buna baxmayaraq, keçmişdən də çox şey qalmışdır, yenidən də nə isə götürmək
lazımdır. Bu strukturların başqa ölkələrdə – mən keçmişdə də azad, müstəqil olmuş ölkələri nəzərdə tuturam –
necə fəaliyyət göstərdiklərini bilmirəm, amma MDB çərçivəsində təcrübə mübadiləsi, şübhəsiz, gərəkdir.
Dövlət başçıları olaraq biz indi müntəzəm surətdə görüşürük, Baş nazirlər, xarici işlər nazirləri, digər
idarələrin başçıları səviyyəsində görüşlər keçirilir. Deməli, buna zərurət var. Mən iş planınıza, görüşünüzün
gündəliyinə, müzakirə və qəbul etməyi nəzərdə tutduğunuz sənədlərə baxdım. Hesab edirəm ki, bütün bu işlər
çox düzgün istiqamətdədir. Biz bir-birimizə kömək etməliyik.
Əlbəttə, burada əyləşənlər arasında bu xidmətin veteranı da var – o, Gürcüstan Prezidentinin İşlər İdarəsinin
müdiridir. Onu 70-ci illərdən, mən burada, Azərbaycanda, Eduard Amvrosiyeviç Şevardnadze isə Gürcüstanda
KP MK-nın birinci katibi işlədiyimiz vaxtlardan xatırlayıram. Biz bir-birimizə qonaq gedib-gəlirdik, görüşürdük. Şevardnadzenin respublikadan kənarda olduğu vaxtlarda sizin bu vəzifədə işləyib-işləmədiyinizi
bilmirəm. Lakin bizim Azərbaycanda dəyişikliklər baş verdi, çünki mən Moskvaya işləməyə getdikdən və beş il
sonra bütün vəzifələrdən istefa verdikdən sonra Azərbaycanda çox böyük dəyişikliklər oldu.
Güman etmirəm ki, siz Qamsaxurdianın da vaxtında İşlər İdarəsinin müdiri işləmisiniz. Belə ki, yeni
adamların yeni kadrları olur. Əslinə qalsa, onların bəziləri keçmişdə bu vəzifədə də və ya digər əlaqədar
vəzifələrdə də təcrübə toplamışlar, bəziləri isə təzədir. Ona görə də görüşmək, təcrübə mübadiləsi aparmaq, birbirinə kömək etmək zəruridir.
Azərbaycanda toplaşdığınıza görə məmnun olduğumu bir daha bildirirəm. Belə başa düşürəm ki, siz artıq
işləmisiniz, şəhərimizlə tanış ola biləcəksiniz. Bütün bunlar şəhərimizlə tanış olmayanların və ya buraya çoxdan
gəlməyənlərin xeyrinədir və görüşün hər bir iştirakçısının xeyrinədir.
V l a d i m i r K o j i n (Rusiya Federasiyası Prezidentinin İşlər İdarəsinin müdiri): Qonaqpərvərliyə görə
Sizə və Azərbaycan Prezidentinin İşlər İdarəsinə şəxsən öz adımdan və bütün həmkarlarımın adından təşəkkür
etmək istərdim. Bakıda keçirilən görüşümüz heç də, sadəcə olaraq, növbəti, üçüncü görüş deyildir. Təmtəraqlı
sözlər işlətmək istəməzdim, lakin biz bir növ məsləhətləşərək belə qərara gəldik ki, bu, tarixi görüşdür. Çünki
bir az öncə, bir saat əvvəl biz «MDB Ölkələri Prezidentlərinin İşlər İdarələri Müdirlərinin Şurası haqqında
Əsasnamə» adlı sənədi birlikdə bəyəndik. Odur ki, indi biz həm de-fakto, həm də de-yure mövcuduq və bu,
Bakıda, qonaqpərvər Azərbaycan torpağında baş verdi. Zənnimcə Siz ən başlıca cəhəti xatırladaraq bildirdiniz
ki, ümumi köklər olduqca çoxdur, olduqca çox şeylər keçmişlə bağlıdır və bu gün təcrübəmiz göstərir ki,
əməkdaşlığımız, sadəcə, zəruridir. Mən bu gün də dedim ki, bizim nümunə götürməyimiz üçün adamlar var –
biz prezidentlərimizdən nümunə götürə bilərik. Bir halda ki, siz toplaşaraq indi bu məkanın qarşılaşdığı ən
mürəkkəb, ən çətin vəzifələri və problemləri həll edirsiniz, onda biz nə üçün toplaşmayaq?! Bizim bir-birimizə



Görüşdə Monqolustan Prezidentinin İşlər İdarəsinin müdiri U.Enxtuvşin də iştirak edirdi.
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kömək etməyə, müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq etməyə imkanımız var və bunların hamısını fəal surətdə həyata
keçirmək niyyətindəyik. Bu gün biz bu əməkdaşlığın hüquqi təməlini qoyduq.
Zənnimcə, görüşümüzün çox vacib olduğunu söyləsəm, həmkarlarım məni dəstəkləyərlər. Amma ən
başlıcası budur ki, indi biz məhz ən səmərəli əməkdaşlığa başlamaq niyyətindəyik. Elə bu məqsədlə toplaşırıq.
Bizi qonaqpərvərliklə, çox mehribanlıqla qarşıladıqlarına görə, tədbirlərimizin səmimilik şəraitində
keçdiyinə görə həmkarımıza – sizin İşlər İdarənizin müdirinə də, Prezidentin İşlər İdarəsinin bütün kollektivinə
də bir daha dərin minnətdarlığımızı bildirmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə deyirəm, çox xoşdur.
İ r a k l i A n d r i a d z e (Gürcüstan Prezidentinin Dövlət Təminatı Xidmətinin rəisi): Çox hörmətli cənab
Prezident Heydər Əliyeviç, bizi qəbul etməyə vaxt tapdığınıza görə çox sağ olun.
İcazə verin, sadiq dostunuz Eduard Şevardnadzedən Sizə qardaş salamı yetirim. Fürsətdən istifadə edərək
demək istəyirəm ki, biz bir-birimizi 30 ildən çoxdur tanıyırıq. Bu mənim sözlərim deyildir. Onları bir həftə
əvvəl Yaltada məhz Siz söylədiniz. İcazə verin, Sizin tarixinizin bəzi məqamlarını xatırladım.
Mən 1969-cu ili yadıma salıram. O vaxt siz Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi oldunuz və dərhal xalq
təsərrüfatının müxtəlif sahələrində – təkcə kənd təsərrüfatında, sənayedə deyil, bir çox digər sahələrdə də
islahatlar aparmağa başladınız. Özü də Siz qısa bir müddətdə nəinki Cənubi Qafqazda, həm də bütün Sovet
İttifaqında böyük nüfuz qazandınız. Mən 1976-cı ilin yanvarını xatırlayıram. Səhv etmirəmsə, onda Sov.İKP
MK plenumu Sizi Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd seçdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz səhv etmirsiniz.
İ r a k l i A n d r i a d z e: Sovet İttifaqı Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini təyin edilməniz və Siyasi
Büronun üzvü seçilməniz də yadımdadır. İşləmədiyiniz vaxtları da xatırlayıram. Belə vaxtlar da olmuşdur.
Amma Siz öz xalqınızı, öz ölkənizi heç zaman unutmadınız. Xatirimdədir, Siz bu barədə həmişə düşünürdünüz,
bu istiqamətdə işləyirdiniz. Nəhayət, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti olduğunuzu da, bu vəzifəyə 1998ci ilin oktyabrında ikinci dəfə seçildiyinizi də xatırlayıram. Allah Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik versin.
Siz təkcə doğma Azərbaycanınız üçün deyil, bütün Cənubi Qafqaz üçün də çox işlər görmüsünüz.
Eduard Amvrosiyeviçlə birlikdə gerçəkləşdirməyə başladığınız İpək Yolu layihəsi bütün ölkələr üçün tarixi
yola çevriləcəkdir. Sizə həyatda səadət, cansağlığı, dünyanın bütün nemətlərini diləyirəm. Biz Sizi çox sevirik,
Sizə böyük hörmətimiz var.
Eyni zamanda demək istəyirəm ki, Siz bu tədbirin Bakıda keçirilməsinə icazə verdiniz. Gələn il onu bizdə,
Tbilisidə keçirmək niyyətindəyik. Bu gün demək istəyirəm ki, Akif Şəmsəddinoviç başda olmaqla, Prezidentin
İşlər İdarəsi bu görüşü çox yüksək səviyyədə təşkil etmişdir. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sağ olun ki, keçmişdəki birgə işimizi xatırlayırsınız. Dostum Eduard
Amvrosiyeviç Şevardnadzedən salam yetirdiyinizə görə sağ olun. Mənim də səmimi salamımı və xoş arzularımı
ona yetirin.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə mehriban, xoş, qardaşlıq münasibətləri olmuşdur.
Amma bu münasibətlər müəyyən bir dövrdə zəiflədi və Eduard Amvrosiyeviç Gürcüstanda rəhbərliyə
qayıtdıqdan, bu gözəl xanımın burada dediyi kimi, uzaq səfərdən qayıtdıqdan sonra – bir müddətdən, aradan 11
il ötəndən sonra mən də qayıtdım, o orada prezident oldu, mən də burada – biz artıq müstəqil dövlətlər kimi yeni
həyata başladıq. Biz artıq çox işlər görə bilmişik.
Hesab edirəm ki, indi Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlər səmimilik baxımından, əməkdaşlıq
baxımından nümunəvidir.
İpək Yolunun bərpası da bizim birgə təşəbbüsümüzdür və artıq onu gerçəkləşdirməyə başlamışıq. Biz güclü
Bakı – Supsa neft kəmərini çəkmişik, siz müəyyən sahəni əhatə etmisiniz, uzunluğu 2 min kilometrdən artıq
olan möhtəşəm Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlayırıq. Tezliklə Azərbaycandan Gürcüstan
ərazisi ilə Türkiyəyə qaz kəmərinin inşasına başlayacağıq. Qaz Türkiyəyə də gərəkdir, Gürcüstana da. Eləcə də
bir çox digər məsələlər. Elə götürək Mərkəzi Asiyanı Xəzər dənizi, Azərbaycan, Gürcüstan vasitəsilə Qara
dənizlə və oradan o yana Avropa ilə və əks istiqamətdə birləşdirən Transqafqaz magistralını. Onun təkcə bizim
iki ölkə üçün deyil, Mərkəzi Asiya ölkələri üçün də, Şərqi Avropa ölkələri üçün də çox böyük əhəmiyyəti var.
İpək yolu qədimlərdə Yaponiyadan başlayaraq İspaniyada qurtarırdı. Bir sözlə, biz bu yolu yaratmağa və bərpa
etməyə başlamışıq. Əlbəttə, bunu bir-iki ilə edə bilməzsən. Amma yaxşı bünövrə qoymuşuq və məncə, biz
özümüz hələ çox işlər görə biləcəyik. Həyata keçirməyə macal tapmadıqlarımızı isə gələcək nəsillərimiz
edəcəklər, çünki bünövrə çox möhkəmdir.
Ona görə də mən sizi burada, Azərbaycanda görməyə çox şadam. Mən hər dəfə Tbilisiyə gələndə sizinlə
hökmən görüşürəm, biz dövlət başçılarının görüşləri zamanı da görüşürük və mənə xoşdur ki, siz keçmişi
xatırlayır və indini qiymətləndirirsiniz. Sağ olun.
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Maraqlıdır ki, İşlər İdarəsi müdirləri arasında qadın da var.
V l a d i m i r K o j i n: Bu təsisatın tarixində ilk dəfə olaraq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər keçmiş Sovet İttifaqı dövrünü götürsək, ilk dəfə. Mən bu vəzifədə qadınlara
heç vaxt rast gəlməmişəm. Qadınlar, adətən səhiyyə, maarif, mədəniyyət nazirləri və ya MK-nın təbliğat
şöbəsinin müdiri, yaxud Nazirlər Soveti sədrinin mədəniyyət üzrə müavini olurdular. Qadın İşlər İdarəsinin
müdiri – bu, yeni bir hadisədir. Mən bunu alqışlayıram. Görünür, Aleksandr Qriqoryeviç bu məsələdə irəliyə
doğru addım atmışdır. Ağıllı, düzgün addımdır. Əlbəttə, mən öz İşlər İdarəmin müdirini qadınla əvəz etmək
fikrində deyiləm. Əvvəla, onu dəyişməyə hələ lüzum yoxdur. İkincisi isə, əgər onu harayasa təyin etmək lazım
gəlsə, bizdə onu əvəzləyə biləcək qadın yoxdur. Buna baxmayaraq, bu təcrübə çox maraqlıdır.
Xahiş edirəm, mənim səmimi salamımı və ən xoş arzularımı dostlarıma – ölkələrinizin dövlət başçılarına,
prezidentlərinə yetirin. Şadam ki, son vaxtlar MDB daha müntəzəm şəkildə, səmərəli işləməyə başlamışdır.
İşimiz planlı xarakter daşıyır və hər belə görüş – mən öz təəssüratımdan danışa bilərəm – şübhəsiz, böyük fayda
gətirir. Söhbətimizin əvvəlində dediyim kimi, dövlət başçılarının görüşləri və qalan digər səviyyələrdə
görüşlərlə yanaşı, bu görüşlərin də keçirilməsi, təbii olaraq, birliyimizi daha da sıxlaşdırır, daha güclü edir və
biz də buna çalışırıq.
Əlbəttə, siz çox mühüm bir işi yerinə yetirirsiniz. Prezidentlərin aparat əməkdaşlarının fəaliyyəti üçün,
onların səmərəli fəaliyyəti üçün, prezidentlərin özlərinin fəaliyyəti üçün sizin işinizdən çox şey asılıdır. Bir
sözlə, bu, faydalı, nəcib işdir və mən sizə bu işdə uğurlar arzulayıram.
Bir daha xahiş edirəm, dostlarıma – prezidentlərə mənim salamımı yetirin. Sağ olun.
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POLŞANIN MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK BÜROSU RƏHBƏRİNİN MÜAVİNİ,
NAZİR MAREK DUKAÇEVSKİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(15 iyun 2001)
Prezident sarayı
15 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Burada keçirdiyiniz görüşlər barədə mənə
danışdılar. Ümidvaram ki, görüşləriniz səmərəli, uğurlu olmuşdur. Belə düşünürəm ki, sizin Azərbaycana qısa
müddətə səfərinizdən məqsəd Polşa ilə Azərbaycan arasında münasibətləri daha da genişləndirməkdir. Ona
görə də mən bu səfəri çox mühüm hesab edirəm.
Bizim Polşa ilə və prezident Kvasnevski ilə çox yaxın və səmimi münasibətlərimiz var. Polşa
Respublikasının elçilərini qəbul etməyimə şadam.
M a r e k D u k a ç e v s k i: Çox hörmətli cənab Prezident, bizi bu gün – dövlət bayramı günü qəbul
etməyiniz mənim üçün şərəfdir. Bilirəm ki, çox məşğulsunuz. Bu imkana görə çox sağ olun. Daxili İşlər naziri,
Milli Təhlükəsizlik naziri ilə çox maraqlı görüşlər keçirmək imkanına görə də təşəkkür etmək istərdim. Bu gün
Müdafiə naziri ilə də görüşəcəyik. Biz milli təhlükəsizlik problemlərini müzakirə etdik. Prezident Kvasnevski
ilə Sizin dostluq münasibətləriniz çox əhəmiyyətlidir. Cənab Kvasnevski xahiş etdi ki, onun salamını və şəxsi
məktubunu Sizə çatdırım. Qarşılıqlı maraq doğuran problemləri sizin nazirlərinizlə müzakirə etməyə imkan
verdiyinizə görə bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dediyim kimi, biz Polşa ilə münasibətlərimizə çox böyük əhəmiyyət veririk. Bu
münasibətlər cənab Kvasnevskinin Azərbaycana rəsmi səfəri və mənim Polşaya rəsmi səfərim zamanı
imzaladığımız sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Mən bu səfəri böyük məmnunluqla xatırlayıram. Səfər çox
səmərəli oldu. Biz çox maraqlı görüşlər, söhbətlər keçirdik. Biz cənab Kvasnevski ilə beynəlxalq təşkilatlarda
görüşürük, ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri və təbii ki, bütün dünya prosesinə aid olan və Polşanı da,
Azərbaycanı da eyni dərəcədə maraqlandıran məsələləri müzakirə etmək və onların barəsində fikir mübadiləsi
aparmaq imkanını əldən vermirik.
Mən şadam ki, siz buraya gəlmisiniz, görüşlər keçirmisiniz. Amma çalışmaq lazımdır ki, bu əlaqələr nəinki
qırılmasın, əksinə, daim inkişaf etsin. Şadam ki, bizim dövlət xadimləri ilə keçirdiyiniz görüşlərdən,
söhbətlərdən razısınız.
M a r e k D u k a ç e v s k i: Cənab Prezident, mən Azərbaycana ilk dəfə gəlmişəm. Bilməzdim ki,
Azərbaycanda olduğum vaxtda belə böyük səmimiyyətlə, mehribanlıqla qarşılaşacağam. Biz həmkarlarımızla
dialoqu davam etdirməyi qərara aldıq. Sentyabrda bizdə parlament seçkiləri keçiriləcək və ümidvaram ki, bu
gün bünövrəsi qoyulan dialoq seçkilərdən sonra da davam etdiriləcəkdir.



Görüşdə Polşanın Milli Təhlükəsizlik Şurası Departamenti direktorunun müavini Vitold Smedovski də iştirak edirdi.

448

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ ƏMƏLİYYAT RƏİSİ, KORPUS
GENERALI KÖKSAL KARABAYIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(15 iyun 2001)
Prezident sarayı
15 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin bu günlərdə Azərbaycanda olmağınızdan çox
məmnunam. Mən bilirəm ki, siz bu günlər Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, ordumuzun bəzi hissələrində
olmusunuz. Buna görə təşəkkür edirəm.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələri bütün sahələri əhatə edir, Allaha şükürlər
olsun ki, bütün sahələrdə inkişaf edir.
Mən bu ilin mart ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə olarkən bir çox görüşlər keçirdim. Təbiidir ki, hörmətli
prezident Əhməd Necdət Sezərlə, Baş nazir hörmətli Bülənd Ecevitlə, Baş nazirin müavinləri ilə, Baş Qərargah
rəisi hörmətli Hüseyn Kıvrıqoğlu ilə və digərləri ilə görüşlər keçirdim. Böyük Millət Məclisində nitq söylədim.
Mən orada da, başqa görüşlərimizdə də Azərbaycanın Türkiyə ilə əlaqələrinə nə qədər qiymət verdiyimizi və bu
əlaqələrin bizim üçün nə qədər əziz olduğunu bir daha bəyan etdim. Yəni, bəlkə bunları təkrar etməyə o qədər
də ehtiyac yoxdur. Çünki Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bizim Türkiyə ilə əlaqələrimiz
xüsusi xarakter, prioritet xarakter daşıyır. Yəni bu, strateji əməkdaşlıq xarakteri daşıyır. Amma eyni zamanda,
bunları vaxtaşırı deməklə, insanlara, cəmiyyətə, millətimizə çatdırmaqla biz bu dostluğu, qardaşlığı daha da
möhkəmləndiririk.
Bizim Türkiyə ilə əməkdaşlığımızın bir sahəsi də budur ki, siz artıq bir neçə ildir Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinə təlim məsələsində yardım edirsiniz. Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Yəni biz bu sahədə
ancaq Türkiyə ilə əməkdaşlıq edirik. Başqa heç bir ölkə ilə bu sahədə əməkdaşlığımız yoxdur. Hesab edirəm ki,
sizin həm Baş Qərargah rəisinin, həm də ondan aşağı vəzifələrdə olan, çalışan insanların vaxtaşırı Azərbaycana
gəlməsi, buradakı işlərin vəziyyəti ilə tanış olması bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Ona görə təşəkkür edirəm və
çox məmnunam ki, siz buradasınız və mən də sizinlə görüşürəm.
K ö k s a l K a r a b a y: Hörmətli Cümhur başqanım, sağ olun. Mən bugünkü böyük bayramınızı ürəkdən
təbrik edirəm. İnşallah, bu bayram illərlə yaşayacaqdır.
Cənab Prezident, Sizin çox gözəl bir kəlamınız var: Biz bir millət, iki dövlətik. Biz hər şeyi bu şəkildə
düşünürük və işbirliyimiz də bu çərçivədə həyata keçirilir.
Mən beş il bundan öncə, Engin Paşa burada attaşe olarkən Bakıya gəlmişdim. Beş ildən sonra, indi
Azərbaycanda istər iqtisadi, istər siyasi sahədə, istərsə də silahlı qüvvələrdə çox böyük inkişaf gördüm. Türkiyə
və Azərbaycan vətəndaşları Sizin söylədiyiniz kimi, böyük bir millət olaraq, birgə çox gözəl çalışmışlar, böyük
inkişaf əldə etmişlər. Türkiyə ilə Azərbaycanın qardaşlığı hər zaman davam edəcəkdir.
Cənab Prezident, mən hörmətli Baş Qərargah rəisimizin salamlarını, hörmət və ehtiramını Sizə çatdırıram. Çox
sağ olun.
Mən bizə göstərilən qonaqpərvərlik və səmimi qəbul üçün də Sizə dərin minnətdarlığımızı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox təşəkkür edirəm. Sizin bu fikriniz mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Çünki
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, gəncdir və ordumuz da, silahlı qüvvələrimiz də gəncdir.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan keçmişdə Sovetlər Birliyində olanda heç bir cümhuriyyətin – Sovetlər Birliyinə
15 cümhuriyyət daxil idi, o cümlədən Azərbaycan – öz ordusu yox idi. Bir ordu var idi – sovet ordusu.
Azərbaycanın da hansı ki, orduda xidmət etmək yaşına çatan vətəndaşları gedib orada xidmət edirdilər. Amma
bəzi azərbaycanlılar da hərbi məktəblərdə, akademiyalarda təhsil alıb, sovet ordusunun müxtəlif yerlərində
xidmət edirdilər. Biz ildə 60–70 min gənci sovet ordusuna göndərirdik. Onda orduda iki, üçillik xidmət müddəti
var idi. Ancaq hərbi ali məktəblərdə oxumaq və peşəkar hərbçi olmaq, xidmət etmək – azərbaycanlılarda buna
maraq o qədər də çox deyildi. Məsələn, burada, Azərbaycanda sovet ordusunun bir çox böyük hissələri dururdu.
Amma hamısında başqa millətlərin nümayəndələri xidmət edirdi, içində bir-iki nəfər azərbaycanlı var idi.
Məsələn, indi görürsünüz, general Ağahüseynov çox az-az insanlardan biridir ki, o vaxtlar orduda müxtəlif
yerlərdə xidmət etmişdir. Sonra da Berlində, Stalinqradda hava hücumundan müdafiə qüvvələrində xidmət
edibdir. Sonra mən Azərbaycana rəhbərlik edən zaman dedim ki, bir azərbaycanlı da gəlsin. Ondan öncə bizim
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həmin o sahə üzrə bir generalımız vardı – Hüseyn Rəsulbəyov, o da burada hava hücumundan müdafiə
qüvvələrində xidmət edirdi. Bunlar çox az idilər. Elə bizim Müdafiə nazirimiz də o azlıqların içində olan bir
adamdır ki, gedib Moskvada Hərbi Akademiyanı bitirmişdi, haradasa xidmət edirdi.
Mən o vaxt Azərbaycana rəhbərlik edəndə çox düşünürdüm ki, nə üçün azərbaycanlılardan elm adamları var,
mədəniyyət adamları var, alimlər var, mühəndislər var, yəni bütün sahələrdə – sənayedə, başqa sahələrdə çalışan
çox dəyərli insanlarımız var, amma orduda yoxdur? Ona görə də çalışırdım ki, bizim Azərbaycanın gənc
insanlarını hərbi məktəblərə daha çox cəlb edim. Çünki birincisi, onların özündə o qədər həvəs yox idi. İkincisi,
bir neçə çətinliklər də var idi. Hərbi məktəbdə oxumaq üçün gərək rus dilini biləydin. Rus dilini isə bizdə
bilənlər çox idi, amma bilməyənlər də çoxdu. Demək, əgər rus dilini bilmirsə, o, hərbi məktəbə girə bilməzdi.
Siz bilirsiniz ki, gərək fiziki hazırlıq olsun. Orada komissiyalar, filanlar baxırdılar. Üçüncüsü də, bəziləri rus
dilini az-çox bilirdi, fiziki hazırlığı da var idi, amma bizimkiləri o qədər də qəbul etmirdilər. Mən bu işlərlə çox
məşğul olurdum.
İndi mənə dedilər, siz hərbi liseydə, Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbdə olmusunuz. Mən onu 70-ci illərdə
yaratdım. O vaxtlar bu, Sovetlər Birliyində ilk lisey idi. Moskvadan mənə çox iradlar tutdular ki, bu nəyə
lazımdır, nə istəyirsən? Yəni bunlar hamısı Sovetlər Birliyinin Müdafiə Nazirliyinin tərkibində olmalıdır.
Amma mən bunu Müdafiə Nazirliyinin xaricində yaratdım. Onlar da dedilər ki, bu qanunsuzdur. Moskvadan bir
neçə dəfə gəldilər, araşdırdılar. Məni məcbur edirdilər ki, bunu bağlayım. Dedim, olmaz. Bunu nə üçün etdim?
Çünki onillik məktəbdir, məqsədim yeddinci sinifdən sonra buraya gələn uşaqlara üç il ərzində həm rus dilini
öyrətmək, həm də hərbi peşəyə həvəs oyatmaq, onları fiziki cəhətdən hazırlamaq, sonra isə hərbi ali məktəblərə
göndərmək idi.
Burada iki hərbi məktəb var idi. Biri ümumkomandirlər məktəbi, biri də hərbi dənizçilik məktəbi idi. Hərbi
dənizçilik məktəbi Sovetlər Birliyində öz səviyyəsinə görə ikinci yerdə duran məktəb idi. Biri Leninqradda idi,
ikincisi burada. Başqa yerlərdə də var idi. Amma bu çox güclü bir məktəb idi. Mən o məktəblərə getdim, görüm
burada nə qədər azərbaycanlı var. Ümumkomandirlər məktəbinə ildə 350 nəfər daxil olurdu. Neçə azərbaycanlı
qəbul olunurdu – 15–20 nəfər. Qalanları kim idi – SSRİ-nin digər millətlərindən. Sonra hərbi donanma
məktəbinə getdim ki, görüm oraya ildə neçə azərbaycanlı qəbul olur. Bir, ya iki nəfər. Bəs müəllimlərdən kim
var? İki-üç nəfər. Dedim ki, belə şey olmaz, gərək azərbaycanlılar da daxil olsunlar. Amma mənə deyirdilər ki,
azərbaycanlılar imtahan verə bilmirlər. Ona görə də mən bu liseyi yaratdım ki, bundan gələcəkdə istifadə edək.
Amma burada çalışdığım son illərdə – mən Moskvaya 1982-ci ildə getdim – artıq buradakı hərbi məktəblərin
kursantlarının 50 faizindən çoxu azərbaycanlılar idi. Hətta Moskvadan şikayət edirdilər ki, siz bu məktəbləri
əlinizə keçirmisiniz. Şikayət edirdilər.
Təbiidir, mən o vaxtlar, birincisi, istəyirdim ki, azərbaycanlılar hər yerdə olsun. İkincisi də, düşünürdüm ki,
nə vaxtsa bizə öz milli ordumuz lazım olacaqdır. Ona görə də mən bu işləri etdim. İndi görünür ki, bunları düz
etmişəm. İndi bunlar lazımdır.
Bizim milli ordu yarananda kadrlarımız olmamışdır. O kadrlar, hansılar ki, Rusiyanın məktəblərində
oxumuşlar, gəlmişlər, amma bir qismi də gəlməmişdir. Sonra bilirsiniz ki, Azərbaycanda sabitlik olmamışdır.
Ermənistan ilə savaş gedirdi. Ona görə də bu dövr çox çətin, ağır bir dövr idi. Amma indi biz sizin yardımınızla
bu işlərlə məşğul oluruq. Mənə belə gəlir ki, siz həmin hərbi məktəblərdə oldunuz, gördünüz. Hər halda, indi
beş ildən sonra gəlib dəyişiklikləri görürsünüz, sizin qiymətiniz mənim üçün çox əhəmiyyətlidir, önəmlidir.
Çünki mən çox sıxılıram. Nazirə də deyirəm, bunu etmədin, onu etmədin. Amma siz gəlib deyəndə ki, beş il
müddətində inkişaf var, bu məni sevindirir. Amma mən yenə də narazıyam. Yenə də hesab etmirəm ki, bu
yetərlidir. Yetərli deyil, hələ çox iş görmək lazımdır.
K ö k s a l K a r a b a y: Hörmətli Cümhur başqanım, biz Müdafiə Nazirliyinizlə çox gözəl işbirliyi
həyata keçiririk. Hər şeyi bir gündə etmək mümkün deyil, insanı yetişdirməyin özü zaman, vaxt tələb edir.
Amma bu gün Azərbaycanın ordusu var. Dünya standartlarına uyğun hərbi məktəbi var, bu il ilk məzunları
olacaqdır. Hərbi məktəblərdə Azərbaycanın özünün müəllimləri var. Bu, gələcəkdə daha da gözəl olacaqdır.
Azərbaycanın hərbi akademiyası var. Ali təhsilli hərbçilər yetişdirir. Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin akademiyası var. İnşallah, bu il Azərbaycanda piyadalar, topçular, tankçılar üçün məktəblər yaradacağıq.
Bunlar daxili qoşunlar, sərhəd qoşunları və Müdafiə Nazirliyinə bağlı hərbi hissələr üçün də olacaqdır.
Azərbaycanın komandirləri var, gözəl silahlı qüvvələri var. Ümumiyyətlə, hər şey bəllidir. Sizin söylədiyiniz
müstəqil ordu quruldu. Amma təbii ki, inkişafın sərhədi yoxdur.
Ona görə də biz bu gözəl işbirliyimizi davam etdirəcəyik. Amma indi Sizin söylədiyiniz kimi, Azərbaycan
hər şeyə milli ordusu, məktəbləri ilə başladı. Biz də bundan böyük iftixar, qürur duyuruq. Mən burada olarkən
qardaş ölkədəki gözəl inkişafdan çox sevindim, məmnun oldum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
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Əldə etdiyimiz bütün bu nailiyyətlərə görə, bizə göstərilən yardıma görə mən Türkiyə Cümhuriyyətinə
təşəkkür edirəm. Türkiyə ordusuna, xüsusən, Baş Qərargah rəisinə, sizlərə, burada çalışan müdavimlərinizə,
generalınıza – hamısına təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bu işbirliyi bundan sonra daha da sürətlə davam
edəcəkdir.
Dediniz ki, bu gün bayram günüdür. Bəli, bu da tarixi bir gündür. Səkkiz il bundan öncə mənim
Azərbaycana rəhbərlik, başqanlıq etməyim günüdür. Doğrudur, mən hesab etmirəm ki, bu, böyük bir hadisədir.
Çünki mən keçmişdə də, sovet vaxtında Azərbaycana 14 il rəhbərlik etmişdim. Ancaq 1993-cü ildə Azərbaycan
dağılırdı. Bunu bilirsiniz. Dağılırdı, parçalanırdı. Ola bilərdi ki, Azərbaycan olmasın. Amma xalq məni tələb
etdi, gəldim. Çox böyük imtahanlardan keçdik, sınaqlardan keçdik. İndi Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi,
ayaq üstə möhkəm dayanır. Siz dediyiniz kimi, iqtisadi cəhətdən inkişaf edir, hər şey inkişaf edir. Bundan sonra
da inkişaf edəcəkdir.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN AVROPA VƏ
AMERİKA MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ MÜAVİNİ, XƏZƏR DƏNİZİNİN STATUSU
MƏSƏLƏSİ ÜZRƏ İRANIN XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ ƏLİ AHƏNİNİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 iyun 2001)
Prezident sarayı
16 iyun 2001-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi salamlayıram. Xoş gördük hamınızı!
Ə l i A h ə n i: Zati-aliləri, məni qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizi bir daha
görməyimdən şadam. Cənab Xatəminin Sizə səmimi və hərarətli salamlarını çatdırmaqdan çox şadam. Onun
yenidən prezident seçilməsi münasibətilə göndərdiyiniz səmimi məktuba görə də bir daha təşəkkürümüzü
bildirirəm.
Münasibətlərimizin inkişafı üçün böyük imkanların mövcud olması baxımından, hər iki tərəfin bu əlaqələri daha
da inkişaf etdirməyə möhkəm iradəsinin olduğu nəzərə alınmaqla, gələcəkdə görüləcək işlər üçün yeni planlar
hazırlamaq çox əhəmiyyətlidir. Biz Azərbaycanla münasibətlərimizə xüsusi diqqət yetirir və əhəmiyyət veririk. Biz
münasibətlərimizi qarşılıqlı hörmət və ehtiram əsasında qurmalıyıq və bu münasibətlərə xələl gətirmək istəyən
qüvvələrə qarşı mübarizə aparmalıyıq. Qarşılıqlı məsləhətləşmələr həyata keçirmək yolu ilə münasibətlərimizi inkişaf
etdirmək üçün yeni-yeni uğurlar əldə edə bilərik.
Bu gün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən İran Tacirlər Birliyi Təşkilatının üzvləri ilə görüşüm oldu. Onlar
razılıqlarını bildirdilər ki, Azərbaycan dövləti burada onların işlərinə kömək edir. Buradakı işlərindən və eyni
zamanda onlar üçün yaradılmış şəraitdən razı qaldıqlarını söylədilər. Onlar burada işləməkdən məmnundurlar.
Bu gün cənab Vilayət Quliyev ilə çox faydalı görüşümüz oldu. Bizim münasibətlərimizin inkişafına dair fikir
mübadiləsi apardıq. Dünən Xəzər dənizinə dair keçirilmiş toplantı haqqında da fikrimi söylədim və razılığımı
bildirdim. Burada keçirilən toplantı beş Xəzəryanı dövlətin mövqelərinin yaxınlaşması üçün öz müsbət təsirini
göstərdi. Belə qərara gəldik ki, Xəzəryanı dövlətlərin hamısının ümumi razılığa gəldiyi halda bu məsələni
birdəfəlik həll edə bilərik. Belə olan halda xarici şirkətlər buraya rahat sərmayə qoya və işlərini nigarançılıqla
yox, arxayın davam etdirə bilərlər. Belə qərara gəldik ki, ekspertlər səviyyəsində danışıqlar və müzakirələr
davam etdirilsin.
Sözsüz ki, beş ölkənin mövqelərini yaxınlaşdırmaq üçün məsləhətləşmələr hələ çox aparılacaq. Biz bu
məsləhətləşmələrə böyük əhəmiyyət veririk. O cümlədən, Azərbaycanla məsləhətləşmələrə. Hesab edirik ki, bu
yeganə yol ilə biz məsələni həll edib, yekunlaşdıra bilərik.
Zati-aliləri, məni belə hövsələ ilə dinlədiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda Sizdən üzr
istəyirəm ki, vaxtınızı çox aldım. Mən gərək qısa danışaydım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox mənalı idi. Çox vaxt getməsi o qədər də əhəmiyyətli deyil.
Ağayi Xatəminin İranın yenidən prezidenti seçilməsi münasibətilə sizi və bütün İran xalqını bir daha təbrik
edirəm.
Mən təbrik məktubu göndərdim. Ümid edirəm ki, ağayi Xatəminin ikinci prezidentlik muddəti zamanı İran
ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Mən bu günlərdə sizin səfirlə görüşdüm və çox ətraflı söhbət etdik. Ona dediklərimi sizə də demək istəyirəm
ki, Azərbaycanın xarici siyasətində İran ilə əlaqələr xüsusi yer tutur. Bunun səbəbləri məlumdur. İzah etməyə
ehtiyac yoxdur. Ona görə biz bu siyasətimizi bundan sonra da ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik.
Mən çox məmnunam ki, sizin tacirlər, iş adamları Azərbaycanda gördükləri işdən və onlar üçün burada
yaradılmış şəraitdən razıdırlar. Bunun özü çox yaxşı göstəricidir. Elə bu onu sübut edir ki, iqtisadi əlaqələrimiz
uğurla inkişaf edir. Doğrudur, İranda Azərbaycan tacirləri hələ yoxdur, varsa da, azdır. Güman edirəm ki, bizdə
də geniş tacirlər təbəqəsi yaranandan sonra Azərbaycan tacirləri İranda fəaliyyət göstərəcəklər. Çünki həm İran,
həm də Azərbaycan sərbəst bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Ona görə də insanlara sərbəstlik, imkanlar
yaratmaq lazımdır ki, onlar iş görsünlər və onların gördüyü işdən də, təbii, iqtisadiyyatın inkişafı, insanların
rifah halının yaxşılaşması çox asılıdır.
Amma eyni zamanda bir çox məsələlər var ki, bunlar iki dövlət arasında iqtisadi əlaqələrə aiddir. Biz bu
istiqamətdə əlaqələri inkişaf etdirmək istəyirik. Ona görə də İran – Azərbaycan müştərək iqtisadi komissiyası var.
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Doğrudur, bu komissiya son vaxtlar işini bir az zəiflədibdir. Mən iki, üç günə Azərbaycan tərəfindən komissiyanın
sədrini təyin edəcəm. Güman edirəm ki, ondan sonra ikitərəfli görüşlər keçirilə bilər və bir çox maraqlı layihələr
həyata keçirilə bilər.
Dünən sizin burada keçirdiyiniz görüş də çox əhəmiyyətlidir. Beş Xəzəryanı ölkənin nümayəndələri burada
müzakirə aparıblar və Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi haqqında fikirlər söyləyiblər. Ümumiyyətlə, mən
bu işi və xüsusən dünən sizin gördüyünüz işi müsbət qiymətləndirirəm. Məmnunam ki, İran tərəfini təmsil edən
bir şəxs kimi, siz də bu məsələyə müsbət qiymət verirsiniz.
Biz, Azərbaycan həmişə hesab etmişik ki, Xəzərin statusunun müəyyən edilməsi yalnız Xəzəryanı ölkələrin
müştərək səyləri nəticəsində sona çata bilər. Ona görə belə ardıcıl surətdə görüşlərin keçirilməsi lazımdır. Mən
hiss edirəm, siz də bunu qeyd etdiniz ki, hər bir görüş bu məsələdə bizi irəliyə aparır.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizi mövcud olandan indiyə qədər Xəzərin statusu haqqında heç vaxt heç
bir ölkə digər ölkə ilə danışıq aparmayıbdır. Bu, ilk hadisədir. Heç vaxt da Xəzərin ətrafında beş müstəqil ölkə
olmayıbdır. Ona görə də təbiidir ki, burada çətinliklər də var. Məsələni bir dəfə, iki dəfə görüşməklə həll etmək
mümkün deyildir. Amma mən ümidvaram ki, sizin bu mütəmadi görüşləriniz, nəhayət, mövqeləri bir-birinə
yaxınlaşdıracaq və bundan sonra bizə, dövlət başçılarına hamınızın razı olduğu bir layihəni təqdim edəcəksiniz.
Siz doğru dediniz, onda xarici şirkətlər də burada daha rahat işləyəcəklər. Amma indi rahat işləyənlər var. İranın
«OİK» şirkəti Azərbaycanda çox rahat işləyir. Bizim ən böyük qaz yatağı olan «Şahdəniz» qaz yatağında onun 10 faiz payı
var. Siz yəqin xatırlamalısınız, bu işin təşəbbüskarı mən oldum ki, İran şirkəti gəlib Azərbaycandakı bu böyük layihədə
iştirak etsin. «OİK» şirkəti ilə bizim başqa layihələrdə də əməkdaşlığımız var. Amma təbiidir, bunların hamısı Xəzərin
statusu müəyyən olunandan sonra daha da səmərəli olar və hamı daha da rahat olar. Biz bunu çox istəyirik. Çünki sizə də
məlumdur ki, Xəzərdə neft və qaz hasilatına ilk dəfə, hələ 50 il bundan öncə Azərbaycan başlayıbdır. Ona görə indi,
Xəzəryanı ölkələr müstəqil dövlət olduğu üçün biz çox maraqlıyıq ki, bu məsələ həll olunsun.
Dünənki görüşlərinizə görə sizi təbrik edirəm. Çox məmnunam ki, artıq siz bu işə planlı istiqamət
vermisiniz. Mənə bildirdilər ki, gələn görüş Qazaxıstanda, Astanada olacaqdır. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan tərəfi bu sahədə bütün səylərini qoyacaqdır. Ona görə hamı çalışmalıdır, siz də çalışmalısınız, biz də
çalışmalıyıq, başqa Xəzəryanı ölkələr də çalışmalıdır ki, hərə bir az irəliyə getsin. Onda ümumi məxrəcə gələ
bilərik. Biz bunun tərəfdarıyıq.
Ə l i A h ə n i: Zati-aliləri, dediyiniz xoş sözlərə görə təşəkkürümü bildirirəm. Biz Azərbaycan şirkətləri ilə
əməkdaşlıq etməyi alqışlayırıq. Bundan sonra da çalışacağıq və hazırıq ki, Azərbaycan şirkətlərinin İranda
fəaliyyət göstərməsi üçün lazımi şərait yaradaq. Onlar orada rahat fəaliyyət göstərə bilsinlər.
Biz təəssüf edirdik ki, Azərbaycan tərəfindən müvafiq bir nazirin müştərək komissiyaya həmsədr təyin
olunmaması işlərimizdə bir qədər lənglik əmələ gətiribdir. Zati-aliləri, indi Sizin dediyiniz sözlər bizi bir qədər
sakitləşdirdi. Belə başa düşdük ki, yaxın günlərdə hər hansı bir naziri həmsədr kimi təyin edəcəksiniz və
işlərimiz sürətlənəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər hansı bir nazir yox, yaxşı nazirlərdən birini.
Ə l i A h ə n i: Zati-aliləri, müştərək komissiyanın işinin sürətlənməsi münasibətlərimizin, o cümlədən
iqtisadi-ticarət əlaqələrimizin sürətlənməsinə müsbət təsirini göstərəcəkdir. Odur ki, bu iş həyata keçirilsə, biz
bunu alqışlayacağıq.
Cənab Prezident, Xəzər dənizinin statusunun həll olunması məsələsinə bu qədər diqqətlə yanaşdığınıza görə
Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Bu bizi çox sevindirir. Sözsüz ki, bu məsələ, Xəzər dənizinin statusu nə qədər tez
həll olunsa, şirkətlər burada bir o qədər də rahat işləyə bilərlər və onlar əməkdaşlıq fəaliyyətini daha da
genişləndirərlər. Ola bilsin ki, bu gün kimsə, yaxud şirkətlər fikir müxtəlifliyi olan sahələrə dair qəti qərar
qəbul edə bilmir. Əgər bu məsələ həll olunsa, onda onlar həmin sahələrə sərmayə qoyub fəaliyyət göstərmək
üçün qəti qərara gələ bilərlər.
Biz azərbaycanlı tərəfdaşlarımızla çalışacağıq ki, xarici işlər nazirləri müavinlərinin Astanada keçiriləcək
beşinci toplantısı səmərəli olsun və bu istiqamətdə uğurlu bir nəticə əldə etsin. Belə olan halda Xəzəryanı
ölkələrin dövlət başçılarının payızda nəzərdə tutulan zirvə toplantısı üçün yaxşı zəmin yarada bilərik. Beş
Xəzəryanı ölkənin dövlət başçılarının zirvə toplantısının birinci iclası yəqin ki, bu sahədə öz tarixi
əhəmiyyətini göstərəcəkdir. Çalışmalıyıq ki, bu iclas istər region məsələlərində, istərsə də beynəlxalq səviyyədə
əhəmiyyətli toplantı kimi, yadda qalan birinci toplantı olsun. Diqqətinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Çox
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mənim ağayi Xatəmiyə və İranın başqa rəhbərlərinə salamımı, xoş
arzularımı bir daha çatdırın. Sağ olun.
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BAKI ALİ BİRLƏŞMİŞ KOMANDİRLƏR MƏKTƏBİNDƏ KEÇİRİLƏN
GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(20 iyun 2001)
20 iyun 2001-ci il
Əziz Azərbaycan əsgəri!
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!
Mən sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və sizinlə bugünkü görüşümdən böyük məmnunluq hiss
edirəm.
Azərbaycan bu il dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd edəcəkdir. Bu, Azərbaycanın çoxəsrlik
tarixində mühüm və demək olar ki, indiyə qədər heç vaxt olmamış bir hadisədir.
Azərbaycan xalqı öz dövlət müstəqilliyinə, azadlığına nail olub, öz müstəqil dövlətini qurub və
Azərbaycan dövləti dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə sıx əlaqə yaradaraq, müasir dövrün tələblərinə uyğun
olaraq dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirir.
Azərbaycanın dövlət quruculuğunda siyasəti ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaqdır.
Biz bu sahədə çox iş görmüşük. Artıq Azərbaycanda belə bir dövlət, belə bir cəmiyyət mövcuddur. Ancaq eyni
zamanda, bizim müstəqilliyimiz gənc olduğu kimi, qurduğumuz, yaratdığımız dövlət də və dövlətin bütün
sahələri də gəncdir. Biz Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirərək, Azərbaycanın
iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, Azərbaycan xalqının demokratiya yolu ilə, azad, sərbəst inkişafını təmin etmək,
azad, sərbəst iqtisadiyyat qurmaq məqsədi ilə bir çox islahatlar həyata keçirmişik və keçirəcəyik. Bir şey artıq
dünyaya məlumdur. Bizim əsgərlərimiz də, bizim ordumuz da bilməlidir ki, Azərbaycan demokratiya, azadlıq
yolu ilə, azad iqtisadiyyat yolu ilə gedir. Biz bundan sonra da ardıcıl olaraq bu yolla gedəcəyik və bu yolu
müstəqil Azərbaycanın möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi üçün yeganə yol hesab edirik.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman çox böyük çətinliklərlə rastlaşmışdı.
Çünki o vaxt Ermənistanın Azərbaycana qarşı hücumu bir neçə il idi ki, davam edirdi. Azərbaycanın ərazisi olan
Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək məqsədi ilə Ermənistan tərəfindən başlanmış təcavüz müstəqillik əldə edən
zaman Azərbaycan xalqı üçün çox böyük çətinliklər, böyük problemlər yaratmışdı. Ona görə də Azərbaycanda
ordu quruculuğu prosesi ləng getmişdir. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra ordu quruculuğu
haqqında bəyanatlar verilsə də, həqiqi, Azərbaycanın müstəqilliyinə cavab verən ordunun yaradılması üçün hələ
çox işlər görmək lazım idi. Bu işləri çətinləşdirən bir də o idi ki, bir tərəfdən, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycana təcavüzünün qarşısı alınmalı idi, eyni zamanda dövlət qurulmalı və Azərbaycanın milli ordusu
yaranmalı idi.
Biz belə çətin illər yaşamışıq. O illərdə Azərbaycanın mütəşəkkil, yüksək peşəkar hərbi kadrları olsaydı,
onda, təbiidir ki, biz torpaqlarımızın müdafiəsini daha da yaxşı təmin edə bilərdik və Ermənistan silahlı
qüvvələrinin təcavüzünə lazımi cavab vermək mümkün olardı. Ancaq, təəssüf ki, bunlar olmayıbdır. Əlavə etsək
ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi zaman Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik
pozulmuşdu, burada müxtəlif siyasi qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə apararaq, o vaxt bizim onsuz da az
olan hərbi kadrlarımızı hərəsi bir tərəfə çəkib, hərəsi onlara öz təsirini göstərmək, hərəsi onlardan öz məqsədləri
üçün istifadə etmək istəyirdi, onda təsəvvür edə bilərsiniz ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu nə qədər çətin bir
dövr keçibdir.
Ancaq, şükürlər olsun ki, keçmişdə, hələ sovet hakimiyyəti zamanı - 70-ci illərdə, ondan sonrakı illərdə
biz Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünərək, ölkəmizin milli zabit kadrlarının hazırlanması ilə çox ciddi
məşğul olmuşduq. Bu da hamıya məlumdur. 1970-ci ildə Naxçıvanski adına Orta Hərbi Məktəbin, - indi ona
hərbi litsey deyirik, - yaranması və ondan sonrakı illərdə sovet ordusunun Azərbaycanda mövcud olan iki ali
hərbi məktəbində hər il azərbaycanlı gənclərin sayının artırılması, SSRİ məkanında təxminən 140-dan artıq
hərbi məktəbə Azərbaycan gənclərinin göndərilməsi - bunların hamısı 70-ci illərdən başlayaraq azərbaycanlı
zabit kadrları hazırlanmasının əsasını qoymuşdur.
Təsəvvür edə bilirsiniz ki, əgər bunlar olmasaydı, Ermənistan müxtəlif ölkələrin hərbi birləşmələrindən
istifadə edərək və Azərbaycana təcavüz üçün müəyyən hazırlıqlar görərək ölkəmizə hücum etdiyi zaman
Azərbaycan nə qədər ağır vəziyyətə düşərdi. O vaxt Azərbaycanda ordu quruculuğunun əsasını keçmiş illərdə
bizim hazırladığımız hərbi kadrlar təşkil etdi.
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Ancaq bu, müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün heç də yetərli deyildir. Azərbaycanın güclü
ordusunu qurmaq, Azərbaycan ordusunu dünya standartlarına qaldırmaq üçün bizə müasir tələblərə uyğun olan
hərbi məktəblər və bu məktəblərdə milli zabit kadrlarının hazırlanması lazım idi. Təəssüflər olsun ki, o dediyim
səbəblərə görə, biz bu işə vaxtında başlaya bilmədik. Ancaq 1995-1996-cı illərdən sonra, birincisi, Ermənistan
ilə Azərbaycan arasında atəşkəs haqqında saziş əldə olunandan sonra, ikincisi, Azərbaycanın daxilində ictimaisiyasi vəziyyəti sabitləşdirəndən sonra biz hərbi məktəblərimizin təşkil edilməsi, onların yüksək səviyyəyə
qaldırılması işi ilə ciddi məşğul olmağa başladıq. Bu gün də məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq.
Bəli, burada - keçmiş Sovetlər İttifaqının çox qabaqcıl bir Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinin yerləşdiyi
yerdə, bu böyük kompleksdə Azərbaycanın milli ali hərbi məktəbinin yaranması, 1997-ci ildə işə başlaması və
dörd il müddətində yüksək təhsil almış zabit dəstəsinin builki buraxılışı Azərbaycan ordusunun güclənməsinə
təsir edəcək və ordu quruculuğumuz üçün mühüm hadisə olacaqdır.
Amma bu, işin başlanğıcıdır. Bizdə Hərbi Akademiya yaranıbdır. Bu məktəbi qurtaran məzunlar Hərbi
Akademiyada da bir il təhsil alandan sonra ən yüksək hərbi biliyə, hərbi peşəyə malik olacaqlar. Bunların
hamısı bizdə daha da güclü, daha da peşəkar, dünya standartlarına daha da cavab verən ordunun yaranmasına
kömək edəcəkdir.
Mən sizin dəvətinizi qəbul edirəm. Avqust ayında burada keçiriləcək buraxılışa gələcəyəm. Bu hərbi
məktəbi ən əla qiymətlə bitirənlərə diplomları mən özüm təqdim edəcəyəm. Bilin ki, indiyə qədər olduğu kimi,
bundan sonra da Azərbaycan ordusunun qurulması üçün, ölkəmizdə ordunun tələbatını təmin etmək məqsədi ilə
hərbi məktəblərin inkişaf etməsi, genişlənməsi, onların səviyyəsinin qaldırılması üçün, bir prezident kimi Ali
Baş Komandan kimi lazım olan bütün tədbirləri görəcəyəm.
Mən bu gün sizin məktəbinizin bəzi hissələri ilə tanış oldum. Bəzi siniflərdə oldum. Dərs verən zabitləri
dinlədim, gənc kursantları dinlədim. Bunlar məni sevindirdi. Sevindirdi ona görə ki, burada artıq yüksək
səviyyədə hərbi təhsil təşkil olunubdur. Bunu, təbiidir, bir ildə, iki ildə təşkil etmək mümkün deyildir. Dörd il
bundan öncə burada ilk ali hərbi təhsilə başlayan gənclər bu il təhsili bitirib orduda xidmət etməyə gedəcəklər.
Bu, çox əlamətdar hadisədir.
Mən burada sizin siniflərinizdə, laboratoriyalarınızda, təcrübə otaqlarınızda müasir tələblərə uyğun olan
cihazları gördüm və müəllimlərin, - təbiidir ki, gördüyüm müəllimlərin, - biliklərini hiss etdim və o qənaətə
gəldim ki, bizdə artıq ali hərbi məktəb yaranıbdır. Bu ali hərbi məktəb bu il birinci buraxılışını edəcək, hər il
yeni-yeni buraxılışlar edəcək və qısa bir müddətdə - demək olar ki, 4-5 il içərisində bizim ordumuzda bu
məktəbi bitirmiş yüksək səviyyəli zabit heyəti öz xidmətini göstərməyə nail olacaqdır.
Hərbi quruculuq - ordu quruculuğu çətin prosesdir. Mən qeyd etdim ki, bunu bir ilə, iki ilə etmək
mümkün deyildir. Bizim yaratdığımız silahlı qüvvələr keçmişdə hazırladığımız kadrlar əsasında yaranmışdır.
Amma indi isə bizim silahlı qüvvələrə, ordumuza müstəqil dövlətin yaratdığı ali hərbi məktəblərdə təhsil almış,
müasir tələblərə uyğun olan səviyyəyə çatmış zabit heyəti ilbəil daxil olacaqdır. Bu, gələcəkdə Azərbaycanda
ordu quruculuğu sahəsində dövlətin strategiyasını həyata keçirmək üçün ən əsas şərtlərdən biridir. Biz bunu
edirik, bundan sonra da edəcəyik.
Bu məktəbi lazımi səviyyəyə qaldırmaq üçün və ümumiyyətlə, Azərbaycanda hərbi təhsili istənilən
səviyyəyə qaldırmaq üçün hələ çox işlər görmək lazımdır. Mən sizin bu işlərinizi müsbət qiymətləndirərək, eyni
zamanda, hərbi məktəblərin təşkil olunması və onların istənilən səviyyədə fəaliyyət göstərməsi ilə əlaqədar
Müdafiə Nazirliyinin nöqsanlarını da bilirəm, onları da qeyd edirəm. Sizin məktəbinizdə də nailiyyətlərlə
bərabər nöqsanlarınız, çatışmazlıqlarınız vardır. Ona görə də əldə olunanlarla heç də arxayınlaşmaq olmaz.
Biz bununla qane ola bilmərik. Əldə olunanlar bizim böyük işimizin, müstəqil dövlətimizin gələcəkdə
daha da güclü ordusunun yaranmasının ilk addımlarıdır. Ancaq bundan sonra addımlar daha da iri, daha da
güclü olmalıdır. Əldə olunan təcrübədən daha da səmərəli istifadə etmək lazımdır ki, gələcəkdə, buraxılışdanburaxılışa məzunların səviyyəsi daha da yüksək olsun. Buraxılışdan-buraxılışa bizim ordumuza gedən zabitlər
daha da yüksək standartlara cavab verən zabitlər olsun.
Burada siz çox fənlər keçirsiniz. Hamısı lazımdır. Təbiidir ki, birinci növbədə hərbi peşəni mənimsəmək
əsas şərtdir. Çünki nə qədər güclü, nə qədər qəhrəman adam olsa da, əgər o şəxs hərbi peşəni və dünyada olan
hərbi nailiyyətləri mənimsəməsə, onlardan istifadə etmək qabiliyyətinə yiyələnməsə, və bunu təmin edə
bilməsə, onda, əlbəttə ki, istənilən nəticə əldə oluna bilməz. Ona görə də bu sahə - əsas sahədir. Mən gümün
edirəm ki, siz, həm zabit-müəllim heyəti, həm də kursantlar bunlara daha da çox fikir verəcəksiniz. Bizim
Müdafiə Nazirliyi də bu sahədə öz işini gücləndirəcəkdir.
Burada xarici dillər öyrədilir. Onlara ciddi fikir vermək lazımdır. Çünki indi bizim ordumuz dünyanın bir
çox ölkələrinin ordusu ilə əməkdaşlıq edir. Biz NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında və başqa
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proqramlarda iştirak edirik. Ona görə də xarici dilləri bilmək çox vacibdir. Təkcə bir dili yox, bəlkə də bir neçə
dili bilmək lazımdır.
Siz gənc insanlarsınız. Sizin həyat fəaliyyətiniz yeni başlayır. 18-19-20-21 yaşında olan adamlarsınız.
Bilin, böyük həyat yaşayan adam kimi mən sizə demək istəyirəm ki, bu, insanın ən xoşbəxt dövrüdür və bu
dövrdən səmərəli istifadə etmək lazımdır. İtirmək lazım deyildir. Bu dövrdə, bu yaşda itirilən kiçik bir imkan
sonra insanın həyatında böyük çətinliklər yaradır. Ona görə mən sizə tövsiyə edirəm və Ali Baş Komandan kimi
əmr edirəm ki, təhsil prosesində bütün fənləri yüksək səviyyədə mənimsəməyə çalışmalısınız. Bunun üçün də
təbiidir ki, mən zabit-müəllim heyətindən tələb edirəm ki, onlar öz səviyyələrini də qaldırsınlar və təhsil işini
daha da yaxşı qursunlar. Bizim bu gənc kursantlara müxtəlif fənləri öyrətmək üçün can yandırsınlar, çalışsınlar.
Çünki hər bir vicdanlı Azərbaycan vətəndaşının, azərbaycanlının borcu, vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bizim
gələcək nəslimiz daha da bilikli olsun, daha da sağlam olsun, dünya təcrübəsini daha da mənimsəmiş olsun.
Ümidvaram ki, siz həm nöqsanların aradan qaldırılması ilə məşğul olacaqsınız, həm də öz səylərinizi
artıracaqsınız.
Hərbi peşədə xidmət göstərmək üçün fiziki hazırlıq çox vacibdir. Hər bir gənc adam istəsə, fiziki cəhətdən
çox güclü ola bilər. Əgər o, öz bədəninin, vücudunun fiziki imkanlarından doğrudan səmərəli istifadə etsə,
düzgün, doğru həyat tərzi keçirsə, mənfi hallara meyl göstərməsə, həmişə sağlam, fiziki cəhətdən güclü
olacaqdır. Bu, insanın özü üçün lazımdır. Amma bizim ordumuz üçün, hər bir zabit üçün, dövlət üçün də
lazımdır. Ona görə də bunları deyərək, mən birincisi, dövlətin bizim gənclərimizə, vətəndaşlarımıza qayğısını
ifadə edirəm, ikincisi, mən bizim ordumuzun bütün zabit heyətinin, şəxsi heyətinin istənilən tələblər
səviyyəsində olması qayğımızı ifadə edirəm. Ancaq fiziki hazırlıqla yanaşı, mənəvi saflıq, sağlamlıq da çox
vacibdir və böyük yer tutur. Hesab edirəm ki, bu sizin təlim-tərbiyə işinizdə, bütün müəllim-zabit heyətinin
fəaliyyətində əsas yer tutmalıdır.
Özünü hərbi peşəyə həsr edən hər bir gənc anlamalıdır: bu peşəyə özünü nə üçün həsr edir? Çünki hərbi
peşə başqa peşələrə nisbətən asan deyil, çətindir. Nə üçün həsr edir? Demək, vətəni qorumaq üçün, öz dövlətini,
öz millətini qorumaq üçün! Hesab edirəm ki, hərbi təhsil alıb orduda xidmət etmək istəyən gəncin əsas məqsədi
budur. Əgər siz hamınız həqiqətən bu məqsədi nəzərə alaraq özünüzü hərbi peşəyə həsr etmək istəyirsinizsə və
hərbi məktəbə daxil olub ali hərbi təhsil almaq, bizim orduda, silahlı qüvvələrdə xidmət etmək istəyirsinizsə,
demək, siz sağlam mənəviyyata malik olmalısınız.
Sağlam mənəviyyat isə Azərbaycanın müstəqilliyinə sədaqət, Azərbaycan dövlətinə sədaqət, Azərbaycan
xalqının bu gününə və gələcəyinə sədaqət, millətimizə sədaqət - bunlardan ibarət olmalıdır. Bu keyfiyyətlərə
malik olmayanlar yaxşı olar ki, nə özlərini əziyyətə salsınlar, nə hərbi məktəbə gəlsinlər, nə də orduda xidmət
etsinlər.
Təəssüf ki, bizim orduda hələ bu tələblərə cavab verməyən şəxslər var. Güman edirəm, bunlar bu keçid
dövrünün əlamətləridir. Biz bunları aradan qaldıracağıq. Mən bu vəzifəni Müdafiə Nazirliyinin qarşısında, hərbi
hissələrin qarşısında dəfələrlə qoymuşam.
Azərbaycanın dövlətinə, müstəqilliyinə sədaqətli olmayan adam, xalqa xidmət etməyi özünə şərəf kimi
qəbul etməyən adam silahlı qüvvələrdə xidmət edə bilməz. Ona görə də burada təhsil müddətində müəllim-zabit
heyəti bu vəzifəni təmin etməlidir. Sizin hər biriniz bilməlisiniz ki, bu mənəvi dəyərlərə, mənəvi keyfiyyətlərə
malik olmasanız, bütün başqa biliklərinizə baxmayaraq, siz müstəqil Azərbaycan ordusunun dəyərli zabiti,
dəyərli döyüşçüsü ola bilməzsiniz.
Mən güman edirəm ki, bu işi daha çox Müdafiə Nazirliyi aparmalıdır. Ali məktəblərdə, o cümlədən bu ali
məktəbdə müəllim-zabit heyətinin özünün mənəvi tələblərə, dəyərlərə cavab verməsini təmin etməlidir.
Burada sadəcə xidmət edib, bu xidmətinə görə maaş alıb, bu məktəbin imtiyazlarından istifadə edib, ancaq
dövlətə, millətə, müstəqilliyimizə, dövlət quruculuğuna biganə qalan adamlar belə məktəblərdə işləyə bilməzlər,
təhsil, təlim işi ilə məşğul ola bilməzlər. Ona görə mən məktəbin komandanlığından tələb edirəm, Müdafiə
Nazirliyindən tələb edirəm ki, bu məsələ ilə ciddi məşğul olasınız və bəlkə də bu məsələni yüksək səviyyəyə
qaldırmaq üçün müəyyən konkret tədbirlər görəsiniz.
İndi bizim ordumuz dünyanın bir çox ölkələrinin orduları ilə əməkdaşlıq edir. Ona görə də bizim
ordumuzun beynəlxalq əlaqələri inkişaf edir və inkişaf etməlidir. Ancaq bizim ordu quruculuğumuzda, xüsusən
ali hərbi məktəblərin və bütün hərbi məktəblərin yaranmasında, ordumuzda olan zabitlərin biliyinin, hərbi
peşəsinin təkmilləşməsində qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin və onun çox şanlı-şöhrətli ordusunun
nümayəndələri bizə daim yardım edibdir, bu gün də yardım edir.
Ona görə mən bu gün fürsətdən istifadə edərək, Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə və
onun Baş Qərargah rəisinə, Azərbaycanda xidmət edən qardaş Türkiyə zabitlərinə və generallarına təşəkkürümü,
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minnətdarlığımı bildirirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu əməkdaşlıq bundan sonra daha da
güclənəcək, daha da genişlənəcəkdir.
Başqa ölkələrin həm təhsil mərkəzlərindən, həm də təcrübəsindən istifadə etmək bizim üçün, yəni sizin
üçün vacib məsələlərdən biridir. Ona görə də Müdafiə Nazirliyi bu barədə indiyə qədər gördüyü işləri daha da
təkmilləşdirməlidir, daha da genişləndirməlidir və lazımi tədbirlər görməlidir ki, Azərbaycan ordusu,
Azərbaycan zabiti dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin ordusunun, zabitinin səviyyəsində ola bilsin.
Mən bu vəzifələri sizin qarşınızda qoyaraq ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hərbi məktəblərin
təşkil olunma prosesi bundan sonra da inkişaf edəcək və gələcək illərdə bizim hərbi məktəblərimiz daha da
yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.
Burada, sizin hərbi məktəbin yerləşdiyi bu kompleksdə çox böyük imkanlar var. Keçmişdə burada çox
yaxşı binalar tikilibdir, böyük əraziniz var. Demək olar ki, Azərbaycanda heç bir ali məktəbin, mən təkcə hərbi
məktəb demirəm, ümumi ali məktəbin, universitetin bu qədər geniş ərazisi və bu qədər də binaları yoxdur. O
vaxtlar bunlar hamısı sovet ordusuna mənsub idi. Sovet ordusu da öz gücünü daim artıraraq, bu kimi
məktəblərin maddi-texniki şəraitini inkişaf etdirmək üçün hər il çox işlər görüldü. Ancaq bizim keçid dövründə
burada müəyyən durğunluq olubdur. İndi görürəm ki, siz bəzi hissələrdə yaxşı təmir aparmısınız, maddi-texniki
təminat işləri görmüsünüz. Amma bu, bütün korpusları, ərazini əhatə etmir. Görülən işləri bəyənirəm, ancaq
bundan sonra bütün bu ərazidə olan korpuslar müasir səviyyəyə qaldırılmalı və burada təhsil alanlar, zabitmüəllim heyəti onlardan daha da səmərəli istifadə etməlidirlər.
Dünyada çox peşələr var. Hər bir ölkədə, o cümlədən müstəqil Azərbaycanda da. Amma bütün peşələrdən
xalq üçün, millət üçün, hər bir vətəndaş üçün, dövlət üçün ən vacib, ən dəyərli peşə milləti, xalqı, torpağı
qorumaq peşəsidir, yəni hərbi peşədir. Siz özünüzü bu işə sərf etməyi qərara almısınız. Mən sizin bu qərarınızı
dəstəkləyirəm və Azərbaycan gənclərini dəvət edirəm ki, onların daha çoxu bu yolu seçsinlər. Çünki bu yol
şərəfli yoldur, ən şərəfli peşədir. Mən məmnunam ki, Azərbaycan gənclərinin bu peşəyə marağı ilbəil artır. Biz
isə - dövlət, mən, Ali Baş Komandan bu peşənin Azərbaycanda, təhsil sahəsində inkişaf etməsi üçün hər bir şeyi
edəcəyik.
İnanıram, siz gələcəkdə də heç vaxt heyfsilənməyəcəksiniz ki, bu peşəni seçmisiniz. İnanıram, siz
gələcəkdə daha çox iftixar hissi keçirəcəksiniz ki, bu peşəni seçmisiniz. Eyni zamanda inanıram ki, hər bir
Azərbaycan vətəndaşı da, bizim müstəqil dövlətimizin cəmiyyəti də bu peşəni seçən adamlara, bu peşə ilə
məşğul olan adamlara, bu yolla gedən adamlara daha da böyük hörmət, ehtiramla yanaşacaqlar. Mənim üçün hər
bir əsgər, hər bir döyüşçü, hər bir zabit Azərbaycan vətəndaşlarının hər birindən daha da qiymətlidir, daha da
yüksəkdir. Tutduğunuz bu yolda sizə uğurlar arzulayıram. Məktəbi qurtarandan sonra orduya gedəcəksiniz.
Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz orduda, hər bir hissədə daha da yüksək peşəkarlıq səviyyəsini
təmin edəcəksiniz, daha da sağlam ab-hava yaradacaqsınız, daha da sağlam mühit yaradacaqsınız. Çünki siz
dörd il müddətində burada təhsil almış, müstəqil Azərbaycan dövlətinin imkanları ilə özünüzü hərbi peşəyə həsr
etmiş insanlarsınız. Bu dörd illik təhsilinizin nəticəsini biz hərbi hissələrdə sizin xidmətinizdə görmək istəyirik.
O, orada daha da düzgün qiymətləndiriləcəkdir: sizin bu təhsiliniz bizim hərbi hissələrin döyüş qabiliyyətini,
döyüş keyfiyyətini, nizam-intizamını və mənəvi təmizliyini nə qədər təmin edəcəkdir. Ümidvaram ki, biz
bunların şahidi olacağıq.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Tutduğunuz bu şərəfli yolda sizə böyük-böyük uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA BİRLƏŞMİŞ KRALLIĞININ MİLLİ
BAYRAMI – ULYAHƏZRƏT KRALİÇA II YELİZAVETANIN AD GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
"HƏYAT RECENSİ-NAXÇIVAN" MEHMANXANASINDA BU ÖLKƏNİN BAKIDAKI
SƏFİRLİYİNİN TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(20 iyun 2001)
20 iyun 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya kraliçasının təvəllüd günü, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya
Birləşmiş Krallığının milli bayramı günü münasibətilə sizin hamınızı ürəkdən təbrik edirəm və dost ölkənin
bütün vətəndaşlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Azərbaycan ilə Böyük Britaniyanın əlaqələrinin tarixi o qədər də böyük deyildir. Yəni ölkəmizin dövlət
müstəqilliyinin əldə olunması ilə Azərbaycanla Böyük Britaniya arasında da diplomatik əlaqələr yaranıb və
sonra isə qısa müddətdə bu əlaqələr sürətlə inkişaf edibdir.
Biz bu ilin sonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü bayram edəcəyik. Deməli,
eyni zamanda, Azərbaycan ilə Böyük Britaniya arasında yaranmış dövlətlərarası əlaqələrin də onuncu ildönümü
olacaqdır.
Mən bu gün qeyd etməliyəm ki, Böyük Britaniya Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra
ölkəmizlə diplomatik əlaqələr qurmuş və Azərbaycana böyük maraq göstərmiş ilk Qərb ölkələrindən biridir.
Mən bu gün Böyük Britaniyanın hökumətinin dəvəti ilə 1994-cü ilin əvvəlində bu ölkəyə rəsmi səfərimi
xatırlayıram. O səfər zamanı ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və gələcək layihələrin
həyata keçirilməsi üçün görülmüş böyük işləri xatırlayıram. Məmnunam ki, ondan sonra bu əlaqələr ardıcıl
surətdə inkişaf edib və indi yüksək səviyyədədir. Bu əlaqələr həm siyasi, iqtisadi, həm mədəni, humanitar
sahələri, həm də bütün başqa sahələri əhatə edərək, ölkələrimiz arasında sıx münasibətlər yaradıbdır.
Təbiidir ki, dövlətlərarası əlaqələrin inkişaf etməsi üçün iqtisadi əməkdaşlığın yaranmasının və o sahədə
istənilən nailiyyətlərin əldə edilməsinin böyük əhəmiyyəti var. Bu baxımdan mən qeyd etmək istəyirəm ki,
Böyük Britaniya Azərbaycanla iqtisadi əlaqələrdə, ölkəmizə investisiyanın gəlməsində maraqlı olan,
Azərbaycana ən böyük həcmdə sərmayə qoyan ölkədir. Bu, əsasən neft və qaz sektoruna aiddir. Ancaq təkcə bu
sektorda yox, indi artıq iqtisadiyyatın başqa sektorlarında da bizim əməkdaşlığımız inkişaf etməkdədir.
Bilirsiniz ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı zəngin neft və qaz yataqlarının işlənilməsi və təbii
ehtiyatların hasil olunması sahəsində 30-dan çox şirkət fəaliyyət göstərir. Bunlar 14 ölkəni təmsil edirlər. Lakin
bunların içərisində "Bi-Pi" liderlik edir. Deməli, Böyük Britaniya liderlik edir. Güman edirəm ki, bu liderliyi
bundan sonra da əlindən verməyəcəkdir.
Biz 1994-cü ilin sentyabr ayında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan "Azəri", "Çıraq", "Günəşli"
yataqlarının işlənilməsi və neft hasilatına dair ilk müqaviləni – "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayarkən bu günə
qədər "Bi-Pi" şirkətinə rəhbərlik edən hörmətli Con Braun 11 şirkətin adından çıxış etdi və xatirimdədir ki,
mənə gözəl, olduqca gözəl, indiyə qədər heç görmədiyim büllur bir vaza təqdim etdi. Doğrudur, sonra onu evə
aparanda salıb sındırdılar. Ancaq bunu bilən kimi onun eynisini mənə bir daha gətirib verdilər.
O vaxt biz bu müqaviləni imzalayanda buna inananlar da çox idi, inanmayanlar da vardı. Ancaq
Azərbaycan xalqının hamısının arzusu ondan ibarət idi ki, bu müqavilə real olsun, həyata keçirilsin, öz
nəticələrini versin. O inanmayanların və bizim bu işlərimizin getməsinə mane olanların, necə deyim, acığına
müqavilə uğurla həyata keçirilir, öz nəticələrini verir. 1997-ci ildə ilkin neft alınıbdır, artıq iki marşrutla ixrac
olunur.
İndi artıq əsas ixrac kəmərinin – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlanılır. "Bi-Pi"nin
xoşbəxtliyi ondadır ki, ikinci müqavilədə – "Şahdəniz" yatağının işlənilməsi ilə bağlı müqavilədə də həm
liderlik edir, həm də onların bəxti gətirdi ki, orada gözlənildiyindən çox qaz ehtiyatı kəşf olunubdur. Təbiidir ki,
bu sərvət hasil olunacaq, xarici ölkələrə, birinci növbədə Türkiyəyə ixrac ediləcəkdir.
Bu günlərdə "Bi-Pi"nin prezidenti hörmətli Con Braun Azərbaycana gələcəkdir. Biz gələcək işlərin
proqramını müzakirə edəcəyik. Onlar görəcəkləri işlər haqqında bizə, hökumətimizə, dövlətimizə geniş məlumat
verəcəklər. Güman edirəm ki, bunların hamısı ictimaiyyətə də məlum olacaqdır. Çox məmnunam ki, qarşıda
gözəl perspektivlər vardır. Böyük Britaniya, "Bi-Pi" və başqa şirkətlər də bu məsələlərə çox böyük əhəmiyyət
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verirlər.
Ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsində 1998-ci ildə Böyük Britaniya hökumətinin
dəvəti ilə mənim Böyük Britaniyaya rəsmi səfərim xüsusi rol oynayır. O vaxt biz baş nazir hörmətli Toni
Bleyerlə və hökumətin başqa üzvləri ilə çox ətraflı danışıqlar apardıq, çox maraqlı söhbətlərimiz oldu. Hər iki
tərəf də bəyan etdi ki, bizim əlaqələrimiz gələcəkdə daha da genişlənəcəkdir.
Hörmətli Toni Bleyer və onun partiyası son seçkilərdə yenidən uğur qazandı, hökuməti təşkil etdilər.
Hətta xatirimdədir, bu ayın əvvəlində Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq neft və qaz sərgisində Böyük
Britaniyanın hökumət üzvlərindən heç kəs iştirak edə bilməmişdi. Baş nazir hörmətli Toni Bleyer mənə
göndərdiyi məktubda bunun məhz seçkilərlə əlaqədar olduğunu bildirmişdir.
Mən cənab Toni Bleyerin yenidən Böyük Britaniyanın baş naziri seçilməsi münasibətilə göndərdiyim
təbriklərə əlavə olaraq, bu gün – Böyük Britaniyanın milli bayramı günü onu və onun partiyasını bir daha təbrik
edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bizim əməkdaşlığımız daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Bu ayın əvvəlində Bakıda beynəlxalq neft və qaz sərgisinin açılışı münasibətilə cənab Toni Bleyerin mənə
göndərdiyi məktubda təkcə təbrik sözləri yox, eyni zamanda Böyük Britaniya ilə Azərbaycan arasında olan
əlaqələrin gələcək perspektivləri və inkişaf yolları haqqında çox dəyərli fikirlər söylənmişdir. Baş nazir Toni
Bleyerin bu məktubunu mən çox böyük məmnuniyyətlə qəbul etdim və onun orada ifadə etdiyi fikirlərin
hamısına razı olduğumu bildirdim. Eyni zamanda ona göndərdiyim məktubda bunların hamısını təsdiq edərək
bizim gələcək əməkdaşlığımız üçün fikirlərimizin eyni olduğunu bildirmişəm. Bu məktub, yəni baş nazir Toni
Bleyerin məktubu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki orada bizim əməkdaşlığımızın, xüsusən iqtisadi və başqa
sahələrdə əlaqələrimizə aid çox konkret fikirlər irəli sürülübdür. Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması
münasibətilə baş nazir Toni Bleyerin təbriki və müsbət fikirləri də bizi ruhlandırır. Onların bizə verdiyi dəstəyə
görə təşəkkür edirəm. Baxmayaraq ki, Böyük Britaniyadan olan bəzi deputatlar orada kiçik məsələlərlə bizə
əngəllər yaratmaq istəmişdilər.
Müstəqil Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün ən əsas məsələ Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə son qoyulması, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan
torpaqlarının azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və Cənubi Qafqazda
Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmasıdır.
Bu məsələnin həll olunması üçün Böyük Britaniya hökumətinin bizə yardımı, daha da güclü fəaliyyəti çox
lazımdır. Mən məmnunam ki, baş nazir Toni Bleyerin adını çəkdiyim məktubunda göstərilir ki, əgər Ermənistan
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunarsa, Böyük Britaniya və onun Avropa Birliyindəki
tərəfdaşları Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında bərpa işlərinin aparılmasında və yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş insanların həyatının yaxşılaşmasında lazımi yardım edəcəklər. Düşünürəm ki, əgər baş nazir
Toni Bleyer belə fikirlər irəli sürürsə, deməli, o, bu məsələnin həll olunacağına inanır. Əgər inanırsa, deməli, bu
məsələnin həll olunmasına kömək etməlidir. Onda həm Böyük Britaniyanın, həm də Avropa Birliyinin
Azərbaycana lazım olan köməyi, təbiidir ki, bizim üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Bir sözlə, ölkələrimiz, dövlətlərimiz, xalqlarımız arasındakı əlaqələr bizi sevindirir. Ancaq hesab edirəm
ki, bu əlaqələr daha da genişləndirilməli və inkişaf etdirilməlidir. Azərbaycan dövləti buna nail olmaq üçün öz
üzərinə düşən vəzifələrin hamısını bundan sonra da yerinə yetirəcəkdir.
Hörmətli cənab səfir, mən sizi, Böyük Britaniya hökumətini, ölkənizin vətəndaşlarını bu bayram
münasibətilə bir daha səmimi qəlbdən təbrik edirəm və sizin xalqınıza xoşbəxt gələcək arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ATƏT-in BAŞ KATİBİ YAN KUBİŞ
İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(21 iyun 2001)
21 iyun 2001-ci il
Heydər Əliyev: Cənab ATƏT-in baş katibi, sizi salamlayıram. Sizi görməyimə şadam. Biz sizinlə bu
yaxınlarda, doğrudur, Amerika Birləşmiş Ştatlarında gəmidə görüşmüşdük və ATƏT-lə münasibətlərimizə aid
problemlər barəsində fikir mübadiləsi aparmaq imkanına malik olmuşduq. Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin dincliklə nizama salınması məsələlərini müzakirə etmişdik. İndi isə siz Azərbaycana başqa bir
məramla gəlmisiniz. Hesab edirəm ki, bu da çox mühüm məsələdir.
Biz bu prosesdə çox fəal iştirak edirik və mən sizinlə bu görüşü çox mühüm hesab edirəm. Biz seminarın
uğurlu keçməsi, müəyyən iş görülməsi üçün hər şeyi etmişik.
Yan Kubiş: Cənab prezident, məni qəbul etdiyinizə və fikir mübadiləsi aparmaq imkanına görə Sizə öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən həqiqətən çox şad idim ki, biz Sizinlə bu yaxınlarda Ki Uestdə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsindən çıxış yolunun necə tapılmasına dair mühüm danışıqlar aparılan zaman görüşə bildik.
Lakin qeyd etdiyiniz kimi, mən bu dəfə buraya, ölkənizə başqa məramla gəlmişəm və çox mühüm
mövzuda – yüngül atıcı silahın yayılmasına yol verilməməsi mövzusunda seminarda iştirak etməkdən olduqca
böyük məmnunluq duyuram. Bu, olduqca ciddi problemdir və təbii ki, bəzi regionlarda özünü daha çox göstərir.
Gizlətmirik, bu region da belə silahla doludur, amma o, ATƏT-in üzvü olan dövlətlərin ərazisində yeganə
region deyildir. Odur ki, bir təşkilat olaraq ATƏT nazirlərin ötən ilin noyabrında Vyanadakı axırıncı iclası
ərəfəsində mühüm sənəd qəbul etmişdir. Bu sənəddə belə silahın nəzarətsiz şəkildə yayılmasına mane olmalı
olan prinsiplər və tədbirlər öz əksini tapmışdır.
İndiki seminar həmin sənədin yerinə yetirilməsinə yönəldilmiş, ümumiyyətlə, ilk belə tədbirdir. Burada
Azərbaycan İsveçrə ilə birlikdə yol açırlar. İdeyaca burada həqiqətən ATƏT dövlətləri ilk dəfə nəinki müvafiq
sənədlərdən danışır, həm də onlarla əlaqədar görülməli işləri, onları necə həyata keçirməyi müzakirə edirlər.
Zənnimizcə, eynilə çox mühüm olan ikinci məsələ barəsində. Bu seminar elə həmin məsələləri – yüngül
atıcı silahların qanunsuz yayılması və ticarəti məsələlərini müzakirə etməli olan BMT-nin ümumdünya
konfransına hazırlıqda müəyyən addımdır. Həmin konfrans iyulda Nyu-Yorkda keçirilməlidir.
Mən seminarın açılışındakı çıxışımda belə bir təşəbbüsün nə dərəcədə ciddi olduğunu vurğuladım. Bu
təşəbbüs münasibətilə Sizi və dövlətinizi səmimi qəlbdən təbrik etmək istəyirəm. Bu, çox ciddi təşəbbüsdür.
Təbii ki, buraya gəlməyim mənə ATƏT-in ofisinin işi ilə tanış olmaq imkanı verdi. Bildiyiniz kimi, bu
yaxınlarda Sizin razılığınızla və əməkdaşlığınız şəraitində ATƏT burada öz bürosunu açmışdır. Büro fəal işləyir
və cənab nazir Vilayət Quliyevlə görüşümüz zamanı o təsdiqlədi ki, həqiqətən əməkdaşlıq edilir və bu, çox
yaxşı əməkdaşlıqdır. Biz cənab nazirlə bu ofisin fəaliyyətini daha praqmatik edə biləcək addımları müzakirə
etdik. Ofis bu günlərdə yeni binaya köçür. Mən həmin binaya baxdım, çox xoşuma gəldi. O burada, yaxınlıqda,
mərkəzdə yerləşir. Bina çox gözəldir, ətrafdakı binaların arxitekturasına uyğundur. Deməliyəm ki, yaxşı
abadlaşdırılmışdır. Zənnimcə, orada işləmək və sizinlə əməkdaşlıq etmək bizim üçün çox xoş olacaqdır. Biz bu
binaya köçəndə Avropa Şurasından olan həmkarlarımıza da orada yer tapmağı planlaşdırırıq. Əlbəttə, əgər
istəsələr.
Heydər Əliyev: Mən belə düşünürdüm ki, onlar müstəqil fəaliyyət göstərəcəklər.
Yan Kubiş: Onlar müstəqildirlər, lakin biz işi əbəs yerə təkrarlamamaq, diqqət və vəsaiti hədər yerə sərf
etməmək üçün proqramlarımızı həmişə Avropa Şurası ilə birlikdə müzakirə etməyə çalışırıq. Çünki bütün
bunlar hər halda sizin vəsaitinizdir, sizin hamınız elə həmin təşkilatların üzvüsünüz. Beynəlxalq məmurlar
olaraq biz maliyyə vəsaitinə qənaətlə yanaşmalıyıq. Bir sözlə, burada mənə bizim bu böyük büro çərçivəsində
daha bir ofis də göstərdilər. Əgər Avropa Şurasından olan həmkarlarımız istəsələr, oraya köçərək bizimlə
birlikdə işləyə bilərlər. Qərarı onlar qəbul etməlidirlər.
Cənab prezident, sözün düzü, burada gördüklərim məni sevindirdi. Təəssüf ki, mən Bakıda axırıncı dəfə
çoxdan, 1992-ci ildə olmuşam. Onda çox ağır vaxt idi. Şəhərin indiki görünüşünü o vaxtkı ilə müqayisə edərək
deməliyəm ki, Bakı o zaman da gözəl görünürdü, amma indi qat-qat gözəldir, dinamik həyat yaşayır. Bu, mənim
şəxsi təəssüratımdır. Görüşümüzdə öz təəssüratımdan söhbət açdığıma görə üzr istəyirəm. Lakin mən nəinki
təkcə işlərdən danışmaq, həm də öz gözəl təəssüratımı Sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bu da dövlətin inkişafına
sübutdur.
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Təbii ki, cənab nazirlə biz Azərbaycan və ATƏT arasında əməkdaşlığın gələcək istiqamətləri ilə bağlı bir
sıra məsələləri də müzakirə etdik. Biz dedik ki, ATƏT-in "ikinci səbəti" üzrə əməkdaşlığa, yəni iqtisadi
münasibətlərə, ətraf mühitin mühafizəsi məsələlərinə daha çox dinamizm verməliyik. Təşkilatımız burada yeni,
daha dinamik layihələr hazırlayır. Dedik ki, burada TRASEKA-nın katibliyi fəaliyyət göstərir, biz onlarla əlaqə
yaratmalı, bu iki təşkilatın necə əməkdaşlıq edə biləcəyini nəzərdən keçirməliyik.
Biz birlikdə, həqiqətən daha əməli surətdə işləyə biləcəyimiz digər sahələrlə bağlı olan bir sıra digər
məsələləri də müzakirə etdik. Bir sözlə, səfərimin məqsədi və müəyyən təəssüratım, qısaca olaraq, belədir.
Sizinlə görüşmək və fikir mübadiləsi aparmaq imkanına görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Cənab
prezident, gizlətmirəm, məni ATƏT-lə əməkdaşlığı inkişaf etdirmək barədə Sizin rəyiniz, bu istiqamətdə nə
kimi fikirlər söyləyəcəyiniz, hansı işləri görməli, diqqətimizi hansı məsələlər üzərində cəmləşdirməli
olduğumuz barədə fikirləriniz maraqlandırır. Təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Bir daha demək istəyirəm ki, ATƏT-in təşəbbüsünü və indiki halda, yüngül
atıcı silah barəsində mühüm məsələ, onun yayılmasının qarşısını almaq tədbirləri üzrə fəaliyyətini alqışlayıram.
Bu, həqiqətən belə bir məsələdir ki, indi qorxulu, təhlükəli xarakter alır. Böyük dövlətlər həmişə strateji təyinatlı
silah məsələləri ilə məşğul olurlar. Adi silahlarla bağlı məsələlər üzrə şuralar var. Orada biz də iştirak edirik.
Söhbət tanklardan və digər elementlərdən gedir.
Hazırda yüngül atıcı silahdan çox geniş istifadə edilir və bu silah yayılır, satılır, alınır və onlardan bütün
bu silahlı münaqişələrdə – etnik və başqa münaqişələrdə geniş istifadə olunur. Şükür ki, indi biz Ermənistanla
atəşkəs vəziyyətindəyik. Halbuki 1994-cü ilədək, müharibə gedən vaxtlarda bu silah burada çox böyük rol
oynayırdı.
Ümumiyyətlə, münaqişə Azərbaycanın ərazisi olan Dağlıq Qarabağın ölkəmizdən qoparılması məqsədilə
yaranmışdır. Bununla yanaşı, münaqişə zamanı mübahisə etmək, müzakirə etmək olardı, amma bu münaqişə tez
bir zamanda hərbi münaqişəyə çevrildi. Ona görə hərbi münaqişəyə çevrildi ki, erməni tərəfi silahlanmışdı.
Xatirimdədir, artıq o vaxt Sovet İttifaqında yenidənqurma prosesi və bəzi digər proseslər insanların silah
əldə etməsinə gətirib çıxarmışdı. Halbuki o vaxtlar bu, sovet qanunvericiliyi ilə qadağan edilmişdi. Qorbaçov
bütün silahın təhvil verilməsini tələb edən fərman imzalamışdı. Lakin bu fərman təkcə Ermənistana və
Azərbaycana deyil, digər regionlara da aid idi. Bəs əslində nə oldu? Qorbaçovun bu fərmanı Ermənistanda
yerinə yetirilmədi, Azərbaycanda isə bu işdə o dərəcədə canfəşanlıq göstərdilər ki, hətta məktəblərdə hərbi
hazırlıq işinin öyrədildiyi təlim silahı da yığışdırıldı. Halbuki bu silah münaqişənin başlanması üçün böyük rol
oynaya bilməzdi. Erməni tərəfi isə artıq silahlanmışdı.
Əslinə qalsa, bu, onların kifayət qədər silaha malik olmasının səbəblərindən biridir. Orada Sovet İttifaqı
prezidentinin fərmanını yerinə yetirmədilər, bu prezident isə buna heç cür məhəl qoymadı, Ermənistan barəsində
lazımi tədbirlər görmədi. Buna görə də onlar silah sarıdan, şübhəsiz, üstünlüyə malik idilər və bu münaqişəni
törətdilər. Mən 12 il əvvəl baş vermiş əhvalatı xatırlayıram. İllər ötdükcə bu silah daha çox yayılmağa başladı və
bu, artıq adi bir hala çevrildi.
Məsələn, mən hesab etmirəm ki, bu, başqa ölkələr üçün səciyyəvi idi. Bizim ölkəmiz də bu proseslərdən
kənarda qalmadı.
Dediniz ki, siz burada 1992-ci ildə olmusunuz. 1991-ci ildə burada, Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət
son dərəcə qeyri-sabit idi. Belə qeyri-sabitlik, hər şeylə yanaşı, onun nəticəsində yaranmışdı ki, adamlarda çoxlu
silah vardı, avtomat vardı, tapança vardı və digər növ silahlar vardı. Dövlət də daha buna nəzarət etmirdi.
Yadımdadır, 1990-cı ildə mən Moskvadan Bakıya gələndə burada qalıb yaşaya bilmədim və Naxçıvana
getməli oldum. Oraya gəlib gördüm ki, dinc adamlarda silah var. Doğrudur, hərə bunu özünümüdafiə üçün
saxlayırdı. Çünki artıq münaqişə başlanmışdı. O vaxtlar silah almaq mümkün idi. Amma hansı məqsədlə? Ola
bilsin ki, bəziləri silahı o qarmaqarışıq dövrdə, qanunsuzluğun baş alıb getdiyi və silahdan istifadə edərək çoxlu
cinayətlər törədildiyi dövrdə özünümüdafiə məqsədilə alırdılar. Sonra isə insanlar silahdan müxtəlif cinayətkar
məqsədlərlə istifadə etməyə başladılar. Bu da keçmişdən bir epizoddur. Bugündən danışmalı olsaq, deməliyəm
ki, münaqişələr bu növ silahdan başlayır. Tanklardan, toplardan və hər hansı digər növ silahlardan bunlara malik
olan müvafiq dövlətlər istifadə edə bilərlər. Bir tərəf digər tərəfə hücum edəndə isə əsasən yüngül atıcı silahdan
istifadə olunur.
Ona görə də indi bu məsələnin gündəliyə çıxarılması və Azərbaycanın ona böyük əhəmiyyət verməsi,
ATƏT-in bununla məşğul olması və sizin burada seminar keçirməyi qərara almağınız çox böyük diqqətə
layiqdir. Mən bunu alqışlayıram. Yenə də öz respublikamızın, öz ölkəmizin təcrübəsinə əsasən deyə bilərəm ki,
1990-cı ildən vətəndaş müharibəsinin başlandığı 1993-cü ilədək burada əsasən avtomatlardan, digər növ yüngül
silahdan istifadə edilirdi. Ermənistanla Azərbaycan arasında hərbi əməliyyatların dayandırılması haqqında
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razılığa gələndən sonra Azərbaycanda vəziyyəti sabitləşdirmək üçün, ayrı-ayrı vətəndaşlarda qanunsuz
saxlanılan silahları yığışdırmaq üçün bizə bir neçə il vaxt lazım oldu. Təsəvvür edin ki, hüquq-mühafizə
orqanlarımız – Daxili İşlər Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bu gün də müxtəlif yerlərdən silahlar aşkara
çıxarırlar. Ayrı-ayrı adamlar nə vaxtsa malik olduqları silahdan gələcəkdə istifadə etmək üçün onu torpağa
basdırmışlar. Bu yaxınlarda bir işin üstü açılmış, çoxlu avtomat, qumbaraatan, mərmi, qumbara və başqa silah
gizlədilmiş yer aşkara çıxarılmışdır.
Ona görə də indi bu məsələ ümumdünya əhəmiyyətinə malikdir. İstərdik ki, ATƏT bu işlə məşğul olsun,
elə səmərəli tədbirlər görsün, elə nəzarət həyata keçirsin ki, irili-xırdalı hər cür münaqişələrin, ümumiyyətlə
hərbi əməliyyatların başlanmasında böyük təhlükə olan bu növ silah nəzarət altında olsun. Bu, çox yaxşı olardı.
ATƏT ilə bizim əməkdaşlığımıza gəldikdə, dediniz ki, burada nümayəndəliyinizin olmasından razısınız.
Biz bu nümayəndəliklə fəal əməkdaşlıq edirik. Onların yaxşı binası var. Bu bina sizin də xoşunuza gəldi və siz
orada Avropa Şurasının da nümayəndəliyini açmaq istəyirsiniz. Bu, fəal əməkdaşlığımızın göstəricisidir.
Lakin bununla yanaşı, ATƏT-lə əməkdaşlığımız bizə ən çox Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin
nizama salınması və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin azad edilməsi, bir milyon insanın öz yaşayış
yerlərinə qayıtması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası üçün gərəkdir. ATƏT bu məsələlərlə 1992-ci
ildən məşğul olur.
1992-ci ildə sizin burada ATƏT-in xətti ilə olub-olmadığınızı bilmirəm.
Jan Kubiş: Bəli, ATƏT-in xətti ilə olmuşam.
Heydər Əliyev: Bax, görürsünüzmü, deməli, siz bu baxımdan böyük staja və daha çox biliyə maliksiniz.
1992-ci ildə məhz ATƏT Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün
Minsk qrupunu, Minsk Konfransını yaratdı. İndi artıq 2001-ci ildir, münaqişə isə nizama salınmayıbdır.
Azərbaycan ərazisinin 20 faizi işğal altındadır, bu yerlərdən didərgin düşmüş bir milyon adam çadırlarda çox
ağır şəraitdə yaşayır, ərazimizi işğal etmiş olan Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını tamamilə pozmuş,
tapdalamışdır. Təbii ki, bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına gətirib çıxarmışdır.
Biz bununla əlaqədar ATƏT-in üzvləri ilə çox danışıqlar aparmışıq. Mən ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt
sammitini də, – orada biz sanki irəliləmişdik, – 1996-cı il Lissabon sammitini də xatırlayıram. Lissabon
sammitində Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin dincliklə nizama salınması haqqında xüsusi bəyanatda
nizamasalmanın prinsipləri müəyyənləşdirildi və bu, bizi qane edirdi. Amma Ermənistan tərəfi Lissabon
sammitinin bu bəyanatını çox pis qarşıladı. Sonra isə Ermənistan tərəfi Lissabon sammitinin prinsiplərindən
irəli gələn iki təklifi də rədd etdi. Bilirsiniz ki, bu, 1997-ci ildə olmuşdur. Ona görə də ATƏT-lə əməkdaşlıqdan
istədiyimiz başlıca şey bu məsələnin həll edilməsidir.
Digər bütün məsələlərin – demokratiyanın da, insan hüquqlarının da, seçki məsələlərinin də və başqa
məsələlərin də əhəmiyyəti var. Biz bu istiqamətdə də əməkdaşlıq edirik və edəcəyik, irəliləyirik və
irəliləyəcəyik. Lakin böyük sıçrayışlar etmək çətin ki, mümkün olsun. Ancaq biz irəliləyirik. Bizim üçün
başlıcası münaqişənin həll edilməsidir. Qonşu ölkə ilə münaqişə nizama salınmayıbsa, işğal olunmuş ərazilər
azad edilməyibsə, bir milyon insan öz yaşayış yerlərinə qayıtmayıbsa, başqa məsələlər Azərbaycan prezidenti
kimi mənə çox xırda görünür. Məsələn, burada seçkilər düzgün keçirildi və ya düzgün keçirilmədi, seçkilər
zamanı hansı səhvlərə yol verildi, yaxud hansısa bir insanın hüququ pozuldumu?
Amma artıq neçə illərdir bir milyon insanın hüquqlarının pozulmasını beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən
də ATƏT nədənsə öz fəaliyyətindən kənar olan məsələlər hesab edirlər. Mən ATƏT-dən, bax, bunu istəyirəm və
bu görüşdəki imkandan istifadə edərək bunu sizə deyirəm.
Yan Kubiş: Cənab prezident, təşəkkür edirəm. İcazə verin, münaqişənin həlli barədə eşitdiklərim
haqqında rəyimi qısaca olaraq bildirim. Bu, mənim şəxsi baxışımdır, çünki bu məsələlərlə bilavasitə cəlb
olunmamışam. Hesab edirəm, xüsusən son vaxtlardakı irəliləyişlər, Ki Uest danışıqlarında müşahidə etdiklərim
göstərir ki, bu proseslər çox yaxşı potensiala malikdir. Mən danışıqların necə irəliləməsinin çox müsbət təsiri
altında idim. Əgər düzgün başa düşmüşəmsə, danışıqlar zamanı da, həmsədrlər birbaşa cəlb ediləndən sonra da
müəyyən konturlar meydana gəlmişdir. Bilirəm ki, hazırda həmsədrlər məsləhətləşirlər və bu günlərdə onların
görüşü keçirilməlidir, nə kimi növbəti addımlar atılması barədə düşünürlər.
Heydər Əliyev: Onlar harada görüşürlər?
Yan Kubiş: Onlar Maltada görüşməlidirlər. Onlar ATƏT-in indiki sədri, Rumıniyanın xarici işlər naziri
cənab Coane ilə görüşmək üçün gələn həftənin bazar ertəsi, çərşənbə axşamı günlərində Buxarestdə olacaqlar.
Bilirəm ki, bu məsələləri digər formatlar çərçivəsində Siz də müzakirə edirsiniz. Bu yaxınlarda MDB sammiti
çərçivəsində dörd prezidentin görüşü keçirildi, mən onu yalnız sənədlər əsasında izləyə bildim. Elə həmin
sənədlərdən də gördüm ki, bu məsələlərin müzakirəsi getmişdir.
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Lakin Minsk qrupunun həmsədrlərinə qayıdaraq deməliyəm ki, bu, ATƏT-in özüdür, ATƏT-in bir
vasitəsidir. Ona görə də bir təşkilat olaraq biz bu işə yaxından qoşulmuşuq. Getdikcə fəallaşmağımız göz
qabağındadır. Ki Uestdən sonra mən bu iclaslardan müəyyən müsbət təəssüratla getdim. Ümidvaram ki, işlər
bundan sonra da məhz bu səpkidə inkişaf edəcəkdir.
O ki qaldı əməkdaşlığın digər sahələrinə, təbii ki, məsələlər meydana çıxacaqdır. İş transformasiya,
dəyişikliklər prosesində olduqda mükəmməlliyə birdəfəyə nail olmaq mümkün deyildir. Bu, qeyri-mümkündür.
Məsələlər də, arzular da, tənqid də olacaqdır. Bizim keçdiyimiz nə varsa, bunlar konstruktiv dialoqdur. Cənab
prezident, Siz özünüz dediniz ki, reaksiya gedir. Qarşıya məsələlər çıxanda Azərbaycan tərəfi müəyyən tədbirlər
görür, amma hər şey birdən-birə olmur. Zənnimcə, bu, məhz elə münasibətdir ki, o, gələcəkdə fayda
gətirəcəkdir. Hamısı birlikdə götürüldükdə dövlətin müəyyən imicinin və mövqeyinin tərkib hissələridir və təbii
ki, bunlar dövlətin onu daha çox maraqlandıran proseslərə nüfuz etmək imkanlarına təsir göstərir. Bütün
bunların bir-biri ilə müəyyən dərəcədə qarşılıqlı əlaqəsi var. Əlbəttə, Sizin ümdə məsələni nədə görməyinizi
başa düşürəm və bu barədə mən Sizinlə razıyam.
Bir daha deyirəm ki, ATƏT münaqişənin həlli sahəsində də, digər sahələrdə də əməkdaşlığa hazırdır və
əməkdaşlıq edəcəkdir. Siz insan hüquqlarını, demokratikləşdirməni, seçkiləri dediniz. Mən isə iqtisadi, ətraf
mühitin mühafizəsi məsələlərini də əlavə edirəm. İndi biz yüngül atıcı silahın yayılmasının qarşısını almaq
məsələlərini müzakirə edirik. Bunun əhatə dairəsi genişdir. Bu, ATƏT-in təhlükəsizlik problemlərinə kompleks
yanaşması və baxışı ilə uyğun gəlir. Əməkdaşlıq sahəsi genişdir və onu bütün istiqamətlərdə inkişaf etdirmək
olar.
Bizim bu seminara gəldikdə, – o, sizin bizimlə birgə seminarımızdır, – bu, tək bir təşkilatın, yaxud bir və
ya bir neçə dövlətin məsələsi deyildir. Bu seminar Avroatlantika Tərəfdaşlığı Şurası ilə birlikdə təşkil olunur.
Belə bir format NATO ilə tərəfdaş dövlətlər arasında siyasi dialoqa təkan verməlidir. Zənnimcə, ATƏT-in və
Avroatlantika Tərəfdaşlığı Şurasının bu sahədə əməkdaşlıq etməsi də çox vacibdir. Bu, ciddi təşəbbüsdür və
BMT-nin ümumdünya konfransına hazırlığın mərhələlərindən biridir. Avropa Şurasından danışarkən mənə elə
gəlir ki, biz hələ də hamımızın qarşısında duran məsələlərə daha böyük təsir göstərməyə nail olmaq üçün bütün
dövlətlərin potensialından istifadə edə bilərik və etməliyik.
Cənab prezident, mən əsas məsələnin həlli barəsində həqiqətən nikbin olmaq istəyirəm. Əsla şübhə
etmirəm ki, Minsk Konfransının həmsədrləri Sizinlə, iki prezidentlə birlikdə məsələnin həlli yollarını
tapacaqlar. Əlbəttə, onlar başlıca prinsiplərə əsaslana bilər və əsaslanmalıdırlar. Lakin onlar yalnız ciddi şəkildə
müəyyən kompromislərə əsaslana bilərlər. Kompromislərsiz bu vəziyyətdən çıxış yolu olmayacaqdır. Nə kimi
kompromislər – daha bunu demək, bu barədə mühakimə yürütmək mənlik deyildir. Bunu, həqiqətən, Siz və
Minsk qrupunun həmsədrləri həll etməlisiniz.
Heydər Əliyev: Sağ olun.

463

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

"Bİ-Pİ" ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ CON BRAUNUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(22 iyun 2001)
22 iyun 2001-ci il
Prezident sarayı
Braun, mənim köhnə dostum!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda salamlayıram və bugünkü görüşümüzü çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Ona görə də Azərbaycana gəldiyinizə görə sizə "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Mən iki gün bundan öncə, Böyük Britaniyanın milli bayramı günü sizin ölkənin səfirliyinin təşkil etdiyi
mərasimdə çıxış edərkən sizi xatırlayırdım. Bilmirəm, cənab Vudvord sizə çatdırıb, yoxsa yox. O mənada ki, biz
ilk dəfə Azərbaycanın milli neft strategiyasını həyata keçirmək üçün sizinlə işə başlamışıq və Azərbaycana,
onun təbii sərvətlərinin istifadə olunmasına gələn və çox gərəkli işlər görən ən böyük şirkət "Bi-Pi" şirkətidir və
onun prezidenti cənab Con Braundur. Sizinlə birlikdə ilk müqaviləni imzalayandan bəri yeddi il keçibdir.
O vaxt bu müqaviləni imzalayanda bizim gözümüzün qabağına böyük bir yol gəlmişdi, həqiqətən, yol
böyük və uzundur. Amma birincisi, biz bunun bir hissəsini keçmişik, ikincisi də, artıq keçdiyimiz bu hissə onu
göstərir ki, gələcəkdə bizim yolumuz daha da uğurlu olacaqdır. Güman edirəm, sizin bu ziyarətiniz zamanı biz
bu məsələləri müzakirə edəcəyik. Xoş gəlmisiniz.
Con Braun: Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sizinlə bir daha
yenidən görüşmək mənə şəxsi zövq verir. Həmçinin uzun fasilədən sonra Azərbaycana yenidən gəlməyim mənə
daha böyük zövq verir.
Mənə elə gəlir ki, bizim indiki görüşümüz işlərimizdə çox həlledici bir andır. Elə bir andır ki, burada,
Azərbaycanda enerji ehtiyatlarının işlənilməsi ilə bağlı sizin gələcəyə baxışınızın və arzunuzun həyata keçməyə
başladığı həlledici andır. Mən sizinlə bu haqda, yəni hazırda həyata keçirmək ərəfəsində olduğumuz layihələrlə
bağlı uzun söhbətləri çox yaxşı xatırlayıram. Sizin bu sahədə göstərdiyiniz ardıcıl əzmkarlığı, gələcəyə olan arzu
və baxışınızı çox gözəl xatırlayır və bilirəm. Xüsusilə o layihələr haqqında ki, indi biz onları həyata keçirmək
ərəfəsindəyik, onların yeni mərhələsinə qədəm qoyuruq. Hesab edirəm ki, göstərdiyiniz həmin əzmkarlıq və
arzunuz bizim indiki layihələrdə öz əksini tapır. Biz bunu birlikdə yenə irəli apara biləcəyik.
Cənab prezident, mənim şirkətim, "Bi-Pi" şirkəti Sizin bu əzmkarlığınıza və arzunuza tamamilə şərikdir.
Biz Sizinlə o işlər barəsində şərikik ki, hazırda onların həyata keçirilməsi üçün aydın təsəvvürümüz var və
işlərimiz başlayır. Bu işlər əsasən ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın neft, qaz ehtiyatlarını hasil edək. Bakıdan
Ceyhana neft kəməri çəkək və Bakıdan Türkiyəyə qaz kəməri çəkək. Ona görə də Sizinlə Azərbaycandakı
işlərimizi, hazırda gördüyümüz layihələri, həmçinin biznesimizin hansı mərhələdə, hansı səviyyədə olduğunu
daha təfərrüatlı müzakirə etməyi səbirsizliklə gözləyirəm.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Mən bunu çoxdan gözləyirdim. Bir neçə ay bundan öncə burada sizin
nümayəndələriniz, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin prezidenti cənab Vudvord və "Şahdəniz" üzrə
sizin təmsilçiniz böyük bir təqdimat mərasimi keçirdilər. Mənə, bizim hökumət üzvlərinə, eyni zamanda bütün
ictimaiyyətə görülən işlər və gələcək perspektivlər haqqında yaxşı, ətraflı məlumatlar verdilər. Ancaq indi biz
sizinlə birlikdə bu məsələni daha da ətraflı müzakirə etmək imkanı əldə etmişik. Birincisi, "Azəri", "Çıraq" və
"Günəşli" yataqlarında gələcəkdə aparılacaq işlər haqqında, ikincisi, "Şahdəniz" qaz yatağı haqqında, üçüncüsü,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin tikilməsi barəsində və nəhayət, Bakıdan Türkiyəyə qazın ixrac
olunması haqqında.
Biz 1994-cü ildə sizinlə müqaviləni imzalayanda ancaq "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" haqqında düşünürdük.
Biz iki il sonra, 1996-cı ildə "Şahdəniz" yatağına maraq göstərdik. İndi biz qaz ixrac etmək imkanına malik olan
ölkəyik. O vaxt bu, bir fərziyyə idi. Amma indi reallığa çevrilibdir. Bilirsiniz ki, bu işlərin həyata keçirilməsində
biz bir çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşmışıq. Bu gün də rastlaşırıq. Bilirsiniz ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac
kəmərinin çəkilməsində bizim bir neçə problemlərimiz oldu. Yəni bizim yox, bizimlə əməkdaşlıq edən digər
ölkələrin. Biz Gürcüstana bu barədə yardım etmək məqsədi ilə onlara müəyyən güzəştlərə getdik. Ancaq indi
Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin inşasına başlamaq və həyata keçirmək lazımdır. Eyni zamanda qaz kəmərini.
Bilirsiniz, mənim müşahidələrim nəyi göstərir? Bir şey olmayanda, yaxud da hələ çox uzaqda olan zaman ona
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həvəs göstərənlər çox olur. Amma məsələ reallaşandan sonra, əməli işlərin həyata keçirilməsində hərə əsassız
çalışır ki, özü üçün daha da çox mənfəət götürsün. Hələ ki, iş başlanmayıb, bizə xahiş edirlər, müraciət edirlər,
çox çalışırlar ki, bu işi edək. Ancaq iş reallaşanda gəlib deyirlər ki, bunu etmək olmaz, gəlin, bunu belə edək,
onu elə edək. Biz bunu Bakı-Ceyhan layihəsində gördük. İndi də qaz kəmərində görürük. Ancaq bunlar bizim
üçün elə bir problem deyil, biz öz işimizi aparırıq.
"Bi-Pi" olaraq indi artıq siz də ötən illərdə əldə etdiyiniz bütün məlumatlardan görürsünüz ki, biz düz
yolla gedirik. Xatırlayırsınızmı, bir neçə il bundan öncə mübahisələr gedirdi – Bakı-Ceyhan olmalıdır, ya olmalı
deyil. Hətta sizin adamlar da, hamısı bir yerdə deyirdilər ki, nə üçün Bakı-Ceyhan, gəlin, Supsaya gedən boru
xəttini genişləndirək, ondan sonra baxarıq. Mən hamısını demirəm. Konsorsiuma daxil olan bəzi şirkətləri
deyirəm. Amma biz mövqeyimizi dəyişmədik. Biz dedik ki, Bakı-Ceyhan olmalıdır. İndi siz də deyirsiniz ki,
olmalıdır. Bilirəm, başqa ölkələrə izah edirsiniz ki, bu, çox real bir şeydir. Ona görə hesab edirəm ki, bizim
gələcək işlərimizin hamısı uğurlu olacaqdır. Biz bu gün məsələlərin hamısını sizinlə müzakirə edib, ondan sonra
işin gələcək mərhələsinə başlamalıyıq.
Con Braun: Cənab prezident, bu fikirlərə görə çox sağ olun. Mən Sizinlə görüşümü çox yaxşı
xatırlayıram. Təxminən iki il yarım bundan əvvəl biz Sizinlə Davosda keçirilən konfransda görüşmüşdük. O
vaxt Sizinlə Bakı-Ceyhan məsələsini müzakirə etdik. Yaxşı xatırlayıram ki, Siz o vaxt eyni əzmkarlıq, arzu və
həvəslə bizə dediniz ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri mütləq baş tutmalıdır. Xatırlayırsınızsa, mən o vaxt
Sizinlə razılaşmışdım. Amma bu işdə bizim yeganə problemimiz ondan ibarət idi ki, digərləri bir məsələ ilə
razılaşmırdılar. Görürsünüz ki, onda razılaşmayan adamları razılığa gətirmək üçün xeyli vaxt getdi. Biz çalışdıq
onlara izah edək ki, bu, həm kommersiya baxımından, həm ətraf mühitin qorunması, ətraf mühitə qayğı
baxımından, həm də marşrutun düzgün seçilməsi baxımından yeganə düzgün yoldur. Mən inanıram ki, vaxt
gələcək, indiki anda bu layihəyə qoşulmayanlar heyfsilənəcəklər ki, əvvəldən razılıqlarını bildirməyiblər.
Heydər Əliyev: Doğrudur.
Con Braun: Hətta onlar bunu etməsələr belə, hazırkı anda bizim kifayət qədər gücümüz var. Kifayət
qədər iştirak edən tərəflər var ki, biz bu işi reallığa çevirək. Mən buna inanıram, bu, elə bir imkandır ki, layihəyə
qoşulmaq, onda iştirak etmək üçün bizim digərlərindən xahiş etməyimizə lüzum yoxdur. Əksinə, hesab edirəm
ki, onların bu işə qoşulması üçün lüzum var. Düşünürəm ki, əgər onlar bu işə qoşulmaq istəyərlərsə, biz bunu
alqışlayırıq. Yəni o adamlar indi bu layihəyə qoşulmaq istəklərini bildirsələr, – əlbəttə, bizim
müəyyənləşdirdiyimiz düzgün şərtlər əsasında, – biz onları alqışlayırıq. Hesab edirik ki, onların qoşulması üçün
münasib vaxtdır. Mən bu gün səhər cənab Vudvordla və cənab Birrellə, yəni "Bi-Pi"-nin Azərbaycandakı
prezidentləri ilə həm Azərbaycanda, həm Gürcüstanda, həm də Türkiyədə işlərimizin vəziyyəti ilə yaxından
tanış olduq. Səhər eşitdiklərimdən çox məmnunam ki, "Bi-Pi" ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasındakı sıx
əməkdaşlıq əvvəlki kimi yaxşı olaraq qalmaqdadır.
Mən inanıram ki, hazırda vəziyyət bu layihələrə baxış, birlikdə çalışmaq üçün praktiki işlər elə
vəziyyətdədir ki, iki böyük boru kəməri çəkilişi layihəsinin – həm neft, həm də qaz boru kəmərlərinin
tikintisinin birləşdirilməsində qarşımıza çıxacaq labüd problemlərin öhdəsindən gələ biləcəyik.
Hansı ölkə ilə götürsək, bunlar dünyanın ən böyük layihələri ilə müqayisə edilməlidir. İşlərin indiki
vəziyyəti baxımından belə planlaşdırırıq ki, beş il ərzində biz bu layihələrə təxminən 13 milyard dollar sərmayə
qoyacağıq. Biz, bu layihələrdə böyük sayda işçi qüvvəsindən istifadə edəcəyik. Bunun da çox hissəsi əsasən
Azərbaycandan olacaqdır. Bu, Azərbaycanda hərtərəfli potensialın, işçi qüvvəsinin, bacarıq və səriştənin
səfərbər olunması demək olacaqdır. Yəni həm işçilərin təlimatlandırılmasını, onların səriştə və bacarıqlarının
artırılmasını, həm də layihənin idarə olunmasında bütün qüvvələrin səfərbər edilməsini və istifadəsini nəzərdə
tuturam.
Hesab edirəm ki, çətinliklər olsa da, biz bunun hamısının öhdəsindən gələ biləcəyik. Yəni bunlar
öhdəsindən gəlmək mümkün olan çətinliklərdir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə çox yaxşı əməkdaşlığımız
davam edəcəkdir. İnanıram ki, bu əməkdaşlıq gələcəkdə də olacaqdır. Bu əməkdaşlıq sayəsində, həmçinin
Gürcüstanda və Türkiyədə birlikdə işləyəcəyimiz podratçı şirkətlər arasındakı əməkdaşlıq nəticəsində biz bu
çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik.
Onu da deyim ki, mən Azərbaycanda Yanacaq və Energetika Nazirliyinin yaradılmasını alqışlayıram.
Hesab edirəm ki, bu, bizim işlərimizə kömək olacaqdır. Şirkətimizin Azərbaycandakı daxili vəziyyətindən,
işlərindən danışsam, onu deyə bilərəm ki, mən bundan çox razıyam. Onlarda öz işlərinə inam var və bu, onların
uğurunun əsasıdır.
Mən bu səfərim çərçivəsində Türkiyədə oldum. Türkiyənin prezidenti cənab Əhməd Necdət Sezər ilə
görüşdüm. Sonra eyni imkandan istifadə edib Gürcüstana da baş çəkdim, prezident cənab Şevardnadze ilə
görüşdüm. Mən hamıya öz fikrimizi çox açıq şəkildə çatdırdım. Sanki bu, ictimaiyyətə çatdırılmış fikir oldu. Bu
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da ondan ibarətdir ki, biz işimizin elə bir mərhələsinə gəlib çatmışıq ki, bu, həlledici andır. Həmçinin çox
mühüm addım atmaq ərəfəsindəyik, çox mühüm bir an yaşayırıq. Yəni böyük miqyaslı neft və qaz layihələrinin,
həmçinin boru kəmərləri layihələrinin həyata keçirilməsi ərəfəsindəyik. Mən bunu onlara aydın çatdırdım ki, bu,
işimizin həlledici anıdı. Onlara dedim ki, həm də bu bayram ediləsi bir andır. Yəni elə bir andır ki, biz bunu
bayram etməliyik.
Heydər Əliyev: Doğrudur. Mən sizin fikirlərinizlə çox razıyam. Biz həmişə sizinlə eyni istiqamətdə
hərəkət etmişik və eyni istiqamətdə düşünürük.
Məni məmnun edən odur ki, siz artıq əvvəlki zamanlara nisbətən bu işlərin geniş miqyasda aparılması
haqqında əməli tədbirlər görürsünüz. Bu, mənim üçün çox vacibdir. Çünki iki-üç il bundan öncə əhval-ruhiyyə
bir az başqa cür idi. Biri razı idi, biri razı deyildi. Amerika şirkətləri deyirdi Bakı-Ceyhan lazım deyil, biz
deyirdik, lazımdır. Siz də ortada qalmışdınız, bilmirdiniz nə edəsiniz.
İndi, elə bu günlərdə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında bəzi ermənipərəst konqresmenlər, hansılar ki,
Azərbaycana qarşı düşmənçilik mövqeyində durublar, prezident Corc Buşa məktub yazıblar ki, Bakı-Ceyhan
olmamalıdır, yaxud olsa da, gərək Ermənistandan keçsin. Güman edirəm, siz bunu eşitmisiniz. Amma eyni
zamanda, gərək ki, bu gün "Nyu-York Tayms" qəzetində Bakı-Ceyhana çox böyük dəstək verildiyi bildirilibdir.
Görürsünüz, hələ də bizə təzyiq etmək istəyirlər, mane olmaq istəyirlər. Amma indi sizdə bu işə böyük inam
yaranıbdır və artıq konkret işlərə başlamısınız. İndi söylədiniz ki, bu layihələrin həyata keçirilməsinə bir neçə il
müddətində 13 milyard dollar sərmayə qoyacaqsınız, artıq bu, hamının dilini kəsir.
Con Braun: Cənab prezident, Sizinlə tamamilə razıyam. Düz buyurursunuz. Məlumat vermək istəyirəm
ki, keçən cümə günü mən vitse-prezident Çeyni ilə görüşmüşəm və onunla Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru kəməri
haqqında söhbət etmişəm. Mənim zənnimcə, o tərəfdən həm bu layihəyə, həm də Azərbaycan qazını Türkiyəyə
çatdıracaq qaz boru kəməri layihəsinə böyük dəstək var. İstər Türkiyə prezidenti ilə, istərsə də Türkiyədə digər
tərəflərlə olan danışıqlarımdan, müzakirələrimdən belə başa düşdüm ki, Türkiyə tərəfdən də bu layihələrə böyük
dəstək var. Türkiyə tərəfindən hiss etdiyim dəstək, təkcə neft boru kəməri üçün deyil, həm də qaz boru kəməri
üçündür. Söhbətlərdən belə başa düşdüm, onların məqsədləri var ki, gələcəkdə Azərbaycandan alınacaq qaz
Türkiyədən keçərək Avropaya çatdırılsın. Qaz kəməri haqqında danışıqlar Gürcüstanda hələ davam etsə də başa
düşdüm ki, Gürcüstan da bu boru kəmərini özü üçün çox mühüm hesab edir.
Cənab prezident, həmişə bir şeyə də inanmışam və inanıram ki, ticarət əlaqələri digər bütün əlaqələri
dəyişə bilər, onlara təsir edə bilər.
Ona görə ümidvaram ki, bu imkandan istifadə edərək, Siz, cənab prezident, həm öz vəzifənizdən, həm də
öz nüfuzunuzdan istifadə edərək, bu regionda lazım olan, çox mühüm olan sabitliyin yaradılmasında öz
sözünüzü deyəcəksiniz, bunu yaradacaqsınız. Regional sabitlik sərmayə qoymaq istəyən hər bir insanın beyninə
həkk olunmuş bir şeydir. Əgər bu əldə edilərsə, inanıram ki, indiki sərmayələr uğurlu olacaqdır.
Bundan başqa bu, elə geniş imkanlar açacaq ki, bəlkə heç bizim düşünmədiyimiz yeni sərmayələri
regiona, o cümlədən Azərbaycana cəlb edəcəkdir.
Heydər Əliyev: Elədir.
Amerikanın prezidenti cənab Corc Buş prezidentlik fəaliyyətinə başlayan kimi mənə ətraflı bir məktub
yazmışdı. Ondan sonra, bu ayın əvvəlində Bakıda neft-qaz sərgisinin keçirilməsi münasibətilə də mənə məktub
yazmışdı.
O, bu məktublarda çox açıq-aydın bildirir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti Azərbaycana böyük
əhəmiyyət verir, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki neft və qaz yataqlarının işlənilməsini dəstəkləyir. O, hər iki
məktubda Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri və Azərbaycan qazının Türkiyəyə verilməsi məsələlərini
xüsusi deyir və dəstəkləyir. Yəni bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti ilə bizim aramızda heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. Ancaq siz bilirsiniz ki, maneçilik göstərənlər də var. Mən bunu ona görə demirəm ki,
maneçilik göstərənlər bir şeyə nail ola bilərlər. Yox, heç bir şeyə nail ola bilməzlər. Ancaq görürsünüz,
çalışırlar. Amma bizim narahatçılığımız yoxdur və heç kəs də bizə mane ola bilməz. Ancaq indi kənarda bir az
hürənlər var.
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BAKI POLADTÖKMƏ ZAVODUNUN AÇILIŞI MƏRASİMINDƏ NİTQİ
(23 iyun 2001)
23 iyun 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli fəhlələr, mütəxəssislər, yeni yaranmış poladtökmə zavodunun kollektivi!
Mən yeni yaranmış poladtökmə zavodunun açılışı münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu hadisəni
Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında mühüm bir hadisə kimi qiymətləndirirəm və sizə yeni poladtökmə
zavodunun gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Bizim bugünkü toplaşmamızın və bu zavod ilə tanış olmağımızın, eyni zamanda zavodun açılışı
münasibətilə burada mitinq keçirməyimizin tam əsası var. Çünki Azərbaycanda xarici investisiyanın istifadə
edilməsi sahəsində neft və qaz sənayesindən sonra, Amerika Birləşmiş Ştatlarının zəngin ailələrindən biri olan
Pritsker ailəsinin kapitalı ilə Azərbaycanda son yeddi ildə tikilmiş bir çox vacib xidmət obyektləri ilə yanaşı,
indi artıq böyük bir istehsal müəssisəsi yaranıbdır. Burada verilən məlumatlardan siz bildiniz ki, bu istehsal
müəssisəsinin yaranmasına böyük miqdarda vəsait qoyulubdur, Azərbaycana investisiya gəlibdir. Bu mürəkkəb,
çətin işi həyata keçirmək üçün və bu gün artıq poladtökmə istehsalını bizə və bütün Azərbaycana nümayiş
etdirmək üçün müxtəlif dünya şirkətlərinin imkanlarından səmərəli istifadə olunubdur. Azərbaycanda özəl
sektor sahəsində xarici sərmayə ilə belə bir metallurgiya zavodunun yaranması Azərbaycan dövlətinin iqtisadi
sahədə apardığı ardıcıl siyasətin bariz nümunəsidir. Biz artıq bir neçə belə xarici investorların vasitəsilə
yaranmış istehsal müəssisələrinin açılışını keçirmişik və bu proses davam edir. Beləliklə, Azərbaycan dövlətinin
iqtisadi islahatları, o cümlədən özəlləşdirmə proqramını həyata keçirməsi sayəsində özəl sektorun yaranması,
inkişaf etməsi üçün mümkün olan şərtlərin yaranması nəticəsində və özəl sektorun inkişafına dövlətin qayğısı və
himayəsi nəticəsində belə bir zavodun tikilib başa çatdırılması və artıq bu gün məhsul buraxması mümkün
olubdur. Demək, bizim iqtisadi islahatlarımız nəinki həyata keçirilir, həm də onlar öz müsbət nəticələrini verir.
Demək, bizim apardığımız siyasət nəticəsində Azərbaycanda təkcə neft və qaz sektoruna yox, iqtisadiyyatın bir
çox başqa sektorlarına böyük miqyasda xarici investisiyanın gəlməsi təmin olunur. Bunlar çox əlamətdar
hadisələrdir. Ona görə də bu, hamımızda, şəxsən məndə böyük qürur hissi doğurur və bütün vətəndaşlarımıza
sübut edir, bu işlərə inanmayanlara, yaxud da bizim gördüyümüz işlərə kölgə salmaq istəyənlərə sübut edir ki,
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti düz yoldadır və Azərbaycanın hakimiyyət orqanları bu siyasəti düzgün
istiqamətdə həyata keçirir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Pritsker ailəsinin Azərbaycana gətirdiyi investisiya çoxdur. Əvvəlcə böyük
bir kompleksin yaradılması - keçmişdə tikilmiş "Naxçıvan" mehmanxanasının təmir edilməsi və
modernləşdirilməsindən başlayaraq, şəhərimizin gözəl bir güşəsində böyük mehmanxana kompleksinin
tikilməsi, əyləncə mərkəzləri və insanların tələbatını ödəmək üçün yaradılmış başqa sahələr hamının gözü
qabağındadır.
Mən bu gün düşünürəm, əgər cənab Paolo Pərviz Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük şirkətinin
nümayəndəsi olaraq bu işləri başlamasaydı, indi bizim "Həyat Recensi - Naxçıvan", "Həyat park" və digər
binaların heç biri olmazdı. Əgər onlar olmasaydı, Azərbaycana xarici ölkələrdən, xüsusən Qərb ölkələrindən
yüksək servis xidmətlərindən istifadə edən insanlar gəlməzdilər, yaxud gəlsələr də, belə səmərəli fəaliyyət
göstərə bilməzdilər. Ona görə də mən Amerika şirkətinin, onun nümayəndəsi Paolo Pərvizin burada gördüyü
işləri müsbət qiymətləndirirəm və mehmanxana, restoran, əyləncə obyektlərindən sonra sənayenin ən ağır
sahələrindən biri olan metallurgiya sahəsinə keçməsi onu göstərir ki, onlar burada gördükləri işlərin bəhrəsini
hiss ediblər. Azərbaycanda iş görməyin imkanlarını hiss ediblər. Ona görə də belə bir nəhəng poladtökmə
zavodunu işə salmağa başlayıblar və müvəffəqiyyətlə sona çatdırıblar. Elə bax, bu dediyim sözlər onu sübut
edir: birinci tərəfdən, Azərbaycanın müasir iqtisadi siyasəti, bazar iqtisadiyyatı, xarici investisiyanın cəlb
olunması, sahibkarlığa, azad biznesə imkan yaradılması, ikinci tərəfdən də, Azərbaycana inanıb buraya gəlmək,
investisiya qoymaq, iş görüb mənfəət götürmək bizim apardığımız siyasətin nəticəsidir.
Pritskerlər ailəsi Amerikanın zəngin ailələrindən biridir. Demək olar ki, dünyanın bütün ölkələrində
onların otelləri və başqa mülkləri var. Ola bilərdi ki, Azərbaycan kimi kiçik bir ölkədə onlar öz böyük işlərini
gətirib tətbiq etməyəydilər. Ancaq onlar da bildilər ki, Azərbaycana getmək, Azərbaycana vəsait, sərmayə
qoymaq lazımdır. Çox yaxşı ki, onlar Paolo Pərviz kimi bir adamı seçiblər, təmsilçi ediblər. O da böyük
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təcrübəyə malik olaraq burada həm işləri yaxşı qurub, həm onların etimadını doğruldub, həm də burada artıq
böyük bir hörmətli xarici biznesmen kimi məşhurlaşıbdır.
Mən bugünkü poladtökmə zavoduna baxarkən yenə də keçmiş yadıma düşdü. Biz 1970-ci illərdə
Azərbaycanda sənayenin bütün sahələrini, o cümlədən ağır sənayeni, onların müxtəlif hissələrini güclü inkişaf
etdirmək yolundaydıq və çox işlər görmüşdük. İndiki bu kompleks böyük "Azərelektroterm" zavodunun bir
hissəsidir. Nəinki hamısı mənim xatirimdədir, mənim iradəmin, himayəmin və bu işlərə olan diqqətimin
nəticəsində Azərbaycanda böyük elektroterm zavodu yarandı. O, çox uğurla işləyirdi və keçmiş SSPİ
məkanında özünəməxsus yer tuturdu. Onun uğurla işləməsi və bizim o istehsala güclü diqqət verməyimiz SSRİ
hökumətinin, xüsusən SSRİ Elektrotexnika Nazirliyinin Azərbaycana daha da çox vəsait qoymasına və burada
bu sənayenin inkişaf etdirilməsinə əsas yaratdı.
Xatirimdədir, onda biz bu məsələləri həm Moskvada Nazirlər Sovetində, Elektrotexnika Nazirliyində,
həm də elektrotexnika naziri Antonov Azərbaycana tez-tez gəldiyi vaxtlarda müzakirə edirdik və burada nəhəng
bir zavod, yeni zavod yaratmaq qərarına gəldik. Məqsədimiz nə idi? Bilirsiniz ki, o vaxt Sovetlər İttifaqında
metallurgiya çox böyük yer tuturdu. Metal əritmək, metal tökmək və qara metal məmulatı istehsal etmək çox
çətin bir prosesdir. Bu sahədə SSRİ-də əsasən domna sobaları və Marten sobalarından istifadə olunurdu. Ancaq
70-ci illərdə elektrik sobalarının icad olunması və onların metal tökmək üçün, metal əritmək üçün daha da
səmərəli olması müəyyən edilmişdi. Ona görə də biz bu zavodun əsasını qoyarkən bütün SSRİ-nin tələbatının
böyük bir hissəsini təmin etmək üçün elektrik sobaları, - indi biz orada gördük, bax onları yaratmaq istəyirdik.
Ona görə də burada belə böyük korpuslar tikildi, işə başlandı. Ancaq bildiyiniz səbəblərdən bu işlər sonra
dayandı və təəssüflər olsun ki, 1990-cı illərdən başlayaraq Azərbaycanda sənaye istehsalı tənəzzülə uğradı. Həm
elektrotexnika zavodunun əsas korpusu get-gedə işini zəiflətdi və demək olar ki, indi o qədər də işləyə bilmir,
yəni əsas profil üzrə işləyə bilmir, həm də bu da belə yarımçıq qaldı.
O vaxtlar biz başqa sistemdə - SSRİ sistemində idik. Ancaq SSRİ-də ağır sənayenin inkişafı çox mühüm
yer tuturdu. Əgər ağır sənaye, metallurgiya sənayesi SSRİ-də inkişaf etməsəydi, o dünyada fövqəldövlətlərdən
birinə çevrilə bilməzdi.
Ancaq iş bundadır ki, o vaxtlar belə müəssisələr, zavodlar adətən Rusiyanın ərazisində yaradılırdı. Mən
isə Azərbaycana rəhbərlik edən zaman bunların hamısını təhlil edəndə gördüm ki, yox, bunlar Azərbaycanda da
yaranmalıdır. Nə üçün biz ancaq pambıq istehsalı, üzüm istehsalı, yaxud yüngül sənaye məhsulları ilə məşğul
olmalıyıq? Nə üçün bizim sənayemiz ancaq neft sahəsində olmalıdır? Bizdə boru-prokat zavodu yaradılmışdı.
Amma o, az idi. Ona görə də biz o vaxt bu işləri başladıq. Yarımçıq qaldı, başa çatmadı. Ancaq indi bu
korpuslar, bu binalar müstəqil Azərbaycan üçün gərəkli oldu və gərəklidir. Əgər xarici investorlar, indi bizim
başqa belə iri ağır sənaye müəssisələrimizə də maraq göstərsələr və bu şirkət kimi gəlib burada sərmayə
qoysalar və müasir texnologiyanı buraya gətirsələr, Azərbaycanın imkanları hələ çoxdur.
Mən bu gün baxış zamanı maraqlandım ki, vaxtilə bu elektrik sobalarını yaradıb boru-prokat zavodundakı
dörd Marten sobasını elektrik sobaları ilə dəyişdirmək lazım idi. Onlar o vaxt artıq köhnəlmişdi, indi tamam
köhnəlib və təəssüflər olsun ki, bizim o zavod - vaxtilə on minə qədər insan işləyən zavod indi çox ağır
vəziyyətdədir. Biz onu bu vəziyyətdən özəlləşdirmə vasitəsilə, xarici investisiyanın buraya gətirilməsi vasitəsilə
çıxarmaq istəyirik. Güman edirəm ki, bunu edəcəyik. Ona görə də mən indi maraqlandım.
Bizim baş nazir mənə məlumat verdi ki, əgər indi buradakı elektrik sobasının yanında bir dənə də elektrik
sobası tikilsə, - Paolo Pərviz mənə dedi ki, tikiləcəkdir, - onda Sumqayıt boru-prokat zavodunun tələbatı
ödənəcəkdir. Bəlkə də oradakı Marten sobalarına heç ehtiyac olmayacaqdır. Görürsünüz, yaxşı bir iş başqa bir
sahənin də işinin canlanmasına, inkişaf etməsinə əsas yaradır və kömək edir. Hesab edirəm ki, biz bunu
etməliyik. Sən ikinci sobanı burada tikməlisən. Boru-prokat zavodunu da özəlləşdirmək üçün, - bizim iqtisadi
inkişaf naziri indi bu işlə məşğul olur, - birlikdə fikirləşməlisiniz ki, bunu nə cür təmin edək və onun işə
salınmasını necə təmin edək. SSRİ dağılandan sonra, bilirsiniz, tələbat bir az azaldı. Artıq indi hiss olunur ki,
həmin borulara ehtiyac var. Dünyanın çox yerlərində ehtiyac var.
Əgər poladtökmə zavodu ilk məhsulunu İsveçrənin böyük şirkətinə göndərirsə, ixrac edirsə, bu,
Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli bir haldır. Eləcə də həmin borular. Təbiidir ki, burada ikinci soba
yaransa, metalın da keyfiyyəti yaxşı olacaq və boruların da keyfiyyəti yaxşı olacaqdır. Bunların hamısını etmək
lazımdır.
Bizim iqtisadiyyat ağır yollardan keçərək irəliləyir. Bəzilərinə, yəni bu işi bilməyən adamlara, yaxud da
ki, nə bilim, hansısa şəxsi məqsəd güdən adamlara, ya Azərbaycanı dağıtmaq istəyən adamlara elə gəlirdi ki, hər
şeyi dağıtmaq lazımdır, hər şeyi tezliklə özəlləşdirmək lazımdır, ondan sonra Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf
edə bilər. Onlar naşı adamlardır. Nəinki naşı adamlardır, ağılsız adamlardır. Məsələn, görürsünüz, xarici
investorun gəlib burada bu işə başlaması və iki il müddətində bu zavodun yaranması üçün buna inam lazım idi.
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Azərbaycanda bu işi görməyin səmərəsini nümayiş etdirmək, bildirmək lazım idi. Yoxsa hər şeyi dağıt, hər şeyi
özəlləşdir. Orada da yanıüstə qalacaqdı, burada da yanıüstə qalacaqdı. Bizim özəlləşdirmə proqramının ikinci
mərhələsi həyata keçirilir və ardıcıl sürətdə həyata keçiriləcəkdir. Ancaq özəlləşdirmənin əsas məqsədi istehsalı
artırmaq, iqtisadiyyatı inkişaf etdirməkdir. Əgər bu məqsədə nail ola bilmiriksə, demək, bu özəlləşdirmənin heç
bir əhəmiyyəti olmayacaq, olan şeylər də dağılacaqdır. Necə ki, bizim bəzi müəssisələrdə dağıdıblar.
Beləliklə, mən çox məmnunam ki, biz bu gün burada zavodun işi ilə tanış olduq. Ümidvaram ki, Paolo
Pərvizin zavodun gələcək proqramı haqqında verdiyi vədlər yerinə yetiriləcək, zavod genişlənəcək, tam güclü
səviyyəsinə gəlib çatacaqdır və Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına öz faydasını verəcəkdir. Buraya 40
milyon dollardan artıq sərmayə qoyulubdur. Mən iki gün bundan qabaq Paolo Pərvizi qəbul etdim. O dedi ki,
ildə 15 milyon dollar vergi veriləcəkdir. Elədirmi?
Paolo Pərviz: Bəli, elədir.
Heydər Əliyev: Sən bunu mənə demisən, burada da de.
Paolo Pərviz: Bəli, demişəm.
Heydər Əliyev: İndi sizdə 700 adam işləyir?
Paolo Pərviz: İndi burada 700 adam işləyir.
Heydər Əliyev: 700 adam işləyir. Sən mənə dedin ki, burada 1500 adam işləyəcəkdir. Elədir?
Paolo Pərviz: Bəli, işləyəcək.
Heydər Əliyev: Mənə dedilər ki, işləyənlərin maaşı 200-300-400 dollar səviyyəsindədir.
Paolo Pərviz: Cənab prezident, 400 dollara qədərdir.
Heydər Əliyev: 400 dollara qədər alacaqlar. Demək, məsələnin ikinci tərəfi. Biz bir tərəfdən daxili
istehsal yaradırıq, o biri tərəfdən də Azərbaycanın bu məhsullara olan tələbatını ödəyirik və yeni iş yerləri
açırıq. Bax, görürsünüz, neçə məsələ birdən həll olunur. Güman edirəm ki, bunlar hamısı həyata keçiriləcəkdir.
Burada cənab Paolo Pərviz bu işin görülməsində bizim dövlətin, hökumətin köməyi, himayəsi haqqında
danışdı və təşəkkürünü bildirdi.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, hansısa xarici ölkədən, yaxud bizim vətəndaşlarımızdan kim bu cür işlər
görmək istəyirsə, onlara indiyə qədər olduğundan artıq kömək edəcəyik, yardım edəcəyik və şərait yaradacağıq.
Ancaq bu işləri görmək lazımdır. Buraya 40-50 milyon dollar vəsait qoyulubdur. Elə bilirsiniz ki, Azərbaycanda
40-50 milyon dollar vəsaiti olan biznesmen yoxdur? Var. Mən hesab edirəm ki, var. Düzdür, yoxlamamışam,
amma hesab edirəm ki, var. Onlar öz pullarını qorxudan aparıb xarici banklarda saxlayırlar. Yaxşı, bunun
nəticəsi nə oldu? Sən indi bunu qazanmısan, ya oğurlamısan, nə etmisən - öz işindir. Yaxşı, aparıb bunu xarici
bankda saxlayanda sənin mənfəətin nədir? Mənfəətin var. Amma məqsədin nədir? Ancaq gətir, qoy. Mən bir
neçə dəfə demişəm.
Bizim bir neçə qərarlarımız var. Əgər gəlib belə iş görürsənsə, heç kəsdən soruşmayacaqlar ki, sən bu
pulu haradan almısan. Yəni o vəsaitin mənbəyini biz soruşmuruq. Mən bütün hüquq-mühafizə orqanlarına da
göstəriş vermişəm. Mənim bu barədə fərmanlarım var. Bizim Milli Məclisin qərarı var. Ancaq təəssüf ki, hələ
bizim öz biznesmenlərimizi bu böyük işlərə cəlb edə bilmirik. Onların çoxu elə xırda alverlə məşğul olur - nə
bilim, oradan aldı, gətirdi, burada satdı, buradan da aldı, orada satdı. Ticarət deyəndə, elə bunun özü də
ticarətdir. Amma kiçik ticarətlə məşğul olur. Təbiidir, çox qazanır, bəzən də vergidən gizlənir, oğurluq edir.
Pulları yığır, aparır altına qoyur. Ona görə mən bir də deyirəm, biz bu qayğını, bu yardımı etmişik və hər
bir kəsə, hər bir xarici investora, hər bir Azərbaycan sahibkarına, biznesmeninə etməyə hazırıq.
Burada Paolo Pərviz çox geniş bir nitq söylədi. Düzdür, mənə dedi ki, 4 dəqiqə danışacağam. Tərcümə ilə
də 4 dəqiqə olmadı. Yox, mən səni günahlandırmıram. Danışmalıydın, nə sözün var, deməliydin. Ancaq sadəcə,
yadına salıram ki, sən mənə 4 dəqiqə demişdin. Onun nitqində çox mənalı, əhəmiyyətli fikirlər var.
Məsələn, misal gətirdi ki, Amerikada investorları həvəsləndirmək üçün vergi sahəsində nə edirlər, yaxud
İngiltərədə, İrlandiyada, başqa yerlərdə. Bunları bilmək lazımdır. Ona görə də onun burada belə faktları bəyan
etməsi, mənə belə gəlir ki, çox faydalıdır. Bu təcrübədən hamı istifadə etməlidir. Təkcə hökumət yox, hamı
istifadə etməlidir. Mən yenə o fikrə qayıdıram ki, əgər hansısa investor burada doğrudan da faydalı iş görsə, biz
ona da sizə yaratdığımız imkanları yaradacağıq. Amma biz çox iş görmüşük.
Məsələn, bir-iki ay bundan öncə mən özəlləşdirilmiş bütün müəssisələrin, kolxozların, sovxozların indiyə
qədər olan borclarının tamamilə silinməsi haqqında fərman verdim. Mən təklif verdim, Milli Məclis qanun
çıxardı, ondan sonra da fərman verdim. Təsəvvür edin, zavod var ki, 30 ildir işləyibdir, filan qədər borcu var.
İndi gəlib bunu özəlləşdirmək istəyəndə o adama deyirlər ki, gərək sən bu borcları da verəsən. Mən bir neçə ildir
mübarizə aparırdım ki, gəlin özəlləşdirməni səmərəliləşdirmək üçün bu borcları silək. Deyirdilər ki, yox, olmaz.
Axırda məcbur etdim və bütün borcları sildik. Yaxud biz kolxozları, sovxozları ləğv etmişik. Torpağı kəndlilərə
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vermişik. Amma o kolxozların dövlətə olan borcu qalıbdır. Yəni o kolxozların borcu kimi dövlətə gələcək
gəlirdir. Rasizadə, elədir?
Artur Rasizadə (baş nazir): Cənab prezident, bəli, elədir.
Heydər Əliyev: Yaxşı, kolxozu ləğv etmişik, torpaqlar özəlləşib, mal-qara özəlləşib, hər şey özəlləşib,
indi bank kolxozun bu borcunu gedib kimdən alacaqdır? Bax, bizdə belə paradokslar var. Bununla onu demək
istəyirəm ki, bizim o qərarımız, qəbul olunmuş qanun və mənim fərmanım, görürsünüz, çox ciddi, radikal bir
addımdır. Bu addımla biz sahibkarlara daha da şərait yaradırıq, özəlləşdirməni daha da güclü, səmərəli aparmaq
üçün imkanlar yaradırıq. Bəlkə də, bizim İrlandiyadakı qədər güzəşt qoymağa imkanımız yoxdur. Amma
hərənin öz tutumu var. Öz imkanlarımıza görə bunu edirik və edəcəyik.
Əsas məsələlərdən biri, mən bunu əvvəllər də demişəm, daxili istehsalı inkişaf etdirmək, Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarını daxili istehsalda əldə olunan məhsul vasitəsilə təmin etmək və idxalı
azaltmaqdır. Burada deyildi ki, Ukraynadan, Belarusdan müxtəlif ölçülü armaturlar gətirilib Azərbaycanda
satılır. Biz bunun əleyhinə gedə bilməzdik. Çünki bizdə belə istehsal yox idi. Mən maraqlandım. Bəziləri burada
xırda sexlər yaradıblar. Amma o sexlərdə keyfiyyətli armatur istehsal olunmur. Bu armaturların çoxu inşaata
gedir. Elədir, yoxsa yox?
Artur Rasizadə: Bəli, elədir.
Heydər Əliyev: Demək, bizim inşaatımız da keyfiyyətli olmalıdır. İnşaatımızın keyfiyyətli olması üçün
dəmir armaturlar gərək keyfiyyətli olsun, müasir standartlara cavab versin. O xırda sexlər bunu edə bilməz. Mən
Ukraynadan, Rusiyadan gətirilənlərin də keyfiyyətini bilmirəm. İndi bizdə belə bir böyük müəssisə yaranandan
sonra, təbiidir ki, biz daxili istehsalı qorumalıyıq. Ona görə də bizim hökumətimiz, Nazirlər Kabineti
fikirləşməlidir, lazımi tədbirlər görülməlidir. Gömrük Komitəsi bunu özbaşına edə bilməz. Ancaq gərək biz
müəyyən edək. Daxili istehsalı qorumaq üçün bu, dünyada məşhur olan bir metoddur. Biz yeni bir şey icad
etmirik. Onun qorunması üçün, əlbəttə, bizim özümüzdə istehsal olunan məhsulların xaricdən gətirilməsini
müəyyən qədər məhdudlaşdırmalıyıq, yaxud onlara qoyulan vergiləri artırmalıyıq.
Dünən idi, ya iki gün bundan öncə Paolo Pərviz mənə dedi ki, bizim vergi kodeksində çox məhsul istehsal
edən, yaxud gəlir götürən şirkətlərdən vergi yüksəkdir. Fazil, elədir, yoxsa, yox?
Fazil Məmmədov (vergilər naziri): Cənab prezident, elə deyil. 100 milyon manata qədər 2 faiz, 100
milyon manatdan çox isə 18 faiz əlavə dəyər vergisi verirlər.
Heydər Əliyev: Eyni şeyi o da mənə dedi. Amma əgər onun dediyi həqiqətdirsə, bunun içində nə var?
İçində o var ki, xaricdən həmin armaturları gətirirlər, ayrı-ayrı şirkətlərə verirlər. O da 100 min dollarlıqdan
artıq satmır, ona görə siz ondan 2 faiz vergi götürürsünüz. Amma indi bu nə etsin? Bu da versin o biri
şirkətlərə? Mən demirəm ki, bundan az vergi götürün. Vergi qanunu qanundur. Amma o fırıldaqlar ki, var,
edirlər, siz, təkcə siz yox, bizim başqa müvafiq orqanlarımız da gərək biləsiniz - hansı şirkət nə qədər gətirir.
Tutaq ki, 500 min, 200 min dollarlıq məhsul gətirir. Ondan 18 faiz götürün. Amma əgər o, çox gətirirsə, vergini
azaltmaq üçün ona-buna paylayırsa, demək, o, sizi də aldadır, bizi də aldadır. Belə olanda, demək, bunlar eyni
şəraitdə olmurlar. Bu da bizim daxili istehsala zərər gətirəcəkdir. Yəni 18 faizi azaltmaq lazım deyil, amma elə
olmalıdır ki, onlardan da iki faiz yox, 18 faiz alasınız.
Ümumiyyətlə, bu sahədə, yəni ölkəyə xarici investisiyanın gətirilməsi üçün, xarici investorların, bizim öz
sərmayəçilərimizin daha da səmərəli işləməsi üçün, şərait yaradılması üçün dünya təcrübəsindən istifadə etmək
lazımdır.
Aydındır, inkişaf etmiş ölkələrdə, böyük imkanlara malik olan ölkələrdəki, - hansıları ki, burada dedilər, qaydaların hamısını bizdə kor-koranə tətbiq etmək olmaz. Ancaq o təcrübələrdən istifadə etmək lazımdır. Bizdə
hər şey yenidir.
Bizim təcrübəmiz azdır. Amma bazar iqtisadiyyatı ilə gedən ölkələrin həm böyük təcrübəsi var, həm də
onlar çox çevik hərəkət edirlər, lazım olan zaman manevr edirlər ki, həm istehsala stimul versinlər, həm də
dövlətin vergiləri gəlsin və dövlət xeyir götürsün.
Mən bu fikirlərimi sizə çatdıraraq onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi
siyasət öz müsbət nəticələrini verir. Biz bu siyasəti bundan sonra da davam etdirəcəyik. Ancaq ona müəyyən
mərhələlərdə əlbəttə, baxmaq lazımdır, yəni çeviklik göstərmək lazımdır ki, hansısa qərar üç il bundan qabaq
qəbul olunubsa və əgər indi şərait dəyişilibsə, bəlkə müəyyən dəyişikliklər etmək lazımdır. Yəni gərək biz daim
bazara nəzarət edək. İdxal-ixrac prosesinə daim nəzarət edək. Biz liberal iqtisadiyyat yaratmışıq. Liberal ticarət
yaratmışıq. Ancaq gərək biz bunlara daim nəzarət edək ki, dəyişikliklər zamanı biz də öz dəyişikliklərimizi
aparaq və ölkəmiz bütün bu proseslərdən mənfəət götürsün, Azərbaycanda isə özəl sektor inkişaf etsin.
Mən bu hadisə münasibətilə sizin hamınızı, bu kollektivi bir daha təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, bu nümunə həm xarici investorlar üçün, həm də ölkəmizdə olan biznesmenlər üçün çox
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dəyərli olacaqdır. Mənim burada verdiyim bəzi izahatlar və bəzi bəyanatlar da insanların daha da çox investisiya
qoymasına kömək edəcəkdir. Biz isə Azərbaycanın hakimiyyət orqanları bütün bu məsələlərin həyata
keçirilməsində lazımi qayğımızı, diqqətimizi göstərəcəyik. Mən əvvəllər demişəm, bir də demək istəyirəm. Özəl
sektora kömək etmək lazımdır. Özəl sektorun işinə qanunsuz müdaxilə etmək lazım deyil. Vergilər Nazirliyi
yeganə nazirlikdir ki, özəl sektorla əlaqə qurub vergisini alır. Amma onun da borcu ondan ibarətdir ki, vergidən
yayınanları, aldadanları, fırıldaqçıları meydana çıxarsın. Mən hesab edirəm ki, - indi düzdür, vergidən gəlirimiz
artıbdır, - hələ ki, bizim özəl sektorda olan sahibkarların hamısının vergisi gəlib çatmayıbdır.
Burada çox elektrik enerjisi istifadə olunacaqdır. Təbiidir ki, onun pulunu vaxtında verəcəklər. Su istifadə
olunacaq, onun da pulunu verəcəklər. Ancaq onu da demək istəyirəm ki, bizdə elektrik enerjisi istehsalı son
vaxtlar artıbdır. Həm Yenikənd Elektrik Stansiyasını tikmişik, həm də Bakıda bir nömrəli İstilik Elektrik
Mərkəzində birinci enerji bloku işə düşübdür. Oraya 50 milyon dollar sərmayə qoymuşuq, indi ikincisi tikilir.
Beləliklə, elektrik enerjisi istehsalı artıbdır. Ancaq elektrik enerjisindən istifadə edən həm vətəndaşlar, həm də
müəssisələr, özəl sektor, dövlət müəssisələri onun haqqını vermirlər.
Bir neçə gün bundan öncə bizim qəzetlərdə, televiziyada göstərildi ki, elektrik enerjisindən istifadəyə görə
hansı rayon nə qədər haqq veribdir. Şəmkir rayonunda istifadə olunan elektrik enerjisinin cəmi 2 faizinin haqqı
verilibdir. Biz bununla iqtisadiyyatı saxlaya bilərikmi? Mingəçevirdə Elektrik Stansiyasında işləyən adamların
maaşları bir az gecikibdir. Ona görə onlar çox etiraz çıxışları edirlər. Necə deyərlər, bu, real vəziyyətdir. Amma
əgər istehsal etdiyimiz elektrik enerjisinin, heç olmasa, 50 faizinin, 60 faizinin haqqı yığılsaydı, biz çox şey edə
bilərdik. Bəlkə də bunun bu zavoda aidiyyəti yoxdur. Çünki bunlar bu işdə hər şeyi normal edəcəklər. Bu gün
həm dövlət müəssisələri, həm də özəl sektor, - lap kiçik mağazadan tutmuş, böyüyünə qədər, - elektrik
enerjisindən istifadə edənlərin hamısı onun haqqını verməlidir. Əgər bu olmasa, biz nə qədər çox iş görsək də,
iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirə bilməyəcəyik.
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Arzu edirəm ki, bu proqramın sona çatması gecikməsin.
Proqramı tam sona çatdıran zaman mənə xəbər edərsiniz. Sizə söz verirəm ki, mən yenə gələcəyəm, sizinlə yenə
görüşəcəyəm. Hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun. Salamat qalın.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASININ SILAHLI QÜVVƏLƏRI GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(25 iyun 2001)
25 iyun 2001-ci il
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi bütün Azərbaycan vətəndaşlarını Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin 83-cü ildönümü bayramı
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və Azərbaycan Milli Ordusuna, Silahlı Qüvvələrinə gələcək uğurlar
arzulayıram.
Hər bir dövlətin ordusu onun əsas sütunlarından biridir. Deyə bilərəm ki, bəlkə də, onurğa sütunudur.
Ordu tarixən həmişə dövlət üçün, xalq, millət üçün ən əziz anlayış olmuşdur. Bu, indi müstəqil Azərbaycan
dövlətində də belədir. 83 il bundan öncə Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini elan etmiş ilk xalq cümhuriyyəti
dərhal Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bu, təbiidir.
Heç bir müstəqil dövlət, ölkə ordusuz yaşaya bilməz. Ordu hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün,
suverenliyinin və müstəqilliyinin təminatçısıdır. Ona görə də Azərbaycanda dövlət müstəqilliyimizin bərpa
olunmasının 10-cu ildönümünü keçirməyə hazırlaşaraq, biz bu gün böyük ruh yüksəkliyi ilə Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrinin bayramını, 83-cü ildönümünü böyük iftixar hissi ilə keçiririk və bununla bir daha həm
vətəndaşlarımıza, həm də bütün dünyaya bəyan edirik ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin ona layiq, onun
müstəqilliyini qorumağa və möhkəmləndirməyə qadir olan güclü ordusu var.
Müdafiə naziri general-polkovnik Səfər Əbiyev ordunun, silahlı qüvvələrin yaranması və keçdiyi yol
haqqında, xüsusən son 10 il ərzində ordu quruculuğu prosesi haqqında ətraflı məlumat verdi. Həqiqət bundan
ibarətdir ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu dərhal, milli ordu, silahlı qüvvələr yaradılması haqqında 1991-ci
ilin oktyabr ayında qəbul olunmuş qərar əsasında yaranmağa başlasaydı, bəlkə də, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsində bizim indi belə ağır vəziyyətə düşməyimiz və çətinliklərlə rastlaşmağımız olmazdı. Təəssüflər
olsun ki, o vaxt böyük səhvlərə, xəyanətlərə, cinayətlərə yol verilibdir. Ona görə Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edib dövlətini qurarkən və Ermənistanın ondan bir neçə il əvvəl Azərbaycana başladığı
təcavüzün qarşısını almağa çalışarkən onun mütəşəkkil, peşəkar ordusu olmamışdır.
Təbiidir, peşəkar ordunun yaranması bir ayda, yaxud bir ildə başa çata bilməz. Ancaq zamanın tələbləri
bəzən elə vəziyyət yaradır ki, bir ildə görülən işi bir ayda görmək lazımdır. Bu, mümkündür. Çünki Azərbaycan
xalqının tarixi keçmişi, keçən əsrlərdə müxtəlif döyüşlərdə göstərdiyi rəşadət və qəhrəmanlıq nümunələri onun
qəlbində daim yaşamışdır. Ona görə də bu hissiyyatları oyatmaq lazım idi, bunları hərəkətə gətirmək lazım idi.
Ancaq bu, edilməyibdir. Bunlara baxmayaraq, son illərdə ordu quruculuğunda aparılan işlər Azərbaycanda
mütəşəkkil, güclü, qüdrətli ordu, silahlı qüvvələr yaratmağa imkan veribdir. Biz bunu Azərbaycanın 10 illik
müstəqillik dövründə ən əsas nailiyyətlərdən biri hesab edirik.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə olunandan sonra indiyə qədər keçdiyi tarix, yaşadığı günlər hamıya
məlumdur. Ancaq Azərbaycan xalqı, onun yaratdığı dövlət, onun yaratdığı silahlı qüvvələr böyük sınaqlardan,
çətinliklərdən keçərək, böyük itkilər verərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilbəil yaşadıb, möhkəmləndirib,
inkişaf etdirib və artıq indi dönməz vəziyyətə gətirib çıxarıbdır.
Biz bu gün ordumuzun vəziyyətindən məmnun ola bilərik. Ancaq hələ ordunu tam yüksək səviyyəyə
qaldırmaq üçün, müasir tələblərə, beynəlxalq standartlara çatdırmaq üçün və silahlı qüvvələri həqiqətən
məğlubolunmaz səviyyəyə çatdırmaq üçün bundan sonra çox iş görməliyik. Bunun üçün bizim indi
imkanlarımız var. Bunun üçün ən böyük imkanımız bizim vətənpərvər, vətəninə, müstəqil dövlətinə sədaqətli
əsgərlərimizdir, gənclərimizdir.
Biz burada cəbhə bölgəsindən gəlmiş, hərbi məktəblərdə oxuyan gənclərimizi dinlədik. Doğrusu, mən bu
işin təşkilatçısı olmağıma baxmayaraq, ordu quruculuğu ilə hər gün məşğul olmağıma baxmayaraq, onların
çıxışları, səmimi sözləri və onların verdiyi bəyanatlar məni heyran etdi, məndə çox böyük hisslər yaratdı. Budur
Azərbaycan əsgəri, budur Azərbaycan ordusunun əsası! Biz artıq bu yolla gedirik. Bizim artıq belə vətənpərvər
əsgərlərimiz, zabitlərimiz, gənclərimiz var.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, indi özünü hərbi peşəyə həsr etmək istəyən gənclər ilbəil artır. Mən
bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm ona görə ki, vaxtilə biz müstəqil olmadığımız zaman, sovet hakimiyyəti
dövründə Azərbaycan gənclərinin içərisində özünü hərbi peşəyə həsr etmək istəyənlər az idi. Bəlkə də bunun
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obyektiv səbəbləri var idi. Çünki gənclər böyük sovet ordusunda xidməti, yaxud orada uzunmüddətli xidməti
sevmirdilər, ya da başqa sənətləri bundan üstün tuturdular. Ancaq indi müstəqil Azərbaycanda və xüsusən biz
orduda qanun-qayda yaradandan sonra, orduda sistemli olaraq kadr hazırlığına başlayandan sonra hərbi peşəni
mənimsəmək və özünü hərbi peşəyə həsr etmək istəyən gənclərimiz çoxdur. Hesab edirəm ki,bu, bizim
ordumuzun bu günü və gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli bir hadisədir.
Burada 30 il bundan öncə yaranmış Cəmşid Naxçıvanski Orta Hərbi Məktəb haqqında, indiki hərbi Litsey
haqqında sözlər deyildi. Mən bilirdim. Amma burada o litseyin gənc müdavimi çıxış edərkən, litseyin tarixi
haqqında bir neçə söz deyərkən və həmin məktəbdən, litseydən gələcəyə yol alıb, torpaqlarımızın müdafiəsi
zamanı şəhid olan insanların adlarını çəkərkən, milli qəhrəmanların adlarını çəkərkən, yüksək zabit rütbələrinə
çatmış insanların adlarını çəkərkən görürsən ki, bizim Azərbaycan gənclərində hərbi peşəni mənimsəmək
qabiliyyəti çox yüksəkdir. Sadəcə, bunu təşkil etmək lazımdır. Biz o vaxt, o şəraitdə belə bunu təşkil etmişdik.
Amma bu gün, müstəqil dövlət şəraitində biz çox geniş, əhatəli hərbi təhsil məktəbləri yaratmışıq, hərbi
təkmilləşdirmə məktəbləri yaratmışıq.
Bunlar artıq nəticələrini verir və bundan sonra daha da çox verəcəkdir.
Mən bu günlərdə Bakı Ali Birləşmiş Komandanlıq Məktəbini ziyarət edərkən, onun işi ilə, vəziyyəti ilə
tanış olarkən çox böyük razılıq hissi keçirdim. Demək, gördüyümüz işlər nəticəsini verir. Orada çox yaxşı şeylər
var. Amma hamısından yaxşı o məktəbin kursantlarıdır. Mən orada ayrı-ayrı siniflərdə, laboratoriyalarda
onlarla, yaxud onların gənc müəllimləri ilə danışarkən gördüm ki, bizim Azərbaycan ordusunun gələcəyi nə
qədər böyükdür və güclüdür. Bir də əsas ondan ibarətdir ki, vaxtilə həmin o Naxçıvanski adına məktəbdə biz ali
hərbi məktəblərə kadr hazırlamaq üçün onlara rus dili öyrədirdik. Çünki bütün SSRİ-nin ali hərbi məktəbləri,
təbiidir ki, rus dilində təhsil verirdi. Bu məktəbin yaranmasının bir səbəbi də ondan ibarət idi, bizim uşaqlar,
gənclər rus dilini öyrənsinlər ki, gedib SSRİ-nin ali hərbi məktəblərinə daxil ola bilsinlər. O zaman bu tələb var
idi. Biz bunu da etdik. Amma indi bizim ordumuzda, məktəblərimizdə, həmin mən gördüyüm məktəbdə, yaxud
o litseydə hərbi hissələrdə hər şey Azərbaycanın dövlət dilində, ana dilində - Azərbaycan dilində keçirilir.
Bunun çox böyük əhəmiyyəti var.
Bilirsiniz ki, bir neçə gün bundan öncə mən Azərbaycanın dövlət dilinin, Azərbaycan dilinin tətbiq
olunması ilə əlaqədar bəzi məsələlərin təşkil olunması üçün xüsusi fərman vermişəm. Orada çox konkret
vəzifələr və maddələr qoymuşam. Bu, təkcə ordu üçün deyil, Azərbaycanın bütün hakimiyyət orqanları üçündür.
Azərbaycanın bütün vətəndaşları üçündür. Azərbaycanın bütün informasiya orqanları üçündür. Bu, hamı
üçündür. Mən o cümlədən latın əlifbasına keçmək haqqında konkret müddət qoymuşam. İndi artıq görürəm ki,
qəzetlər əl-ayağa düşüblər. Hər qəzet latın əlifbası və kiril əlifbası ilə yazıları hər nömrədə verirlər. Bəs bunu
indiyə qədər niyə vermirdiniz?
10 il bundan öncə, 1991-ci ilin gərək ki, oktyabr ayında qərar qəbul olunubdur ki, Azərbaycan latın
əlifbasına keçsin. Zaman keçib, hakimiyyətdən biri düşüb, o birisi qalıb, o birisi düşüb, yenisi gəlib. Ancaq latın
əlifbasına keçmək böyük bir problem olubdur. Bəziləri, hətta mən gördüm, belə fikir ortaya atıblar ki, Heydər
Əliyev belə ciddi fərman verib ki, bizim qəzetlərimiz oxunmasın, ya çöksün. Məgər latın əlifbası bir qəzet
üçünmü lazımdır? Qəzetlər bu işin balaca hissəsini təşkil edir. Bu, həyatın bütün sahələri üçün lazımdır.
Bəziləri belə fikir söyləyirdilər ki, bunun üçün zaman lazımdır, keçmək çətin olacaqdır. Mən keçmişi,
tarixi xatırlayıram. 1923-cü ildə Azərbaycanda ərəb əlifbasından latın əlifbasına keçmək haqqında dekret
verilibdir. İki-üç il içərisində Azərbaycanda latın əlifbası bütün hər yerdə tətbiq olunub. Mən 1929-cu ildə orta
məktəbə daxil olmuşam. Mən orada ərəb əlifbasını görmədim. Mən təhsilimi birinci sinifdən latın əlifbası ilə
başlamışam. Mən 1939-cu ildə orta məktəbi latın əlifbası ilə qurtarmışam. Ancaq o vaxt qərar qəbul olundu ki,
kiril əlifbasına keçsinlər. Bir-iki il ərzində kiril əlifbasına keçdilər. Nə üçün o vaxt bunlar mümkün idi, indi
mümkün deyil? Mən fürsətdən istifadə edib, bu barədə ona görə izahatlar verirəm ki, həqiqətən hər kəs
Azərbaycanın müstəqilliyini sevirsə, həqiqətən azərbaycanlıdırsa, həqiqətən Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək
istəyirsə, o dildə yazıb-oxumalıdır və qəbul olunmuş latın əlifbasını mənimsəməlidir.
Ancaq bir tərəfdən, mənim bu fərmanıma, nə təhər deyərlər, cürbəcür rəng verənlər, o biri tərəfdən də
bizim hərbi məktəbimiz. Orada hər şey latın əlifbasındadır. Hər şey Azərbaycan dilindədir. Bilirsiniz, bu, hər
sahədə böyük inqilabdır. 70 illik sovet hakimiyyətinin süqutundan sonra yaranmış müstəqil dövlətdə,
Azərbaycanda hər sahədə ana dilinin, Azərbaycan dilinin tətbiq olunmasını təmin etmək mümkün idi və bundan
daha da yaxşı tətbiq etmək olardı. Amma başqalarına nisbətən orduda, silahlı qüvvələrdə çətin idi. Çünki
əvvəlcədən bizim ordunun əsasını təşkil edən həmin o illər fədakarlığımızın nəticəsində SSRİ-nin ali
məktəblərində təhsil almış komandirlər idi. Onlar hər şeyi rus dilində edirdilər. Ona görə də orduda ədəbiyyat,
dərsliklər - hamısı rus dilində idi. Ona görə orduda bu proses başqa sahələrə nisbətən daha da çətin idi. Bu da
real idi. Ancaq sevindirən odur ki, ordu, silahlı qüvvələr bu vəzifəni həyata keçirirlər və bütün hərbi
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məktəblərdə dərslər Azərbaycan dilində keçir. Güman edirəm ki, onlar başqa bütün sahələrdən də vaxtından
qabaq - mən avqustun 1-dək vaxt qoymuşam - hər yerdə latın əlifbasını tətbiq edəcəklər.
Ordu yaratmaq, qurmaq asan bir şey deyildir. Əgər nəzərə alsaq ki, sovet hakimiyyəti dövründə bizdə
bunun əsası olmayıbdır, bu asan bir şey deyildir. Ona görə də ordunun, silahlı qüvvələrin yaranmasına, ordu
quruculuğuna dövlətin, bütün hakimiyyət orqanlarının xüsusi qayğısı olmalıdır. Azərbaycanın dövləti,
Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandan bu qayğını göstərir və bundan sonra da göstərəcəkdir. Ancaq bu,
təkcə məndən asılı deyildir. Hər bir hakimiyyət orqanının kiçik ya böyük hissəsi, hər bir vətəndaş gərək hər bir
sahədə ordu quruculuğuna gərək öz töhfəsini, öz qayğısını versin. Çünki ordu xalqındır. Ordu, silahlı qüvvələr
xalqın təhlükəsizliyini və müstəqil dövlətin suverenliyini, müstəqilliyini qorumaq üçün lazımdır. Ona görə də
bu, ayrı-ayrı təşkilatların işi deyildir. Təbiidir ki, birinci növbədə Müdafiə Nazirliyi, başqa birləşmələr,
nazirliklər özləri qarşılarında qoyulan vəzifələri layiqincə yerinə yetirməlidirlər.
Ancaq eyni zamanda hər bir vətəndaşda, birincisi, gərək orduya məhəbbət, orduya hörmət olsun və
ikincisi, orduya qayğı göstərsin. Ordu ilə, silahlı qüvvələrlə əlaqədar olan məsələlərdə başqa heç bir fikir ola
bilməz. Bu, hamı üçün lazımdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşı üçün lazımdır. Mən bu gün bu sözləri deyərək
ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bundan sonra hər tərəfdən belə bir qayğının şahidi olacağıq.
Ancaq indiyə qədər görülən işlər və ordunun mövcud vəziyyəti Azərbaycan dövlətinin, hökumətinin orduya
göstərdiyi qayğını nümayiş etdirir. Amma mən hesab etmirəm ki, biz bunun hamısını etmişik. Yox. Hər il,
yaxud il yox, hər ay yeni-yeni problemlər çıxır. Onları həll etmək lazımdır, onlara qayğı göstərmək lazımdır.
Bunu edirik və edəcəyik.
Sizə bildirmək istəyirəm ki, mən bu gün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində, Müdafiə Nazirliyinin Silahlı
Qüvvələrində bütün vəzifələri daşıyan bizim hərbçilərin, hətta mülki vətəndaşların aylıq maaşlarını və rütbəyə
görə aldıqları əlavə pulun miqdarını 50 faiz artırmışam. Ancaq hesab edirəm ki, bizim silahlı qüvvələrin
zabitləri və bütün şəxsi heyəti bu qayğıya öz işlərini daha da yaxşılaşdırmaqla cavab verəcəklər. Eyni zamanda,
bəyan edirəm ki, hələ bu da son hədd deyildir. Nə qədər yaxşı xidmət etsəniz, dövlət sizə bir o qədər çox qayğı
göstərəcəkdir.
Silahlı qüvvələrdə xidmət edən insanı başqa vətəndaşlardan ayıran onun hərbi geyimidir. İndiyə qədər
Azərbaycanda silahlı qüvvələrdə hərbi geyim hələ ki, müstəqil Azərbaycanın xüsusiyyətlərini əks etdirən və
dünya standartlarına yaxın olan səviyyəyə gəlib çatmayıbdır. Əksəriyyəti keçmiş sovet ordusundan qalan geyim
formalarıdır. Bəziləri onu özləri bir balaca modernləşdiriblər. Məsələn, dünən müdafiə naziri Səfər Əbiyev
yanımda olanda dedim, sənin kitelin - azərbaycanca bilmirəm nə deyirlər, - sovet generalının kitelinə oxşayır.
Çünki mən də vaxtilə general olanda beləsini geyinirdim. Deyir yox, bu, elə deyildir. Deyirəm, nədir? Deyir ki,
burada iki cib artırmışıq. Deyirəm, daha nələr? Deyir, burada da nəsə var. Ancaq bununla onu demək istəmirəm
ki, Səfər Əbiyev mühafizəkardır. Əksinə, bizim bütün ordunun, Müdafiə Nazirliyində xidmət edənlərin
hamısının Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi tərəfindən hazırlanmış və təqdim olunmuş geyim formalarına mənim
tərəfimdən baxıldı. Onlar mənə dedilər ki, iki ildir dünya təcrübəsini toplayıblar, müxtəlif mütəxəssisləri cəlb
ediblər, formaları hazırlayıblar. Təbiidir, mən mütəxəssis deyiləm, sadəcə, həmin formalar nə şəkildədir, mənə
nə verdilər, onu da təsdiq etdim. Bu gün sərəncam verdim. Bu da sizin bayramınıza yeni bir hədiyyədir.
Ordu qurmaq, silahlı qüvvələr yaratmaq böyük bir bina tikmək deyil. Məsələn, bu sarayı görürsünüz.
1970-ci ildə bunu başladıq. İki il müddətində bu sarayı tikdik. İndi artıq 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan xalqına
xidmət edir. Təbiidir, burada bəzi təmir işləri görülüb, amma bu, tikilmiş bir binadır. Eləcə də başqaları. Amma
ordu çanlı orqanizmdir. Bizim bütün silahlı qüvvələrimiz canlı orqanizmdir. Bu, bir tərəfdən, canlı orqanizm
kimi yaşayır, ikinci tərəfdən isə, canlı orqanizm kimi daim inkişaf etməlidir. Ordunu birdəfəlik yaratdın,
qurtardın və bununla da iş bitdi - bunu heç zaman demək olmaz.
Ona görə də bizim indiyə qədər gördüyümüz işləri və ordu hissələrində olan vəziyyəti müsbət
qiymətləndirərək, mən bu gün sizə deməyi borc bilirəm ki, gərək birincisi, bu sahəyə cavab verən orqanlar ordu
quruculuğu ilə hər gün məşğul olsunlar, ikincisi, bu sahəyə kömək edən və bütün başqa sahələrdən bu sahə üçün
yardımçı olan təşkilatlar bu işlə məşğul olsunlar. Beləliklə, biz silahlı qüvvələrimizi ilbəil təkmilləşdirməliyik,
onun gücünü artırmalıyıq, peşəkarlıq səviyyəsini yüksəltməliyik, təchizatını ilbəil yaxşılaşdırmalıyıq.
Elə etməliyik ki, orduda hər bir əsgərin, hər bir zabitin öz biliyini, bacarığını, gücünü, vətənpərvərliyini
nümayiş etdirmək üçün həqiqətən imkanları olsun. Ona görə də biz bu sahədə olan nöqsanları da qeyd
etməliyik. Onların aradan qaldırılması ilə də məşğul olmalıyıq.
Bu gün bayramdır. Bayram vaxtı daha çox xoş sözlər deyilir. Buna əsas var. Siz də dediniz, mən də
dedim.
Ancaq hesab edirəm ki, görülən bu işlər hələ bizim müstəqil dövlətin, Azərbaycanın müstəqilliyinin,
suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün təmin olunması üçün yetərli deyildir.
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Doğrudur, dərhal bildirmək istəyirəm ki, burada çıxış edənlər dedilər - Azərbaycan bu gün güclü orduya
malikdir və Azərbaycan torpaqlarının qorunmasına qadir olan ordumuz var və Azərbaycan əsgəri bu gün canını
verib, şəhid olub Azərbaycanın müstəqilliyini, torpaqlarını qorumağa hazırdır. Ancaq bununla yanaşı,
Azərbaycan əsgərinin, silahlı qüvvələrin daha da yüksək səviyyəyə qalxması üçün işlər görmək lazımdır. Bunu
Müdafiə Nazirliyi etməlidir. Bunu hərbi hissələrin komandanları etməlidir. Bu. yuxarıdan aşağıya, nazirdən
tutmuş ən kiçik komandirə qədər hər birinin vəzifəsidir.
Mən bu gün prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi tələb edirəm ki, bu vəzifələr istənilən səviyyədə,
günün tələbatına uyğun olan səviyyədə yerinə yetirilsin. Bunu ona görə deyirəm ki, əldə olunan nailiyyətlərlə
yanaşı, müxtəlif səviyyədə olan hərbi hissələrin işində, Müdafiə Nazirliyinin işində, başqa silahlı qüvvələrin
işində nöqsanlar da var, çatışmazlıqlar da var. Bunlar bizi narahat edir. Şəxsən məni narahat edir.
Doğrudur, bəzi qüvvələr ayrı-ayrı nöqsanları şişirdərək Azərbaycan ordusu haqqında mənfi fikir
yaratmağa çalışırlar. Amma bilmirəm, onlar kimə xidmət edirlər. Nə haqda mənfi fikir yaradırsan yarat istəyirsən prezident haqqında, istəyirsən hökumət haqqında. Amma ordu haqqında mənfi fikir yaratmaq olmaz!
Bizim vəzifəmiz mənfi cəhətləri görmək, onları aradan qaldırmaq və silahlı qüvvələrin şəxsi heyətini daha
da ruhlandırmaqdan ibarət olmalıdır.
Hər il bizim orduya yeni çağırış gedir. Orduda xidmət dövrü, yəni gənclərin məcburi hərbi xidməti bir il
altı aydır. Ali təhsilli olanlar üçün bir ildir. Mən hesab edirəm ki, bir il altı ay da, bir il də azdır. Ancaq
gənclərimizin hamısını ordu xidmətindən keçirmək üçün, hesab edirəm ki, bu cür sistem optimaldır. Ancaq
burada nöqsanlar çoxdur. Bu, təkcə hərbi komissarlıqlarda yox, bütün Müdafiə Nazirliyində, başdan-başa
sistemdə olan nöqsanlardır. İndi Azərbaycanda orduda xidmət etmək üçün, yəni orduda xidmət yaşına çatmış
gənc, fiziki cəhətdən hazırlıqlı övladlarımız var. Hərbi komissarlıqlar hərbi mükələfiyyəti təmin edərkən, gərək
onları düzgün seçsinlər. Amma təəssüf ki, hərbi komissarlıqlarda bəziləri vəzifələrindən sui-istifadə edib
rüşvətxorluq edirlər. Hərbi xidmətə aparmağa çox adam çağırırlar, onun bir hissəsini yəqin ki, şəxsi mənfəət
götürərək buraxırlar. Lazım olan hissəsini orduya göndərirlər. Ancaq belə olsaydı, dərd yarı idi. Fiziki cəhətdən
sağlam və əsgərlik xidməti keçirə bilən adamı kənarda qoyub, - çünki hərbi komissarlıq tərəfindən azad olmaq
üçün onun imkanı var, - fiziki cəhətdən zəif, müəyyən xəstəliyi olan gənci orduya göndərmək böyük cinayətdir.
Bu faktlar var. Bu, yeni bir şey deyildir. Bu, sovet dövründə də belə olubdur.
Mənim yadımdadır, İkinci Dünya müharibəsi zamanı, yəni Böyük Vətən müharibəsi zamanı hərbi
komissarlıqlar belə qüsurları edirdilər. O vaxt gənclər sovet ordusuna gedirdi. Amma indi biz öz vətənimizin,
xalqımızın, millətimizin ordusuna gedirik. Burada iki məsələ ortaya çıxır. Birincisi, hər bir gənc orduda xidmət
etməyi özünün ən böyük vətəndaşlıq və vətənpərvərlik borcu kimi qəbul etməlidir. Gərək biz cəmiyyətdə elə
şərait yaradaq ki, orduda xidmət etməmiş gəncin nə qədər başqa keyfiyyətləri olsa da, orduda xidmət etmiş
adam ondan üstün tutulmalıdır.
Bəzi valideynlər anlamırlar. Gənclər özləri də anlamırlar ki, bir il, il yarım ordunun sərt şəraitində
yaşamaq, xidmət etmək, vətəni qorumağın nə olduğunu qəlbən hiss etmək, o insanların gələcəyi üçün nə qədər
lazımdır. Təəssüf, bəzən də belə olur ki, ayrı-ayrı rəhbər işçilər, yaxud imkanlı adamlar öz oğullarını orduya
göndərəndə deyirlər ki, bunu burada, aralarda, nə bilim, hansısa təsərrüfat hissəsində, yaxud da başqa yerdə
istifadə edin ki, yazıqdır, çox əziyyət çəkməsin. Amma əksinə, hər bir valideyn - ata, ana anlamalıdır ki, əgər
istəyirsə onun oğlu həqiqi vətəndaş olsun, istəyirsə onun oğlu gələcəkdə bütün çətinliklərdən keçə bilsin, uğurlu
həyat yaşaya bilsin, o, özü oğlunu orduya göndərməlidir və məcbur etməlidir ki, orduya getsin, xidmət etsin.
SSRİ vaxtı belə qərar vardı. Məsələn, orduya çağırılan gəncləri heç vaxt onların yaşadığı ərazidəki hərbi
hissələrə göndərmirdilər. Xatirimdədir, Azərbaycandan orduya ildə 60-70 min gənc çağırılırdı. Onları Uzaq
Şərqə, Sibirə, yaxud Şimala, başqa yerə göndərirdilər.
Doğrudur, onu da qeyd etmək istəyirəm ki, o vaxt bizə qarşı bir az ayrı-seçkilik var idi. Çünki bizim
gənclərin bir hissəsini, bəlkə də çox hissəsini inşaat batalyonlarına göndərirdilər. Mən Moskvada bu barədə bir
neçə dəfə etirazımı bildirmişdim. Orada mənə deyirdilər ki, müasir cihazlarla təmin olunmuş hissələrdə xidmət
üçün rus dilini yaxşı bilmək lazımdır. Bilmirlər, ona görə də inşaat batalyonlarına göndərirlər.
O vaxtkı sistemdə belə idi ki, hərbi xidmətə gedən gənc əsgər öz evinin içində xidmət etsə, o, həqiqi
xidmət edə bilməyəcəkdir. Yadımdadır, hələ o vaxt mən Azərbaycanda rəhbər olanda eşidirdim ki, bəzi adamlar
- axı, məcburdur ki, oğlu hərbi xidmətə getsin - hərbi komissarla danışırdı. Bir də gördün deyirdilər ki,
filankəsin oğlu Lənkəranda xidmət edir, yaxud da Bakının ətrafında olan hərbi hissələrdə xidmət edir. Yəni o
vaxt da belə xəstəlik var idi.
mma indi belədir ki, bizim orduya çağırılan, səfərbər olunan gənclərimizin hamısı öz ölkəmizdə xidmət
edirlər. Ölkəmizin ərazisi o qədər də böyük deyildir. Təbiət nöqteyi-nəzərindən çox gözəl bir ölkədir. Bizim
ölkəmizin çox gözəl təbiəti var. Düzdür, qarlı dağları var, orada xidmət etmək çətindir. Başqa çətin yerlər var.
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Amma xidmət edilən yerlərin əksəriyyəti çox gözəl, səfalı yerlərdir. Gənc nə üçün gedib orada xidmət etməsin?
Yenə də deyirəm, burada məsələnin iki tərəfi var. Birincisi, hərbi komissarlıqlarda mövcud olan nöqsanlar,
vəzifələrindən sui-istifadə etməsi, ikincisi də, ayrı-ayrı imkanlı adamların öz oğlanlarını müxtəlif yollarla hərbi
qulluqdan sapındırması. Bizim üçün ikisi də zərərlidir. Ona görə də mən Müdafiə Nazirliyindən, hərbi
komissarlıqdan tələb edirəm ki, bu nöqsanlar aradan qaldırılsın. Vətəndaşlara isə müraciət edirəm ki, onlar
anlasınlar - indi hər bir gənc başqa ölkəyə yox, başqa bir dövlətə yox, öz dövlətinə, öz azad ölkəsinə, müstəqil
Azərbaycana xidmət edir. Ona görə də bu, onun şərəf işi olmalıdır. Bunu valideyn də anlamalıdır, hər bir gənc
də anlamalıdır.
Təəssüflər olsun ki, hərbi hissələrdə də nöqsanlar var. Bunların hamısını bu bayram günü deməyə ehtiyac
yoxdur. Mən Müdafiə nazirinə bu barədə dəfələrlə demişəm. Ancaq bəzi hərbi hissələrdə komandirlər əsgərlərlə
yaxşı rəftar etmirlər, onları incidirlər, onlara qanunsuz göstərişlər verirlər. Bu, məsələnin bir tərəfidir. İkinci
tərəfi isə, təəssüf ki, bəzi komandirlər ayrı-ayrı əsgərlərdən, hansılar ki, anasının, atasının yanına getmək istəyir,
atasız, anasız üç gün də yaşamaq istəmir, onlardan rüşvət alırlar, buraxırlar, gedir bir ay evində qalır. Bunlar var.
Heç kəs deyə bilməz ki, bunlar yoxdur.
ayaq dedim ki, biz ordumuzun mənfi cəhətlərini o qədər açmamalıyıq. Amma bunları açmalıyıq və
bunları bildirməliyik. Cəmiyyət də bunları bilməlidir. Hərbi hissələrdə olan komandirlər də bilməlidirlər ki, bu
cür nöqsanlara yol verilməməlidir. Mən Müdafiə Nazirliyindən tələb edirəm ki, belə komandirlər vəzifələrindən
kənarlaşdırılsınlar və orduda nizam-intizamın möhkəmlənməsini təmin etsinlər.
Ordunun ordu olmasının əsas amili nizam-intizamdır. Hər bir sahədə nizam-intizam ordudakı kimi vacib,
əhəmiyyətli deyildir. Ona görə də ciddi nizam-intizam, hərbi nizamnamənin tam yerinə yetirilməsi vacibdir.
Ancaq hər bir hərbi hissədə ciddi nizam-intizam yaratmaq üçün gərək birinci növbədə, hərbi hissənin
komandirinin özü intizamlı olsun. Gərək özü intizamlı olsun. Gərək özü nümunə olsun. Əgər özü nümunə
olmasa, nizam-intizamı pozsa, deyirlər, bəzi hallarda spirtli içkilərlə, başqa şeylərlə özünü məşğul etsə, əlbəttə,
onda əsgər deyəcək ki, komandir bunu edəndə mən nə üçün etməməliyəm. Ona görə mən bu bayram günü tələb
edirəm ki, bütün hərbi hissələrdə nizam-intizamı möhkəmləndirək. Bu, birinci növbədə komandirlərdən asılıdır.
Komandirlər nizam-intizamı özləri üçün təmin etməlidir, rəbərlik etdiyi hissədə bunu təmin etməlidir. Bir
tərəfdən, əsgərə qayğı göstərməlidir, eyni zamanda ona qarşı tələbkar olmalıdır. Belə olan halda bizim əsgərimiz
gedib bir il, il yarım hərbi xidmətini keçəndən sonra tamamilə yeni keyfiyyətlər əldə edəcək, gələcək həyatında
bu keyfiyyətlər ona yaşamaq, işləmək üçün kömək edəcəkdir. Lazım olan zaman, onu yenidən orduya çağıran
zaman o, həqiqətən dəyərli döyüşçü olacaqdır.
İndi bizim ordunun, silahlı qüvvələrimizin vəzifəsi bütün ölkələrdə olduğu kimi, öz ölkəsinin,
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, suverenliyini qorumaqdır. Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim ölkəmiz hələ
müstəqillik əldə etmədən, ordu yaranmadan Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış və bu təcavüz də son olaraq
Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinin, 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmasına
gətirib çıxarıbdır. İşğal olunmuş torpaqlardan qovulmuş bir milyon vətəndaşımız köçkün, qaçqın vəziyyətində,
çoxları çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayırlar. Bu, bizim bugünkü həyatımızın reallığıdır.
Mən bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, o illərdə də, hələ bizim ordumuzun formalaşmadığı dövrdə də, hələ
Ermənistanın təcavüzünün ilk illərində də Azərbaycanın ayrı-ayrı qüvvələri tərəfindən buraxılan səhvlərə,
hakimiyyət mübarizəsinə baxmayaraq, Azərbaycanın qəhrəman, gənc övladları ancaq torpağı qorumaq üçün
vuruşublar, döyüşüblər, həlak olublar. Şəhid olmaq hər bir insan üçün ən yüksək zirvəyə çatmaqdır. Ancaq
istəməzdik ki, bizim gənclərimiz şəhid olsunlar. O qəhrəmanlar ki, o insanlar ki, vuruşlarda, döyüşlərdə şəhid
olublar, canlarını qurban veriblər, onlar bizim ordumuz üçün, hər bir əsgər üçün örnək olmalıdır. Mən çox
sevindim ki, onların bir qisminin adları burada çəkildi. Bütün hərbi hissələrdə onların fotoşəkilləri olmalıdır,
tərcümeyi-halları göstərilməlidir. Gənc əsgər, gənc kursant görməlidir ki, bu insan vətəni, torpağı qorumaq üçün
şəhid olubdur. Biz isə bütün xalq şəhid olan övladlarımızın xatirəsini heç vaxt unutmayacağıq. Bu bayram günü
onların şəhidliyə qalxmaq şücaətini, onların ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş edirəm.
Allah rəhmət eləsin!
Bizim qarşımızda duran bir vəzifə də var. O da şəhid ailələrinə qayğı göstərmək, döyüşlərdə xəsarət
almış, əlil olmuş insanlara qayğı göstərməkdir. Bununla da həm onların ağır problemlərini həll etməli, həm də
bu gün orduda xidmət edən gənclərimizə, gələcəkdə xidmət edəcək gənclərimizə nümayiş etdirməliyik ki,
Azərbaycanın dövləti, Azərbaycan xalqı heç vaxt vətən yolunda, torpaq yolunda, müstəqillik yolunda şəhid
olmuş vətəndaşımızı, insanı unutmayacaqdır. Bunun çox böyük əhəmiyyəti vardır.
İndi biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll edilməsi ilə məşğul oluruq. Burada deyildi, yeddi il
atəşkəs dövrü bizim hərbi quruculuqda böyük imkanlar yaratdı. Eyni zamanda, biz atəşkəsi qəbul etdik, ona
görə ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək və işğal olunmuş torpaqları sülh yolu ilə azad edək, insanlar həlak
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olmasın, qan tökülməsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edək. Sizə bəyan edirəm ki, yeddi il bu iki
sahədə çox gərgin iş gedibdir.
Ordu quruculuğunda görülən iş göz qabağındadır. Bunun nəticələri burada bəyan olundu. Məsələni sülh
yolu ilə həll etmək üçün aparılan işi də bizim ictimaiyyət bilir. Əgər Azərbaycan vətəndaşı bizim apardığımız
işə obyektiv, ədalətli münasibət göstərsə, o, bilər və təsdiq etməlidir ki, biz bu məsələ ilə hər gün məşğul oluruq.
Nə qədər danışıqlar aparmışıq. Şəxsən mənim özüm, müvafiq təşkilatlarımız, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda,
Minsk qrupunun həmsədrləri ilə, Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə nə qədər danışıqlar aparmışıq.
Nəhayət, son iki il müddətində Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti arasında bilavasitə
görüşlər keçirilibdir. Aprel ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Ki Uestdə görüş keçirildi. Ondan öncə
Parisdə görüş keçirildi. Bu ayın əvvəlində Minskdə görüş keçirildi. Hamı anlamalıdır ki, bu görüşlər adi
söhbətlər deyildir. Hər bir görüşdə bizim vəzifəmiz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, işğal
edilmiş torpaqların azad olunması və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanların öz yerinə qayıtması
məqsədi daşıyır. Biz bu barədə ciddi tədbirlər görmüşük. Mən yüksək səviyyələrdə çox kəskin danışıqlar
aparmışam. Bu gün də aparıram.
Bu gün Minsk qrupunun həmsədrlərinin Maltada keçirdiyi görüşlər haqqında bəyanat verilibdir. O,
mətbuatda dərc olunacaqdır, oxuyacaqsınız. Onlar orada vəziyyəti yenə müzakirə ediblər və məsələnin
kompromislər vasitəsilə həll olunması yollarını araşdırıblar. Onlar bəyanatda qeyd edirlər ki, artıq indi üç
həmsədr, yəni Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa əvvəlki illərə nisbətən səmimi əməkdaşlıq edir. Ola
bilər ki, iyul ayında onlar yenə bölgəyə gəlsinlər. Demək, bu da onu göstərir ki, baxmayaraq, əvvəlki görüşlərdə
biz kompromislər barəsində razılığa gələ bilmədik, böyük dövlətlər - Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa
və Minsk qrupuna daxil olan başqa ölkələr bu məsələnin həll edilməsi üçün əlavə səylər qoyurlar.
Mən bu gün bir daha elan edirəm ki, əgər məsələni sülh yolu ilə həll etmək olarsa, başqa yola getmək
lazım deyildir. Ona görə də biz bu istiqamətdə öz işimizi aparmışıq, bundan sonra da aparacağıq. Amma
bilməlisiniz ki, bütün danışıqlarda, bütün görüşlərdə Azərbaycanın milli mənafeləri müdafiə edilir və müdafiə
olunacaqdır.
Eyni zamanda mən bu gün burada həm müdafiə nazirinin, həm də ordu hissələrinin çıxış edən
nümayəndələrinin bəyanatını da böyük məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm ki, əgər bunlar nəticə verməsə,
bizim güclü ordumuz, bundan sonra daha da güclənəcək ordumuz Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad
etməyə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə qadirdir.
Xalq, dövlət orduya ümid edir, orduya güvənir. Ordu isə xalqın, dövlətin dəstəyinə güvənir. Ona görə də
xalqın, ordunun birliyi və Azərbaycan dövlətinin ölkənin müstəqilliyini bundan sonra da möhkəmləndirmək,
inkişaf etdirmək siyasətini əzmlə aparması, iqtisadiyyatın inkişafı üçün lazımi tədbirlərin görülməsi,
Azərbaycanda hərbi quruculuq sahəsində indiyə qədər görülən işlərdən sonra daha da dəyərli işlər görülməsi ona
əsas verir ki, həm dövlət, həm xalq, həm də ordu bir istiqamətdə gedir. Bir istiqamətdə də gedəcəkdir.
Dövlət xalqındır, xalq üçündür, millət üçündür. Ordu xalqındır və ordu xalq üçündür, dövlət üçündür,
millət üçündür. Güman edirəm ki, bu anlayışlar heç vaxt unudulmayacaqdır.
Biz bu gün silahlı qüvvələrin bayramını qeyd edərək, hamımız ümidlə yaşamalıyıq ki, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyi bundan sonra da möhkəmlənəcək və əbədi olacaqdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcəkdir. Azərbaycanın ordusu bundan sonra daha da güclü, daha da qüdrətli ordu olacaqdır.
Hərbi vətənpərvərlik ruhu hər bir insanın qəlbində yaşamalıdır. Əgər vətənpərvərlik hissiyatı olmasa, o,
ölkəsinin vətəndaşı ola bilməz. Hərbi vətənpərvərlik hissiyatı olmasa, bizim xalqımız bu ağır vəziyyətdən çıxa
bilməz. Ona görə də ordu gününü bayram edərək, bizim əsas vəzifələrimizdən biri də Azərbaycanda
vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək, orduda vətənpərvərlik ruhunu yüksəltmək, və hər bir vətəndaşda hərbi
vətənpərvərlik ruhunu yüksəltməkdir. Bütün bunların nəticəsində bizim ordumuz güclənəcək, müstəqil
dövlətimiz daha da yüksəklərə qalxacaq, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi daim yaşayacaqdır.
Yaşasın qüdrətli, güclü Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan ordusu!
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"SOS KİNDERDORF İNTERNEYŞNL" BEYNƏLXALQ TƏŞKİLATININ PREZİDENTİ
HELMUT KUTİNİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(27 iyun 2001)
27 iyun 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli prezident!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizin yenidən Azərbaycana ziyarətinizdən çox məmnunam və ümidvaram ki, sizinlə başladığımız iş
indiki nəticələrini verərək, gələcəkdə daha da çox uğurlar gətirəcəkdir.
Siz dünyada çox böyük əhəmiyyətə malik olan xeyriyyəçilik işi, humanitar iş görürsünüz. Bunun da ən
böyük xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, bu, uşaqlara aiddir, kimsəsiz, yaxud da atılmış uşaqlara aiddir.
Mən bilirəm ki, siz 130-dan çox ölkədə iş görürsünüz. Biz bu işə bir az gec qoşulmuşuq. Mən bunda
özümüzü günahlandırıram. Yəqin ki, biz sizi axtarıb tapa, tanıya bilməmişik. Amma eyni zamanda siz də
uşaqlara aid bu humanitar işləri görərkən, gərək Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi nəticəsində Azərbaycanda
kimsəsiz qalmış çox uşaqların olduğunu biləydiniz və buraya gələydiniz. Bizim də günahımız var, sizin də
günahınız var. Amma yaxşı ki, biz bir-birimizi tapdıq. Belə bir məsəl var ki, heç olmamaqdansa, gec olması
yaxşıdır. Sizinlə müqavilə bağladıq və siz burada əməli işə başladınız.
Sizin burada gördüyünüz işlər yüksək qiymətə layiqdir. Bakı şəhərinin çox səfalı bir yerində, sizə
ayırdığımız yerdə siz gözəl bir uşaq kəndi yaratmısınız. Mən bir müddət bundan öncə oranı ziyarət edəndə çox
heyran qaldım. Ancaq deyirlər ki, ondan sonra ora daha da genişlənibdir. Təəssüf ki, mənim bu gün başqa
işlərim var. Sizinlə oraya gedə bilməyəcəyəm. Baş nazirə tapşırmışam. Mən bu yaxın vaxtlarda mütləq vaxt
tapıb gedib oranı ziyarət edəcəyəm.
Hər halda, mənim gördüklərim onu sübut etdi ki, siz doğrudan da çox böyük tarixi əhəmiyyətə malik olan
bir işlə məşğulsunuz. Sizin təşkilatı, "SOS Kinderdorf" təşkilatını yaradan şəxsə – 1949-cu ildə yaranıbdır – biz
daim rəhmət, dua oxumalıyıq. Onun işinin davamçılarına isə öz təşəkkürümüzü bildirməliyik.
Siz bu işləri Azərbaycanda görəndə bizi daha da həvəsləndirmisiniz. Çünki əgər bunu Bakıda görmək
olarsa, bizim başqa şəhərlərdə, başqa regionlarda da buna böyük ehtiyac var. Ona görə mən hesab edirəm ki,
indi sizin burada proqramlarınızın ikinci mərhələsi də var. O da Azərbaycanın bir neçə bölgəsində, məsələn,
Gəncədə, yaxud indi blokada şəraitində yaşayan Naxçıvanda, başqa yerlərdə, – hər halda, bizim adamlar sizinlə
bərabər bunu müəyyən edərlər, – bu işə başlasanız biz çox minnətdar olacağıq və sizin bu xidmətlərinizi heç
vaxt unutmayacağıq.
Sizin yaratdığınız bu təşkilata Azərbaycanda mənim qızım Sevil başçılıq edir. Bu da onu göstərir ki, mən
bir prezident kimi, buna nə qədər böyük əhəmiyyət verirəm. Təəssüf ki, o, indi ölkədə yoxdur, sizinlə görüşə
bilməyəcəkdir. Ancaq burada onun müavinini görürəm. Ümumiyyətlə, bizim Əmək və Əhalinin Sosial
Müdafiəsi Nazirliyimiz və başqa təşkilatlarımız bu barədə çox işlər görürlər.
Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Bir kimsəsiz uşağı, yaxud atılmış uşağı götürmək, bağrına basmaq,
saxlamaq, böyütmək həddən ziyadə qiymətli bir işdir. Amma siz görün, dünyada nə qədər uşaqlara bu barədə
qayğı, diqqət göstərirsiniz, o cümlədən Azərbaycan uşaqlarına. Mən sizə çox təşəkkür edirəm. Buyurun.
Helmut Kutin: Zati-aliləri cənab prezident, Sizinlə yenidən görüşmək şansını əldə etməyimi çox yüksək
qiymətləndirirəm. Buraya qədəm qoyduğumuz andan etibarən Azərbaycan torpağında bizə göstərilən xoş
münasibətə və qonaqpərvərliyə görə "SOS Kinderdorf İnterneyşnl" təşkilatının bütün nümayəndə heyəti adından
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Zati-aliləri, Siz haqlı qeyd etdiniz ki, biz Azərbaycandakı fəaliyyətimizə bir az gec başladıq. Amma biz
artıq Azərbaycanla yaxşı əməkdaşlıq edirik və gözəl dostluğumuz formalaşıbdır – bu faktın özü o deməkdir ki,
biz xoş günləri də, qəmli günləri də sizinlə əsl dost kim birgə bölüşməyə hazır olan insanlarıq.
Zati-aliləri, icazə verin, Azərbaycandakı fəaliyyətimizin həyata keçirilməsində bizə yaxından yardım
göstərdiklərinə görə baş nazirə, onun müavinlərinə, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinə, eyni zamanda
bu layihənin, bu təşkilatın Azərbaycandakı rəhbərinə ölkənin birinci xanımına öz dərin minnətdarlığımızı
bildirək. Qeyd edim ki, onun çox qabiliyyətli müavini cənab Tahir Budaqov nazir müavini olmaqla bərabər, bu
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işlərdə bizə olduqca yaxından yardım göstəribdir. Onu da bildirim ki, Siz doğru qeyd edirsiniz, orada gözəl bir
kənd əmələ gəlibdir. Azərbaycanda "SOS Kinder-Uşaq Kəndi"ndə gecəni birlikdə keçirməkdən, günü onlarla
bölüşməkdən çox-çox xoşbəxt olmuşuq. Orada ağcaqanad yoxdur, çoxlu su var. Uşaqlar çox xoşbəxt
görünürlər.
Sizinlə bir təəssüratımı bölüşmək istəyirəm. Həmin kənddə mənim üçün ayrılmış, yaşadığım mənzildə
Sizin divardan asılmış şəklinizin, özü də bütün Azərbaycan uşaqlarının baba hesab etdiyi prezidentin bu kəndin
açılışında kimsəsiz uşaqlarla birlikdə çəkdirdiyi, onları ağuşuna aldığı şəklin divardan asıldığını gördükdə çox
mütəəssir oldum. Çünki şəkildə sifətinizdən duymaq olur ki, Siz bu layihəyə, bu uşaqlara necə böyük qayğı
göstərirsiniz və Sizin bu işə diqqətiniz hansı səviyyədədir. Zati-aliləri, ona görə də Siz bu gün o tədbirdə iştirak
etməsəniz də, hesab edin ki, özünüzü orada olmuş kimi hiss edəcəksiniz. Çünki Sizin şəkliniz bütün o kənddə
olacaqdır, uşaqlar Sizi öz əhatələrində hiss edəcəklər. Sizin dualarınız, hissləriniz, uşaqlara ürəyinizdən gələn
xoş hisslər bizimlə bir olacaqdır. Uşaqlar onları hiss edəcəklər. Uşaqların anaları Sizin keçirdiyiniz hissləri bir
daha yaşayacaqlar. Onlar çox gözəl uşaqlardır.
Cənab prezident, ona görə icazə verin, mən də Sizə şəxsi minnətdarlığımı bildirim ki, Siz vaxt tapıb o
uşaqları ziyarət etmisiniz. Bunu sadəcə bir tədbirə qatılmaq, mərasimə qatılmaq üçün deyil, o uşaqlarla birlikdə
əyləşmək, onların yaşayışı, günləri ilə tanış olmaq, atalıq, babalıq qayğılarınızı hisslərinizi həmin kimsəsiz
uşaqlarla bölüşmək üçün vaxt ayırıb o kəndi ziyarət etmisiniz. Bu layihələrin inkişaf etdirilməsini həmişə
diqqətinizdə saxlayırsınız.
Cənab prezident, biz iki il bundan öncə Sizinlə burada görüşən zaman və görmək istədiyimiz işlərlə
əlaqədar Sizə məlumat verərkən tam əmin deyildim ki, Siz bunların hamısına dərindən inandınız, yoxsa yox.
Amma iki il keçdi, gördünüz ki, verdiyimiz sözə əməl etdik. Sizin baş nazirlə, bizim dostlarımızla birlikdə
Azərbaycanda çox gözəl bir kəndi ərsəyə gətirdik. Zati-aliləri, bu kəndin tikilib başa çatdırılmasında böyük
xidmətləri olmuş Almaniyadakı dostlarımıza Sizin minnətdarlıq hisslərinizi mütləq çatdıracağıq.
Cənab prezident, təşkilatımızın buradakı ilk layihəsindən, əldə olunmuş uğurdan ruhlanaraq, əgər Sizin
birinci layihəyə verdiyiniz qədər dəstəyiniz olarsa və Sizin nazirlər bu işdə yardımçı olarsa, biz Azərbaycanda
bu layihələri genişləndirmək, onun ikinci, üçüncü mərhələlərini də davam etdirmək niyyətindəyik.
Heydər Əliyev: Mən bundan daha da çox dəstək verəcəyəm.
Helmut Kutin: Biz onda növbəti layihə üçün tərəfdaş olduğumuzu təsdiqlədik.
Heydər Əliyev: Yaxşı, işə başlayın.
Helmut Kutin: Hesab edirəm ki, həmin kənddə çox yaxşı analar çalışırlar. Ümumiyyətlə, orada işlər çox
yaxşı təşkil olunubdur. Hesab edirəm ki, biz dostluq mühitində birlikdə çalışaraq, kimsəsiz uşaqlar üçün
gələcəyə böyük ümid yaradacağıq. Eyni zamanda Azərbaycanla möhkəm özülə söykənən güclü dostluğumuzu
bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Sizə bir daha dərin minnətdarlığımızı bildiririk və gələcək uğurlu əməkdaşlıq niyyətində olduğumuzu
bəyan edirik.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sizin burada, Azərbaycanda öz
fəaliyyətinizi genişləndirmək haqqında bəyanatınızı çox məmnuniyyət hissi ilə qəbul edirəm. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sizin burada indiyə qədər apardığınız işlərdən daha yüksək ahəngdə
görəcəyiniz işlər hamısı bizim yerli təşkilatlar tərəfindən təmin olunacaqdır. Ona görə xahiş edirəm, təxirə
salmadan bu işlərə başlayasınız. Çox sağ olun.
Mən bu gün görüşümüzün əvvəlində dedim ki, sizin bu işləriniz həqiqətən dünya miqyasında ən yüksək
qiymətə layiq olan işdir. Azərbaycanın prezidenti olaraq mən bu işi xüsusi qiymətləndirirəm. Sizin
xidmətlərinizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Ona görə indiyə qədər gördüyünüz işlərə yüksək qiymət verərək,
mən şəxsən sizi Azərbaycanın yüksək mükafatı olan "Şöhrət" ordeni ilə təltif etmək haqqında fərman
imzalamışam. İstərdim, elə burada, bu mərasimdə həm fərman sizə çatsın, həm də bizim ölkəmizin yüksək
ordenini şəxsən özüm sizə təqdim edim.
Helmut Kutin: Cənab prezident, bir daha çox sağ olun. Mənə böyük şərəf verdiniz. Hesab edirəm ki, bu
mükafat bütün "SOS Kinderdorf İnterneyşnl" təşkilatına və bu layihəni həyata keçirmiş insanların əməyinə
verilmiş böyük qiymətdir.
Şübhəsiz ki, bu, bizim qarşımızda daha böyük məsuliyyət qoyur və bizi Azərbaycan uşaqları üçün daha
böyük işlər görməyə vadar edəcəkdir. Bir daha çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram. Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam.
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AZƏRBAYCANIN ALİ MÜKAFATLARININ TƏQDİM OLUNMASI
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(6 iyul 2001)
6 iyul 2001-ci il
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bu ordenlərin təqdim olunması mərasimi mənim üçün, eyni zamanda Azərbaycanın çox görkəmli
şəxsiyyətləri ilə görüşümün əksidir. Siz görürsünüz ki, burada tam səmimi və bəlkə də, qeyri-rəsmi, sadə bir
əhval-ruhiyyə hökm sürür. Bunun da səbəbi ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın prezidenti olaraq mən, eyni
zamanda, heç prezident olmasam da, hələ gənc vaxtlarımdan elmə, mədəniyyətə, təhsilə həmişə yüksək qiymət
vermişəm. Keçmişdə Azərbaycanda işlədiyim illərdə, yaxud Sovetlər Birliyinin rəhbərliyində olduğum dövrdə
və indi son səkkiz ildə Azərbaycanın prezidenti vəzifəsini daşıyaraq, mən bu sahəni həmişə özüm üçün öncül
sahə, yəni xüsusi əhəmiyyət kəsb edən sahə hesab etmişəm. Ona görə də mənim bu gün buradakı görüş,
aldığınız mükafatlar sizi nə qədər sevindirirsə, – mən mükafat almıram, – sizinlə görüşmək, sizi yenidən belə
yaxından görmək, sizinlə danışmaq, söhbət etmək, hətta zarafat etmək məni də sevindirir.
Bu gün burada, bu salonda mükafat alanların əksəriyyəti XX əsrdə Azərbaycanın inkişafına böyük
töhfələr vermiş insanlardır. XX əsr bir tərəfdən, Azərbaycanın böyük inkişaf, sıçrayış dövrü, ikinci tərəfdən də
faciələr, itkilər, repressiyalar və insanlara əziyyət verən başqa hallar dövrü olubdur. İndi XX əsr arxada qalıbdır.
Əgər dərinə getməsək, bu barədə qısaca bir söz desək, mən hesab edirəm ki, XX əsrdə Azərbaycanın ən böyük
nailiyyəti, birincisi, 1918-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini elan etməsidir. İkincisi, 1991-ci ildə bu müstəqilliyin
bərpa edilməsi və nəhayət, əldə olunmuş azadlığı, dövlət müstəqilliyini ötən on ildə çətin şəraitdə, çox ağır
şəraitdə, bəlkə də, sizin hamınızın təsəvvür edə bilmədiyiniz şəraitdə qoruyub saxlamasıdır. Ancaq eyni
zamanda, XX əsrdə Azərbaycanın ən böyük nailiyyətləri həm də bundan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı təhsil,
mədəniyyət, elm sahəsində bir sıçrayış dövrü keçibdir. Əgər bütün başqa müsəlman ölkələri ilə indiki, bugünkü
müstəqil Azərbaycanı müqayisə etsəniz görərsiniz ki, XX əsrdə bizim keçdiyimiz yol, insanların kütləvi
savadlanması, böyük ali təhsil sisteminin, elmin yaranması və inkişaf etməsi, çox görkəmli alimlərin,
maarifçilərin yaranması, Azərbaycan mədəniyyətinin – musiqisinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin bütün
sahələrinin yüksək inkişaf etməsi məhz bu dövrə aiddir.
Azərbaycan XX əsrdə çox şərəfli bir yol keçibdir və bizim fəxr edə biləcəyimiz dəyərli insanlarımız olub,
bu gün də var, sabah da olacaqdır. Dünyasını dəyişmiş böyük alimlərimiz, bəstəkarlarımız, yazıçılarımız,
şairlərimiz və digər sahələrdə böyük işlər görmüş insanlarımız Azərbaycanın bu səviyyəyə qalxmasına böyük
xidmətlər göstərmişlər.
Siz, burada oturanların əksəriyyəti yaşlı nəslə aidsiniz. Siz də həmin bu qəbildən olan insanlarsınız. Siz
Azərbaycanın mədəniyyətinin, elminin, maarifinin, ali təhsilinin, səhiyyəsinin və bütün başqa sahələrin
inkişafında böyük xidmətlər göstərmisiniz. Bunlar insan cəmiyyəti üçün əsas sahələrdir.
Təbii ki, bizim neft sahəsində nailiyyətimiz çox böyükdür. Hörmətli Xoşbəxt Yusifzadə də bu barədə
danışdı. Ancaq bizim neft sahəsində əldə etdiyimiz nailiyyətlər bir neçə nəslin qabaqcıl insanlarının, yüksək
səviyyəli alimlərin, mühəndislərin və neft sənayesində işləyən fədakar adamların sayəsindədir. Bunlar hamısı
bizim tariximizdir. Tarixi heç vaxt unutmaq lazım deyildir. Çünki əgər millətin tarixi yoxdursa, o millət
deyildir. Millətin tarixinin bir hissəsini silib atmaq, o biri hissəsini qabartmaq da millətə xəyanət etməkdir. Sizin
hər biriniz – görürəm ki, burada 80 yaşında da, 70 yaşında da olan adamlar var, aşağı yaşda olanları demirəm,
50 yaşında bir neçə nəfər var, qalanların hamısı bundan artıq yaşdadır, – siz nə qədər yol keçmisiniz. Hər
birinizin arxanızda xidmətiniz durur. Məhz sizin bu xidmətləriniz, hərənizin öz sahənizdə xalqımızın inkişafına
verdiyiniz töhfələr və sizdən əvvəlki nəsillərin yaratdıqları Azərbaycanı bu yüksək səviyyəyə qaldırıbdır. Ona
görə də mən müstəqil Azərbaycan dövlətinin ali, yüksək mükafatları – orden və medallar təsis ediləndən sonra
çalışıram ki, birinci növbədə sizin nəsildən olan insanları qiymətləndirim və təltif edim. Birincisi, ona görə ki,
bu ordenlərin, medalların qiymətini də anlamaq lazımdır, bunu aşağı salmaq olmaz. Təəssüf ki, keçmiş Sovetlər
İttifaqında son 20-30 ildə belə olmuşdu ki, orden və medalları hər adam alırdı. Adi bir sağıcı da inəyi yaxşı
sağırdısa, o, ən yüksək orden alırdı. Əlbəttə, həmin sağıcı, heyvan saxlayan mənim üçün də əzizdir. Bu, o vaxt
ölkənin, sistemin xüsusiyyəti idi.
Amma indi bizim müstəqil ölkəmizə, milli-mənəvi dəyərlərimizə, bəşəri dəyərlərlə milli-mənəvi
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dəyərlərin sintezini yaradıb inkişaf etdirmək arzumuz onu tələb edir ki, birinci növbədə sizin kimi insanlar
yüksək qiymətləndirilsinlər. Çünki sizin hər biriniz öz işinizdə şəxsiyyətsiniz. Hər biriniz öz yaradıcılığınızla,
öz elmi əsərlərinizlə, fəaliyyətinizlə yüzlərlə, minlərlə insana fayda vermisiniz. Bu gün də verirsiniz, gələcəkdə
də fayda verəcəksiniz. Ona görə də bu gün istərdim, sizə xüsusi çatdırım ki, – görürəm, bəzilərinə oturmaq
çətindir, bəzilərinə hərəkət etmək çətindir – mən nə qədər sevinirəm ki, bu insanlar hələ yaşayır. Sevinirəm,
çünki mənə müyəssər olubdur ki, bu insanların gördüyü işləri qiymətləndirim, onları təltif edim və bu ordenləri
şəxsən onların özlərinə təqdim edim.
Təbiidir ki, müstəqil dövlətimiz yaşayacaq, inkişaf edəcəkdir. Bu il Azərbaycanın müstəqilliyinin onuncu
ildönümünü bayram edəcəyik.
Gənclər artıq fəaliyyətə başlayıblar və bizim nəsildən də çox işlər görəcəklər, müstəqil Azərbaycanı
irəliyə aparacaqlar, inkişaf etdirəcəklər. Onların hər birinin zəhmətini qiymətləndirəcəyik və bizdən sonra gələn
nəsillər də qiymətləndirəcəkdir. Ona görə nəsillərin bir-biri ilə bağlılığı xalq üçün, millət üçün çox
əhəmiyyətlidir. İndi görürsünüz, hansısa bir ədalətsizlik nəticəsində Azərbaycanın itirdiyi böyük bir insan üçün
biz nə qədər, üstündən 50-60 il keçəndən sonra da heyfsilənirik.
Məsələn, Tahir Salahov atasının aqibəti haqqında danışdı. Mən onu anladım. Ona 4 maddə vermişdilər.
Maddələrdən biri də ondan ibarət idi ki, Azərbaycanı ayırmaq, müstəqil etmək istəyir. Mən anladım, indi o, nə
qədər sevinir ki, onun atasının arzusu, istəyi və buna görə həlak olması bax, bu nəticəni veribdir ki, indi
Azərbaycan müstəqildir və onun oğlu "İstiqlal" ordeni ilə təltif edilir. Elə təkcə Tahir deyil, çoxlarının aqibəti
belə olubdur. Yəni onların valideynlərinin, qohumlarının, əqrəbalarının aqibəti belə olubdur. Amma bütün bu
ağır dövrdən xalqımız keçib, yaşayır.
Nə qədər itkilərimiz olsa da, yenə də xalqımızın intellektual potensialı aşağı düşməyib, əksinə, yüksəlib,
yüksəlib, yüksəlibdir.
Mən daim iftixar hissi ilə deyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman respublikamız
böyük iqtisadi potensiala malik idi.
Azərbaycan böyük intellektual potensiala – böyük elmə, böyük mədəniyyətə, böyük təhsilə malik idi.
Əgər bunlar olmasaydı və təbiidir ki, bunları qiymətləndirən, bunlardan istifadə edən, bunların əsasında
həyatımızın yeni mərhələsində işləri irəliyə aparanlar olmasaydı, indi bizim müstəqil dövlətimiz yaşaya
bilməzdi. Amma yaşayır, baxmayaraq ki, başqa böyük müstəqil dövlətlərdən fərqli olaraq, bizim ağır
çətinliyimiz var. Ermənistanın təcavüzü, torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması, bir milyondan artıq
vətəndaşımızın didərgin düşməsi, çadırlarda yaşaması – bütün bunlara baxmayaraq, xalqımız, millətimiz
yaşayır. Yaşamaq o demək deyil ki, bu dünyada, sadəcə, mövcuddur, yox, yaşayır və inkişaf edir. Elmimiz də,
mədəniyyətimiz də, iqtisadiyyatımız da inkişaf edir, insanların rifah halı da günü-gündən yaxşılaşır və
yaxşılaşacaqdır. Azərbaycanın müstəqilliyi ilbəil möhkəmlənəcəkdir. Təbiidir ki, sizin hamınızın arzusu yerinə
yetəcək – Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad ediləcək, ərazi bütövlüyü bərpa olunacaq və Azərbaycan
bu müstəqillik, yeni iqtisadi siyasət yolu ilə irəliyə gedəcək və daim müstəqil dövlət kimi yaşayacaqdır.
Şübhə etmirəm ki, gələcək nəsillər bu dövrdə yaşamış, Azərbaycanı bu çətinliklərin içərisindən çıxarmış
sizin kimi dəyərli insanları heç vaxt unutmayacaqdır. Bax, bütün bunlara görə bu gün sizinlə görüşməyim
mənim üçün çox xoşdur, çox əzizdir. Mən çox məmnunam ki, bu mükafatları sizə özüm təqdim etdim. Sizi bir
daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, yeni-yeni uğurlar arzulayıram və əziz vətənimiz
müstəqil Azərbaycana xoşbəxt gələcək arzulayıram. Sağ olun.
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SUMQAYITDAKI ETİLEN-POLİETILEN ZAVODUNDA BUXAR-GENERATOR
QURĞUSUNUN İSTİFADƏYƏ VERİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(7 iyul 2001)
7 iyul 2001-ci il
Hörmətli prezident cənab Axiro Vatari!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Əziz bacılar, qardaşlar, kimyaçılar!
Əziz sumqayıtlılar!
Mən bu gün sizin hamınızı müstəqil Azərbaycanın həyatında əlamətdar bir hadisə - buxar-generator
qurğusunun açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və bu qurğuya, ümumiyyətlə, Azərbaycanın kimya
sənayesinə və sizin hamınıza yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Sumqayıt gənc şəhərdir. Onun yaşı 50-yə yaxındır. Sumqayıt ilk dəfə burada metallurgiya sənayesinin
yaradılması ilə şəhər kimi salınıbdır. Burada ikinci böyük sənaye sahəsi kimya sənayesi olubdur. 1970-80-ci
illərdə biz Sumqayıtda yüngül sənayeni, toxuculuq sənayesini də inkişaf etdirmək üçün bir çox işlər gördük və
müəssisələr yaratdıq. Ona görə də təməli qoyulduğu gündən indiyə qədər Sumqayıt şəhərinin inkişafı, buradakı
sənaye müəssisələrinin yaranması və bu gözəl şəhərin sakinləri - hamısı şəxsən mənim gözümün qarşısında
olubdur.
Bilirsiniz ki, 1970-80-ci illərdə biz Azərbaycanda kimya sənayesini inkişaf etdirərkən Sumqayıtı seçdik.
Çünki bura çox əlverişli idi. Kimya məhsulları son 50 ildə dünyada ən lazımlı, ən vacib məhsullardan biri hesab
olunur. İndi demək olar ki, kimya insan həyatının və bütün istehsalın, həm sənaye, kənd təsərrüfatı istehsalını,
həm də həyatın bütün başqa sahələrini təmin edir. Bu gün kimya məhsulundan, kimya materialından olmayan
bir şeyi təsəvvür etmək mümkün deyildir. Məişətdə də kimya, sənayedə də kimya, kənd təsərrüfatında da kimya,
hər yerdə, hər yerdə kimya. Yəni kimya sənayesinin yaranması və belə sürətlə inkişaf etməsi XX əsrdə
dünyanın əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Biz də Azərbaycanda öz iqtisadiyyatımızı inkişaf
etdirərək, kimya sənayesinin yaranması və ölkəmiz üçün, Azərbaycan üçün lazım olan, əhəmiyyətli
materialların istehsal edilməsi ilə məşğul olurduq. Bunun üçün də burada kimya sənayesinə aid bir çox
müəssisələr quruldu və onlar o vaxtkı SSRİ-nin kimya materiallarına, məhsullarına olan ehtiyacını, o cümlədən
Azərbaycanın ehtiyacını ödədi.
Sumqayıtda kimya sənayesinin yaranmasının səbəblərindən biri də odur ki, kimya məhsulları istehsal
etmək üçün neft və qaz ən əsas xammaldır. Azərbaycanda həm neft, həm qaz olduğuna görə də bu müəssisələrin
burada yaranması həm bizim Azərbaycan üçün, həm də o illər yaşadığımız dövlət üçün çox əhəmiyyətli
olmuşdur. Ona görə də mən çox xoşbəxtəm ki, bu proseslərin həyata keçirilməsinin iştirakçısı, təşəbbüskarı
olmuşam və bu işlərə rəhbərlik etmişəm.
Doğrudur, o "durğunluq" illərindən sonra, yenidənqurma zamanında hər şeyə qara yaxmağa çalışdılar.
Hətta Azərbaycanda da belələri tapıldı ki, Sumqayıtı ölü şəhər adlandırdılar. Bədxahlar Sumqayıt haqqında bir
"Ölü şəhər" filmi də çəkdilər. Bunlar o dövrün xəstəlikləri idi. Amma təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda bəziləri
xəstəliklərə düçar olaraq özləri-özlərinə ləkə yaxmağa başladılar. Ancaq o cür hərəkətlər çox davam edə bilmədi
və onların ömrü çox ola bilməzdi. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə burada yaranmış böyük kimya
kompleksinin Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu biz hamımız dərk etdik. Əgər bu kompleks
yaranmasaydı, bu gün müstəqil Azərbaycan bu sərvətlərə malik olmayacaqdı. Ona görə də mən Sumqayıtın qısa
tarixinə, o cümlədən burada kimya sənayesinin yaranması və inkişaf etməsi tarixinə bu gün bir də nəzər salaraq,
bu sahədə xidmət etmiş insanların fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bunların hamısı bu
gün üçün, müstəqil Azərbaycan üçün gözəl təməl yaratmışlar.
Bu EP-300 qurğusu kimya sənayesində ən yüksək texnika və texnologiyaya malik və polietilen kimi çox
vacib kimya məhsulunun istehsal edilməsi üçün lazım olan bir kompleksdir.
Xatırlayıram, Azərbaycanda EP-300 kompleksinin yaranması üçün biz nə qədər zəhmət çəkdik, SSRİ
dövlətinə nə qədər müraciətlər etdik, Azərbaycanın bunun üçün nə qədər böyük imkanları olduğunu sübut etdik.
Ancaq bir tərəfdən keçmiş SSRİ-də bu EP-300 qurğusu o qədər də çox deyildi. Onu SSRİ-nin başqa
yerlərində qurmaq istəyən adamlar var idi. O vaxt Azərbaycana ikinci dərəcəli münasibət göstərilirdi. Digər
tərəfdən də yəqin çoxlarınızın yadından çıxıb, o vaxt SSRİ-nin kimya sənayesi naziri Kostandov idi. Bilirsiniz
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ki, o, erməni idi və bu işə mane olurdu. Ancaq mən SSRİ-nin rəhbərlərinə dəfələrlə müraciət edib SSRİ Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini Tixonovu buraya dəvət etdim. Bizim mütəxəssislər ona burada izahat verdilər,
sübut etdilər. Nəhayət, biz böyük çətinliklərlə EP-300 kompleksini aldıq və o, burada tikildi.
Vaxt keçdi, zaman keçdi, təbiidir ki, o vaxt bizim yaratdığımız müəssisələr müasirləşməlidir,
modernləşdirilməlidir. Amma indi müstəqil Azərbaycan şəraitində bunu etmək o qədər də asan deyildir. Çünki
ölkəmizin iqtisadi vəziyyəti, Ermənistan tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması, soydaşlarımızın
bir milyondan artıq hissəsinin qaçqın düşüb çadırlarda yaşaması - bunlar hamısı təbiidir ki, Azərbaycanın
iqtisadiyyatına öz mənfi təsirini göstərir.
Buna görə də biz dünyanın mütərəqqi, müasir texnika və texnologiyaya malik olan ölkələri ilə əlaqə
quraraq, onlarla birlikdə, onların köməyi ilə Azərbaycanda bir çox sahələrin yeniləşməsi, modernləşməsi, yaxud
da yenidən qurulması üçün ciddi işlər görmüşük.
Bunun da əyani sübutu bu gün burada bizim açdığımız buxar-generator qurğusudur.
Xatırlayıram, mən 1999-cu ilin mart ayında buraya gəldim, biz bu qurğunun təməlini qoyduq. Bura boş
bir yer idi. Amma indi mən nə qədər xoşbəxtəm, nə qədər böyük məmnuniyyət hissi keçirirəm ki, cəmisi iki il
bundan öncə təməlini qoyduğumuz belə nəhəng bir müəssisə artıq hazırdır, işə düşür. Biz bunu Yaponiyanın
"Niçimen" şirkəti ilə bərabər etmişik. Bu qurğu Azərbaycanın kimya sənayesinin, təkcə EP-300 yox, başqa
kimya müəssisələrinin də məhsuldarlığının artırılmasında çox böyük rol oynayacaqdır.
"Azərkimya" Dövlət Şirkətinin prezidenti Fikrət Sadıqov bu qurğunun göstəriciləri haqqında, bunun bizə
verəcəyi fayda haqqında ətraflı məlumat verdi. Siz, burada işləyənlər bunu yaxşı bilirsiniz. Ona görə də mən bu
barədə əlavə söz demək istəmirəm. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, bu qurğunun alınması, tikilməsi üçün və
Yaponiyadan 90 milyon dollar kredit almaq üçün böyük səylər qoymaq lazım idi.
Biz dünyanın inkişaf etmiş ölkələri ilə işgüzar əlaqələr qurmuşuq. Onlardan biri də Yaponiyadır. Sizə
məlumdur ki, bizim neft-qaz sektorunda 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" imzalanandan sonra böyük işlər
görülübdür. Biz artıq onun nəticələrini alırıq və ondan bəhrələnirik. Ancaq biz eyni zamanda, iqtisadiyyatımızın,
o cümlədən sənayemizin başqa sahələrini də inkişaf etdirməyə çalışmışıq və çalışırıq. Bu baxımdan Yaponiya
ilə Azərbaycan arasında yaranmış dostluq, tərəfdaşlıq, işgüzar əlaqələr bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Cənab
səfir mənim 1998-ci ilin fevral ayında Yaponiyaya rəsmi səfərim haqqında burada danışdı. Mən onunla razıyam
ki, bu səfər həqiqətən, Yaponiya ilə rəsmi Azərbaycan arasındakı əlaqələrin sürətlə inkişaf etməsinin təməlini
qoydu.
Vaxt keçdi, zaman keçdi, indiki Yaponiya çox inkişaf etmiş bir ölkədir. Yaponiya dünyada müasir,
qabaqcıl texnikanın, texnologiyanın icad edilməsində və tətbiq olunmasında ön cərgələrdə gedən ölkələrdən
biridir. Ona görə də biz Yaponiya ilə bu əlaqələri qurmağa çalışırıq. Əvvəlki illərdə də biz bir neçə addım
atmışıq. Ancaq 1998-ci ildə mənim Yaponiyaya səfərim zamanı biz əlaqələri daha da yüksək səviyyəyə
qaldırdıq.
Birincisi, Yaponiya hökuməti ilə Azərbaycan arasında 8 çox əhəmiyyətli müqavilə imzalandı. Onlardan
biri Yaponiyanın baş naziri cənab Haşimato ilə mənim imzaladığım Yaponiya ilə Azərbaycan arasında dostluq
və tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyanatdır. Biz iqtisadi əlaqələr haqqında başqa sənədlər də imzaladıq. O vaxt biz
Yaponiyada bütün dövlət, hökumət adamları ilə görüşdük. Yaponiyanın imperatoru ilə mənim çox səmərəli
görüşüm oldu, baş nazir ilə bizim çox sıx əlaqələrimiz yarandı.
Parlamentin - orada iki palatadır - sədrləri ilə, bir çox nazirlərlə və əsasən də Yaponiyanın iqtisadiyyatını
irəli aparan, dünyada məşhur olan böyük şirkətlərin, firmaların prezidentləri ilə mənim görüşlərim oldu. Mən
onlara Azərbaycanın imkanlarını çatdırdım və onları əməkdaşlığa dəvət etdim.
Ondan bir az öncə Yaponiyanın "İtoçu" şirkəti ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında əlaqələr artıq
yaranmışdı. Onlar Azərbaycanın neft sənayesinə sərmayə qoymaq və bizimlə əməkdaşlıq etmək üçün təşəbbüs
göstərdilər. Biz onu qəbul etdik və indi artıq Azərbaycanın neft sənayesində, Xəzər dənzizinin Azərbaycan
sektorunda Yaponiyanın üç şirkəti - "İtoçu", "Mitsui" və "Çapeks" şirkətləri fəaliyyət göstərir və çox uğurla
işləyirlər. Amma biz çalışırdıq ki, Yaponiyanın investisiyası təkcə neft-qaz sektoruna yox, başqa sektorlara da
gəlsin. Ona görə də hesab edirəm ki, biz Yaponiyada apardığımız danışıqlar nəticəsində çox böyük uğurlar əldə
etdik.
Birincisi, ölkəmizin həyatı üçün çox vacib olan "Şimal" Elektrik Stansiyasının yenidən tikilməsi üçün
Yaponiya Azərbaycana 320 milyon dollar miqdarında 40 illik və böyük güzəştlərə malik olan kredit verdi. İndi
artıq bu kreditin bir hissəsindən istifadə edilir, "Şimal" Elektrik Stansiyası tikilir. Həmin kreditin ikinci
hissəsindən də bu yaxınlarda istifadə olunmağa başlanacaq və qısa bir zamanda Azərbaycandakı istilik elektrik
stansiyaların hamısından müasirliyinə görə yüksək səviyyədə duran bir kompleks yaranacaqdır.
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1998-ci ildə biz Azərbaycanın kimya sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün Yaponiya ilə danışıqlar apardıq.
Bu barədə "Niçimen" şirkəti təşəbbüs göstərdi, bizimlə əməkdaşlıq etmək istədiyini bildirdi. Mən
"Niçimen"şirkətinin prezidenti hörmətli Vatari ilə Yaponiyada, sonra Azərbaycanda dəfələrlə görüşlər
keçirmişəm, bu məsələləri müzakirə etmişəm. Bunların nəticəsində bu qurğunun yaranması üçün Yaponiyadan
90 milyon dollar dəyərində kredit alınıbdır. Həmin kreditdən istifadə olunub və indi biz gözəl bir qurğunun
açılışının şahidiyik, onun iştirakçısıyıq.
Mən çox məmnunam ki, "Niçimen" şirkətinin prezidenti Vatari əziyyət çəkib, uzun bir məsafəni qət edib,
Yaponiyadan gəlibdir və burada, bu mərasimdə bizimlə bərabər iştirak edir.
Bu sözləri deyəndə, mənim yadıma keçmiş tarixdən bir hadisə düşür. Hələ SSRİ vaxtında, mən
Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman anlayırdım ki, Yaponiya ilə əməkdaşlıq etmək lazımdır. Azərbaycana
Yaponiya texnikasını, texnologiyasını gətirmək lazımdır. Biz o vaxt Yaponiyanın "Toşiba" şirkəti ilə, - təbiidir,
bizim özümüzün vəsaitimiz yox idi, SSRİ-nin vəsaiti ilə 120 milyon dollar dəyərində - Bakı kondisionerləri
zavodunu tikdik. O vaxtlar bu, SSRİ-də yeganə zavod idi və çox gözəl kondisionerlər istehsal edib həm
Azərbaycana, həm də bütün ölkəyə verirdi.
Xatirimdədir, o vaxt bu zavod açılanda, hazır olanda da biz belə mərasim keçirdik. "Toşiba" şirkətinin
rəhbərliyinə xəbər verdik. Düzdür, biz bir az gec xəbər verdik. Ancaq onun prezidenti, Yaponiyada ən məşhur
insanlardan biri olan, indi dünyasını dəyişmiş cənab Doko da o vaxt Yaponiyadan gecə təyyarə ilə uçub səhər
Azərbaycanda, Bakıda oldu və biz birlikdə Bakı kondisionerlər zavodunu açdıq. Görürsünüz, bu, 1975-ci ildə
idi. İndi isə 2001-ci ildir. Yəni biz Yaponiya ilə hələ o vaxt əməkdaşlığa başlamışıq. İndi isə müstəqil dövlət
olaraq, biz əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da edəcəyik.
İndi bu qurğu hazırdır və güman edirəm ki, bizim "Azərikimya" birliyi bundan səmərəli istifadə edəcək,
tam istehsal gücünə gətirəcək və bizim gözlədiyimiz nəticələri əldə edəcəkdir. Çünki təsəvvür edin, 90 milyon
dollar kredit götürmüşük. Onu qaytarmaq lazımdır, bunu unutmayın. Biz buna dövlət təminatı vermişik, amma
siz qaytaracaqsınız. O vaxt danışmışdıq, həm polietilen istehsalının yüksək səviyyədə olması ilə və həmin
şirkətə satılması ilə, həm də başqa istehsal sahələrində lazımi vəsait qazanmaqla kreditin vaxtında
qaytarılmasını gərək həll edəsiniz. Çünki biz Yaponiya ilə uzunmüddətli əməkdaşlıq etmək fikrindəyik.
Ona görə də gərək bu ilk işimiz bütün Yaponiyaya sübut etsin ki, birincisi, Azərbaycanda qısa bir
müddətdə belə bir qurğunu yaratmaq olar. İkincisi, Azərbaycan müstəqil dövlət olaraq verdiyi öhdəlikləri yerinə
yetirən bir ölkədir. Demək, etibarlı ölkədir.
Bu qurğunun tikilməsində 600-ə qədər inşaatçılarımız, quraşdırıcılarımız işləyiblər, maaş alıblar. İndi
yüzdən artıq adam işləyir. Mən onun idarə olunmasına baxdım, hamısı kompüterlər vasitəsilədir. İki gənc
mühəndis Yaponiyada ixtisaslaşma keçəndən sonra kompüterlərin arxasında oturub bütün bu qurğunu idarə
edirlər. Nə qədər sevindirici haldır! Azərbaycan nə qədər yüksəlib və Azərbaycanın gəncləri, mühəndisləri
bütün sahələrdə ən yüksək texnika, texnologiya tətbiq olunan işləri aparmağa qadirdirlər.
Yaponiya Azərbaycana 420 milyon Amerika dolları həcmində kredit veribdir. Dediyim kimi, bu, "Şimal"
Elektrik Stansiyası üçün çox güzəştli kreditdir. Ondan sonra müxtəlif qrantlar vasitəsilə təxminən 40 milyon
dollar həcmində vəsait qoyubdur. Beləliklə, Yaponiyadan Azərbaycana 460 milyon dollar gəlibdir.
Qrantlar haqqında da danışmaq istəyirəm. Hiss edirəm, Yaponiya-Azərbaycan dostluq əlaqələri
Yaponiyada nə qədər qiymətləndirilir ki, Yaponiya Azərbaycanda təhsilin, səhiyyənin, kənd təsərrüfatının
inkişafına qrantlar verir. Məsələn, Yaponiyanın qrantları hesabına alınan traktorlar, kombaynlar ən müasir
səviyyədədir və bunlarla bizim kənd təsərrüfatında çox səmərəli işlər görülür. Bizim fermerlərin hər biri çalışır
ki, belə traktorlar, kombaynlar əldə etsinlər.
Bizim əlaqələrimizin uzunmüddətli olduğunu və Yaponiya üçün, xüsusən bizim üçün nə qədər əhəmiyyət
kəsb etdiyini bir də o göstərir ki, mənim Yaponiyaya səfərimdən sonra Yaponiya -Azərbaycan İqtisadi Əlaqələr
Komissiyası yarandı. Yaponiya tərəfindən bu komissiyaya hörmətli Vatari, Azərbaycan tərəfindən baş nazirin
müavini Abid Şərifov başçılıq edir. Bir neçə dəfə bu komissiya müştərək görüşlər keçiribdir. Növbəti görüş
oktyabr ayında Tokioda olacaqdır. Bunlar hamısı Yaponiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin nə qədər yüksək
səviyyədə olduğunu göstərir.
Bir məqamı da bildirmək istəyirəm. Azərbaycan neft-qaz sənayesindən başqa, dünyanın bütün
ölkələrindən kreditlərin ən çoxunu Yaponiyadan alır. Yəni Yaponiya Azərbaycana dünya dövlətləri içərisində əç
çox kredit vermiş ölkədir.
Demək, Yaponiya Azərbaycana nə qədər əhəmiyyət verir. Eyni zamanda, Yaponiyadan aldığımız
kreditlərin adambaşına həcminə görə Azərbaycan bütün MDB ölkələri içərisində birinci yerdə durur. Bax,
görün, nə qədər gözəl əlaqələr var.
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Bu gün burada bildirmək istəyirəm ki, biz bu əlaqələri çoxdan qurmuşuq və 1998-ci ildən onları sürətlə
inkişaf etdiririk, bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik. Ancaq təəssüflər olsun ki, özlərini siyasətçi adlandıran
bəzi adamlar Yaponiyaya turist ziyarəti edib, orada Yaponiyanın turistlərə göstərdiyi çay mərasimində iştirak
edəndən sonra gəlib burada qəzetlərdə müsahibələr verirlər ki, Yaponiya ilə əlaqələr qurmaq lazımdır, Yaponiya
ilə iqtisadi əlaqələri genişləndirmək lazımdır, filan, filan, filan. Qəzetdən oxuya bilərsiniz. Mən bunu eşidəndə
təəccüb etdim. Bu, bir tərəfdən gülməlidir. Gülməlidir ona görə ki, bu əlaqələr çoxdan qurulub, yaranıb və
inkişaf edir. O adam indi bir dəfə turist kimi oraya gedib, indi Azərbaycan hökümətinə dərs öyrədir. İkinci
tərəfdən ağlamalıdır. Ona görə ki, demək, bizim belə geridə qalmış, dünyadan xəbəri olmayan, Azərbaycanda
gedən proseslərdən xəbəri olmayan siyasətçilərimiz var. Kül onların başına.
Mən bir daha "Niçimen" şirkətinə, hörmətli Vatariyə təşəkkür edirəm. Yaponiya dövlətinə, hökumətinə və
Yaponiyanın Azərbaycandakı səfirinə təşəkkür edirəm. Mənim bugünkü nitqimdə elan olunan faktlar deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan -Yaponiya dostluq, tərəfdaşlıq əlaqələri - biz bu barədə 1998-ci ildə bəyanat
imzalamışıq - bundan sonra da inkişaf edəcəkdir, iqtisadi əlaqələr inkişaf edəcəkdir və Yaponiya Azərbaycan
üçün dünya dövlətləri içərisində ən əhəmiyyətli tərəfdaşlardan birirdir.
Mən sizin hamınıza "sağ olun!" deyirəm. Burada bu qurğunun tikilməsində, başa çatdırılmasında zəhmət
çəkmiş insanlara təşəkkür edirəm. Həm "Azərkimya" Dövlət Şirkətinin prezidentinə, həm də ən kiçik fəhləyə,
hamıya təşəkkür edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu işləri davam etdirəcəyik. Biz
Sumqayıt şəhərinin sənaye müəssisələrinə, başqa sahələrinə də çox ciddi diqqət veririk, onların canlanması
üçün, müasir səviyyəyə qalxması üçün bir çox tədbirlər görürük. Əmin ola bilərsiniz ki, qısa bir zamanda biz
bunlara nail olacağıq və Sumqayıt şəhəri yaşayacaq, Azərbaycan üçün numunə olacaq və burada insanlar
xoşbəxt, rifah içində yaşayacaqlar. Bütün bunlar Azərbaycanın milli azadlığının və dövlət müstəqilliyinin
bəhrəsidir.
Biz xoşbəxtik ki, xalqımız azadlığa çıxıbdır. Biz xoşbəxtik ki, bizim özümüzün müstəqil dövləti var və bu
ilin sonunda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasının 10-cu ildönümünü keçirəcəyik. Biz
xoşbəxtik ki, Azərbaycan dünya birliyində, dünya dövlətləri içərisində, bütün beynəlxalq təşkilatlarda özünə
layiq yer tutub və Azərbaycan hər yerdə Azərbaycan kimi tanınır.
Sizin hamınızı səmimi qəlbdən bir daha salamlayıram, sizə cansağlığı arzu edirəm, səadət arzu edirəm və
müstəqil Azərbaycana gözəl gələcəklər arzu edirəm. Sağ olun.
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PORTUQALİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ JOZE JAYMİ MATUŞ DA QAMA İLƏ
SÖHBƏTİNDƏN
(12 iyul 2001)
12 iyul 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Əgər səhv etmirəmsə, bu,
Portuqaliyadan Azərbaycana gələn ən yüksək səviyyəli nümayəndə heyətidir.
Sizin bu ziyarətinizin xüsusiyyəti, mən hiss edirəm, ondan ibarətdir ki, siz həm Portuqaliyanın xarici işlər
naziri kimi bizim ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə gəlmisiniz, həm də ki, ATƏTin gələn ildən sədri vəzifəsini yerinə yetirdiyinizə görə indidən bu işlə tanış olursunuz. Əgər mən düz
deyirəmsə, onda həm birinci məqsəd, həm də ikinci məqsəd bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Təəssüflər olsun ki, Portuqaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr, xüsusilə iqtisadi əlaqələr istənilən
səviyyədə deyildir. Amma Azərbaycanda Portuqaliya, xüsusən Lissabon çox məşhurdur. ATƏT müxtəlif
ölkələrdə zirvə görüşləri keçirmişdir. 1996-cı ildə ATƏT-in zirvə görüşü Lissabonda keçirilərkən, – doğrusu,
bizim tələblərimizə uyğun olan sənəd alınmasa da, orada ATƏT-in sədrinin xüsusi bəyanatı elan edildi. Bu
bəyanatda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinin prinsipləri əks olundu. Biz bu
bəyanatı qiymətləndiririk. Baxmayaraq ki, zirvə görüşünün əsas sənədinin layihəsində daha lazımlı müddəalar
vardı. Ona görə də o vaxtdan Lissabon sammiti Azərbaycanda daha populyar olubdur.
Lissabon zirvə görüşündən artıq beş il keçibdir. Ancaq hələ indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi sülh yolu ilə həll olunmayıb və Lissabon sammitinin qəbul etdiyi bəyanat da Ermənistan tərəfindən
tamamilə qəbul olunmayıbdır. Azərbaycanda da bizim cəmiyyətimizin böyük hissəsi onu qəbul etməyibdir.
Amma dövlət, hakimiyyət və şəxsən mən onu qəbul etmişəm və onu həyata keçirməyə hazır olduğumuzu
həmişə bildirmişəm. İllər keçib, indi ATƏT-in sədri olacaq Portuqaliya bu məsələ ilə məşğul olmağa
məcburdur. Ona görə də mən sizin səfərinizi bu nöqteyi-nəzərdən xüsusilə əhəmiyyətli hesab edirəm.
Təbiidir ki, biz Portuqaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinə də çox böyük əhəmiyyət
veririk. Bu baxımdan da sizin bu səfəriniz çox əhəmiyyətlidir. Buyurun.
Joze Jaymi Matuş da Qama: Cənab prezident, mənə göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə və səfərim zamanı
vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə öz təşəkkürümü bildirirəm. Bu görüşdən istifadə edərək mən
Portuqaliyada, Lissabonda şəxsən görüşdüyünüz prezidentin və baş nazirin də ən səmimi salamlarını Sizə
yetirirəm.
Azərbaycanlı həmkarım ilə keçirdiyim görüş zamanı ölkələrimiz arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişaf
perspektivləri barədə ətraflı müzakirələr apardıq. Azərbaycan ilə Portuqaliya arasında səfirlərin qarşılıqlı
mübadiləsi, onların təyin olunması və digər ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi barədə fikir mübadiləsi
etdik və qəti razılığa gəldik.
Bildirmək istəyirəm ki, Portuqaliya Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv qəbul olunması prosesində
ölkənizə yaxından dəstək vermişdir. Eyni zamanda Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq
proqramının həyata keçirilməsində, NATO-nun "Sülh naminə tərəfdaşlıq" proqramında fəal iştirakının təmin
olunmasında ölkənizə daim dəstək verir və yardım göstərir.
Bu səfərimin gələn ildən ATƏT-in sədrliyi vəzifəsinə başlayacağımızla da əlaqəsi vardır. Bildiyiniz kimi,
Portuqaliya indi üçlüyün üzvlərindən biridir və Minsk qrupunun bu fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq
üçün sizin regiona səfər etməyə başladım. Bir daha demək istəyirəm ki, gələn ildən başlayaraq biz ATƏT-də
sədrliyi bilavasitə həyata keçirəcəyik, bu işlərlə məşğul olacağıq.
Bu gün ATƏT-in Azərbaycandakı səfirini və ATƏT sədrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə xüsusi
nümayəndəsini də özümlə bu görüşə gətirmişəm. Onu da bildirmək istəyirəm ki, biz bu gün Azərbaycanda
ATƏT-in nümayəndəliyinin yeni ofisinin açılmasında da iştirak edəcəyik.
Bildiyiniz kimi, bu regiona mənim səfərim ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin səfəri ilə də üst-üstə
düşmüşdür. Biz bu səfərləri də bir-birimizlə əlaqələndirmişik.
Münaqişəyə bilavasitə müdaxilə etməsək də, Azərbaycanın hakimiyyət dairələri ilə sıx təmaslarımızı və
fikir mübadilələrimizi genişləndirmək yolu ilə problemin həllinə hər hansı töhfə verə biləriksə, bu işdə yardımçı
olmaq niyyətindəyik. Eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, biz prezidentlər arasındakı birbaşa dialoqun davam
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etdirilməsini dəstəkləyirik. İndiyədək hər iki prezidentin əldə etdiyi anlaşmanı və atdıqları addımları
bəyəndiyimizi və belə təmasların bundan sonra da davam etdirilməsinə ehtiyac olduğunu bildiririk.
Mən buraya gəlmişəm ki, əsasən sizləri dinləyəm. Daha çox danışmaqdansa sizləri dinləyib
mövqelərinizlə tanış olam.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Birincisi, ATƏT-in burada ofisinin açılması münasibətilə sizi təbrik
edirəm.
ATƏT-in yeni ofisinin açılışında bizim hökumətimizin üzvləri iştirak edəcəklər. Güman edirəm ki, burada
ATƏT-in daimi nümayəndəliyinin olması ATƏT-lə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın bütün sahələrdə
inkişafına yardım edəcək, xüsusən bizim üçün əsas məsələ olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunmasına öz köməyini göstərəcəkdir.
Dediniz ki, buraya bizi dinləməyə gəlmisiniz. Amma geniş söhbətə keçməmişdən əvvəl onu xatırlatmaq
istəyirəm ki, ATƏT-in əsas prinsipləri hər bir dövlətin ərazi bütövlüyüdür və hər bir dövlətin sərhədlərinin
toxunulmazlığıdır, hər bir dövlət tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına riayət edilməsidir. Ancaq
Azərbaycanla bu münaqişəni başladıqdan sonra Ermənistan ATƏT-in bu prinsiplərini tamamilə pozubdur.
ATƏT də buna biganədir. Əgər ATƏT 1992-ci ildə bu münaqişənin həll olunması üçün xüsusi Minsk qrupu
yaradıbsa, deməli, bu vəzifəni öz üzərinə götürübsə, bu vəzifəni həyata keçirmək üçün gərək birinci növbədə
beynəlxalq hüquq normaları əsas götürülsün, ATƏT-in əsas prinsiplərindən olan hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü
əsas götürülsün, sərhədlərin toxunulmazlığı əsas götürülsün. Azərbaycan bu prinsipləri pozmayıbdır. Biz
Ermənistanın ərazi bütövlüyünü pozmamışıq, onun sərhədlərini pozmamışıq və beynəlxalq hüquq normalarına
riayət edirik. Amma o biri tərəf – Ermənistan beynəlxalq hüquq normalarını, ATƏT-in prinsiplərini pozub
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal edibdir və indi də işğal altında saxlayır. İşğal olunmuş yerlərdən 1
milyondan artıq azərbaycanlını zorla çıxarıbdır.
Belə olan halda ATƏT ya gərək öz prinsiplərindən imtina etsin, ya da öz prinsiplərinin həyata
keçirilməsini təmin etsin. Təəssüflər olsun ki, bu müddətdə ATƏT, onun Minsk qrupu həmin o prinsiplərin
burada, bizim bölgədə təmin edilməsi məsələsi ilə ciddi məşğul olmur. Mən 1996-cı ildə ATƏT-in Lissabondakı
zirvə görüşünü xatırladım. Orada əvvəlcədən hazırlanmış yekun sənədində Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması üçün ATƏT-in prinsiplərinə uyğun olaraq yazılmışdı ki, Ermənistan Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü tanıyır, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli özünüidarəetmə hüququ
verilir və Dağlıq Qarabağın əhalisinin təhlükəsizliyi təmin olunur. Bunlarla ATƏT-in bütün üzvləri razı idi.
Amma Ermənistan buna etiraz etdi. Əgər xatırlayırsınızsa, orada biz çox gərgin iş apardıq. Amma bizə verilən
izahat ondan ibarət idi ki, ATƏT-in qərarları konsensusla qəbul olunur, Ermənistan isə həmin maddənin qəbul
olunmasına razılıq vermir.
Biz nə qədər çalışdıq ki, orada ədaləti təmin edək, bu, mümkün olmadı. Onda başqa yol qalmadı,
Azərbaycanın prezidenti kimi mən də bəyan etdim ki, ATƏT-in bütün sənədinin hamısına, başdan-ayağa
konsensus vermirəm. Bundan sonra, deməli, ATƏT-in yekun sənədinin qəbul olunması təhlükə altına düşdü. Bir
neçə böyük dövlətin başçıları, orada olanlar hamısı gəlib məni inandırmaq istəyirdilər ki, siz bunu etməyin, belə
olsa, Lissabon sammiti nəticəsiz qalacaqdır. O cümlədən sizin ölkənizin baş naziri də bu barədə mənimlə çox
ətraflı danışdı. Qəribə bir mənzərə yaranmışdı: Ermənistan ədalətli maddəyə konsensus vermir, onu normal
hesab edirdilər. Biz isə çıxılmaz vəziyyətdə olduğumuza görə bu yola, hesab edirəm, cəsarətli yola getdik.
Ondan sonra hamı bizdən xahiş edirdi ki, siz konsensus verin. Mən bununla razı olmadığım halda, nəhayət,
ATƏT-in o vaxtkı sədri, İsveçrənin xarici işlər naziri Kotti bir neçə dəfə mənimlə danışdı. O, həmin bəyanatın
verilməsi təklifini irəli sürdü. Doğrudur, o bəyanat bizi tam təmin etmir. Amma biz ATƏT-in zirvə görüşü
sənədinin pozulmasına razı olmadığımıza görə o bəyanatı qəbul etmişik.
İndi ATƏT-in Minsk qrupu deyir ki, siz gərək öz aranızda danışasınız. Minsk qrupunun həmsədrləri elə
1996-cı ilə qədər, 1996-cı ildən sonra, 1997-ci ildə, 1998-ci ildə iki təklif irəli sürdülər. Onların ikisini də biz
qəbul etdik. Ermənistan qəbul etmədi. Nəhayət, 1998-ci ilin sonunda Ermənistanın keçmiş prezidenti
təkliflərdən birinin qəbul olunmasına razılıq verdiyinə görə, onun əleyhinə cürbəcür hərəkətlər oldu, o,
vəzifəsindən istefa verməyə məcbur oldu.
1999-cu ildən Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında bilavasitə danışıqlar gedir. Eyni zamanda,
Minsk qrupunun həmsədrləri də fəaliyyət göstərirlər. Demək istəyirəm ki, bu il onlar əvvəlki illərə nisbətən
fəaliyyətlərini daha da gücləndiriblər. Burada yenə nədən söhbət gedir: Ermənistanla Azərbaycan arasında
müəyyən kompromislər olmalıdır. Təbiidir ki, bizim tərəfimizdən olan kompromislər beynəlxalq hüquq
normalarını pozur və Azərbaycana zərər verir. Amma buna baxmayaraq biz müəyyən kompromislərə getməyə
hazır olduğumuzu bildirdik. Baxmayaraq ki, onlar ATƏT-in prinsipləri, beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsindən kənara çıxır. Ermənistan isə guya hansısa kompromislərə getmək istəyir, amma o kompromislərin
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özü də çox minimal xarakter daşıyır. Belə vəziyyətdə biz məsələni həll edə bilmirik. ATƏT isə öz prinsiplərini
həyata keçirmək üçün çalışmaq əvəzinə hər dəfə bizə məsləhət verir ki, siz danışın, kompromislərə gedin.
Deməli, ATƏT-in prinsipləri, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsindən kənara çıxmaq lazımdır. Əsas məsələ
bax budur.
İndi mən bilmək istəyirəm: ATƏT öz prinsiplərinə sadiqdir, yoxsa yox? Əgər bir yerdə ATƏT öz
prinsiplərinin pozulmasına yol verəcəksə və yaxud, hətta bu işə dəstək verəcəksə, bu, ATƏT-ə böyük bir
presedent yaratmayacaqmı? Onda belə çıxır ki, bəzi məsələlərin həll edilməsində ATƏT-in prinsipləri kənarda
qalır. Amma biz hesab edirik ki, ATƏT-in prinsipləri dəyişilməz, pozulmaz olmalıdır. Onun əksinə olaraq
hansısa qərarlar qəbul edilir. Biz doğrudan da hansısa kompromislərə getsək, bunlar Azərbaycan üçün o qədər
zərərli olacaqdır ki, ona getmək mümkün olmayacaqdır. Yenə deyirəm, belə çıxır ki, ATƏT də buna biganə
qalır. ATƏT-in prinsiplərini pozan Ermənistan cəzasız qalır. Hər iki ölkəyə eyni münasibət göstərilir.
Baxmayaraq ki, bir ölkə təcavüzkardır, o birisi isə təcavüzə məruz qalmışdır. Əgər təcavüzkara lazımi cavab
verilməsə, onun qarşısı alınmasa, yaxud təcavüzkar cəzalanmasa, təcavüzkarlar başqa yerlərdə də belə hərəkət
edəcəklər. Bilirəm ki, siz hələ ATƏT-in sədrliyinə başlamamısınız. Ancaq ATƏT-in fəal üzvüsünüz. Bu suallara
cavab vermək, bəlkə də, çətin olacaqdır. Amma həqiqət bundan ibarətdir. Mən sizə həqiqəti deyirəm.
Eyni zamanda, bütün bunlara baxmayaraq, biz müəyyən kompromislərə gedib məsələni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Ancaq ədalət naminə gərək Ermənistanın getdiyi kompromislərlə Azərbaycanın getdiyi
kompromislər, heç olmasa, bir-birinə bərabər olsun. Bu da yoxdur.
Ermənistan öz təcavüzkar hərəkətlərinin nəticələrindən istifadə edərək Azərbaycan torpaqlarının 20
faizini işğal altında saxlayaraq, öz istədiyini diktə edir. ATƏT də bir münsif kimi, bu işlərə necə deyərlər,
müəyyən qədər biganədir.
Bilirsiniz ki, mən 8 ildir ki, bu işlə məşğul oluram. Həddindən artıq görüşlər keçirmişəm, o cümlədən
ATƏT-in Budapeşt, Lissabon, İstanbul zirvə görüşlərində. Amma təkcə zirvə görüşlərində yox, Minsk qrupunun
həmsədrləri ilə, demək olar ki, ildə 5-6, 7-8 dəfə görüşürük. Amma bir şey alınmır. Güman edirəm ki, ATƏT öz
nüfuzu haqqında da düşünməlidir. Vəziyyət belədir.
Joze Jaymi Matuş da Qama: Cənab prezident, mən bu münaqişənin tarixi ilə əlaqədar, münaqişənin
həllinə qlobal yanaşmanız və öz mövqelərinizi açıq bildirməyinizlə əlaqədar Sizə təşəkkür edirəm. Sizin ATƏTə ünvanlanmış fikirlərinizi də məmnuniyyətlə qəbul etdim. Hesab edirəm ki, bunları biz heç də tam açıq-aşkar
tənqid kimi qəbul etməyir, əksinə, Sizin fikirlərinizi bizim fəaliyyətimizi daha da gücləndirmək üçün bir stimul
kimi qəbul etdiyimizi deyirəm.
Cənab prezident Əliyev, Sizin bizə söylədiklərinizdə xüsusi bir məqama önəm verirəm. Cənab prezident,
həmin məqamdan söhbət gedəndə Sizin, həm də ATƏT-in mövqeləri tamamilə üst-üstə düşür. O da ATƏT-in
prinsiplərinə hər tərəfdən hörmətlə yanaşılması və bir də münaqişənin həlli üçün kompromislərə hörmətlə
yanaşmaq məsələsidir.
Cənab prezident, beynəlxalq təşkilat kimi ATƏT-in prinsiplərinə riayət edilməsinə, bunların təmin
olunmasına ehtiyac duyulduğu barədə fikirlərinizə biz tam qoşuluruq. ATƏT-in prinsipləri də qlobal xarakter
daşıyır. Özündə bir sıra ölçüləri ehtiva edir. Məhz buna görə də ATƏT də soyuq müharibə dövründən sonrakı
mərhələdə özünün qarşısında duran yeni vəzifələrin müəyyənləşdirilməsi ehtiyacını görmüşdür. Bu baxımdan
qeyd etmək istəyirəm ki, ATƏT-in sonuncu Paris Xartiyası beynəlxalq hüquqdan irəli gələn bir sıra öhdəlikləri,
qlobal münasibətlərdəki müxtəlif ölçüləri bir çərçivəyə yığmaq baxımından çox mühüm sənəd olmuşdur. Bu
xartiyada təkcə birdəfəlik formalaşmış prinsiplərə yox, həm də dinamik surətdə inkişaf edən prinsiplərə də
diqqət yetirilmişdir. Burada yeni beynəlxalq münasibətlərdə münaqişələrin, problemlərin həll olunması üçün
kompromislərin bir vasitə olduğu da açıq-aşkar göstərilmişdir. Ona görə də, cənab prezident Əliyev,
kompromislərə getməyin lüzumluluğu, onların qarşılıqlı olması barədə dediklərinizi mən hörmətlə qəbul
edirəm. Beynəlxalq birliyin, ATƏT-in, onun Minsk qrupunun, bu qrupun həmsədrlərinin, sizin regiondakı
dövlətlərin də səyləri məhz buna yönəlmişdir. Məqsəd də sizin regionunuzu münaqişə regionundan çıxararaq,
özünün ənənəvi əlaqələrinin qurulduğu, çiçəklənən bir regiona çevrilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.
Mən qəti əminəm ki, münaqişə həll edildikdən, sülh əldə olunduqdan sonra həyata keçiriləcək böyük
bərpa və quruculuq işlərində beynəlxalq birlik fəal iştirak edəcəkdir. Mənim üçün çox önəmli idi ki, prezident
Əliyevin də bu məsələyə necə yanaşmasını bilavasitə özüm öyrənim.
Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, Ermənistanda olarkən mən, – bu münaqişəni bir kənara qoymaq şərti
ilə, – gördüm ki, orada prezident Əliyevin liderliyinə, dövlət xadimliyinə olduqca böyük hörmət var və
Azərbaycan xalqına da böyük hörmət vardır.
Hesab edirəm ki, bu, problemi həll etmək səlahiyyətində olan şəxslərə yardımçı ola biləcək müsbət
məqamlardır.
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Mən bir daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, heç kəs bu problemin prezident Əliyevsiz həll
olunacağına inanmır. Biz də bunu arzulayanların sırasındayıq.
Biz bu prosesdə həlledici amil, fəal oyunçu deyilik. Sadəcə, bu prosesə dəstək verə bilərik. Əminəm ki,
əgər biz bu münaqişənin həllinə nail ola bilsək, bunu mümkün edən şəxslər dünya ictimaiyyətinin gözündə
qaliblər sayılacaqlar. Məsələnin həll edilməsi də ən böyük nəticə olacaqdır.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Mən həmişə belə düşünmüşəm və indi də hesab edirəm ki, ATƏT bu
işə təkcə dəstək verməklə kifayətlənməməlidir. ATƏT doğrudan da dünyanın ən mötəbər təşkilatlarındandırsa
gərək ədalətli hakim olsun. Mən belə fikirləşirəm. Ona görə mən bu sözləri sizə deyirəm. Əgər düşünsəydim ki,
siz, sadəcə, elə o tərəfə də, bu tərəfə də dəstək verirsiniz və sizin prinsiplər pozulur, siz də ona biganəsiz, mən
bu sözləri sizə heç deməzdim. Mən yaxşı dərk edirəm ki, bu münaqişənin sülhlə nəticələnməsi bizim bölgədə
vəziyyəti tamamilə dəyişdirəcəkdir. Bu məsələdə Ermənistan da, Azərbaycan da eyni istəkdə olmalıdır.
Bizi narahat edən torpaqlarımızın işğal altında olması, ərazi bütövlüyümüzün pozulması, bir milyondan
artıq insanın qaçqın vəziyyətində çadırlarda yaşamasıdır. Ermənistanda bunlar yoxdur. Amma eyni zamanda
onların da başqa problemləri vardır. Onlar iqtisadi cəhətdən çox böyük çətinliklər içərisindədirlər. Əgər bu
məsələ həll olunarsa, onların kommunikasiyaları tamamilə açılacaq və iqtisadiyyatda çox ciddi nailiyyətlər əldə
edəcəklər. İki qonşu ölkə sülh şəraitində yaşayacaqdır. Bu, bütün Qafqaz bölgəsinə öz təsirini göstərəcəkdir.
Ona görə də bunda həm Ermənistan, həm də Azərbaycan maraqlı olmalıdır. Biz çox maraqlıyıq. Amma gərək
Ermənistan daha da çox maraqlı olsun. Bizim torpaqlarımızı nə qədər işğal altında saxlayacaqlar? Nə qədər?
Ömür boyu? Bu gün də olmasa, sabah vaxt gələcəkdir ki, bunların hamısı dəyişiləcəkdir. Amma lazımdır ki,
məsələ bu gün həll olunsun.
Mən həmişə demişəm və bu gün də deyirəm, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışmışıq və
bundan sonra da çalışacağıq. Sizin fikrinizlə mən razıyam ki, əgər burada sülh əldə edilsə, bu münaqişə ləğv
olunsa, təbiidir ki, beynəlxalq ictimaiyyət bunu yüksək qiymətləndirəcəkdir. Bunun təşkilatçılarını, təbiidir ki,
daha da yüksək qiymətləndirəcəkdir. Amma mən xalqımın, ölkəmin, millətimin zərərinə olaraq heç bir şöhrət
qazanmaq istəmirəm. O vaxt ola bilər ki, qəbul etdiyimiz qərarlar xalqımız, ölkəmiz, dövlətimiz üçün münasib
olsun. Ondan sonra buna nə qiymət verəcəklər-verməyəcəklər, bu məni o qədər də maraqlandırmır. Bu barədə
çox danışmaq olar. Yekun olaraq bildirmək istəyirəm ki, biz sülh tərəfdarıyıq, məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasını istəyirik. Ancaq məsələnin ədalətli həll edilməsini istəyirik. Biz ölkəmizə qarşı hər hansı
ədalətsizliyə yol verməyəcəyik. Lazımdır ki, ATƏT də, onun Minsk qrupu da bunu yaxşı bilsin. Nəinki bilsin,
öz prinsiplərinin həyata keçirilməsi üçün daha da ciddi səylər qoysun. Bu qədər.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ KERİ KAVANO(ABŞ), NİKOLAY
QRİBKOV (RUSİYA), FİLİPP DE SÜREMEYN (FRANSA), RUSİYA FEDERASİYASININ
XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ VYAÇESLAV TRUBNİKOV İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(12 iyul 2001)
12 iyul 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli həmsədrlər, biz sizdən ötrü darıxmışıq. Bizi yaddan çıxarmısınız. Ona görə çox
şadam ki, nəhayət siz vaxt tapıb bölgəyə gəlmisiniz.
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və Minsk qrupunun son dövrdə fəaliyyətinin yüksəlməsini və
hətta axır zamanlarda daha da güclənməsini çox müsbət qiymətləndirirəm. Çünki bəziləri hesab edirlər ki, artıq
Minsk qrupu gücdən düşübdür. Amma mən hesab edirəm ki, əksinə, siz güclənmisiniz. Şəxsi nöqteyi-nəzərdən
də güclənmisiniz. Amma siyasi nöqteyi-nəzərdən də güclənmisiniz. Bu illərdə əldə olunan təcrübəniz təbiidir ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün yaxşı əsas yaradıbdır.
Mən sizin bu dəfəki səfərinizin marşrutunu bəyənirəm. Keçən dəfə Azərbaycandan başlamışdınız. Bu dəfə
də Ermənistandan. Xüsusən onu qiymətləndirirəm ki, işğal edilmiş rayonlardan biri olan Füzuli rayonunu da
gördünüz. Əvvəl Ağdamı görmüşdünüz, indi də Füzulini gördünüz. Bir az vaxtınız olsaydı, o birilərini də
görsəydiniz, daha yaxşı olardı. Hər halda mən bundan da razıyam.
Sizi bir də salamlayıram. "Xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri səfir Keri Kavano:
Cənab prezident, çox sağ olun. Yenidən burada olmağımız bizə xoşdur və sülhə nail olunması prosesində
səylərimizi davam etdirməyi son dərəcə vacib hesab edirik. İndi bu problem bizim hökumətlərimizdə ən yüksək
səviyyəyə qaldırılmışdır. Prezident Corc Buş və prezident Vladimir Putin Sloveniyadakı görüşləri zamanı bu
problemi müzakirə etmişlər. Prezident Putin və prezident Jak Şirak da iyulun 1-də Sankt-Peterburqda
görüşərkən həmin problemi müzakirə etmişlər. Prezidentlərimiz bizə dəqiq göstərişlər veriblər ki, Dağlıq
Qarabağ probleminin həllini tapmaq üçün bacardığımız hər şeyi edək, bu məsələ ilə bağlı Sizinlə və prezident
Koçaryanla birgə işləyək, məsələnin qəti həllinə nail olmaq üçün yaradıcı münasibət, çeviklik göstərək.
Onlar bu regionda baş verən hadisələri diqqətlə izləyirlər və problemi başa düşürlər. Bizim prezidentlərin
bu problemlə tanışlığı ötəri deyildir, onlar məsələni təfsilatı ilə bilirlər. Öz prezidentlərinin məsələni çox
dərindən bildiyini görəndə, bu, bir qayda olaraq, diplomatlarda narahatlıq doğurur. Prezident Putin ağ vərəq
götürüb dərhal regionun xəritəsini çəkir. Prezident Buş isə xəritəyə baxaraq deyir: "Bəli, bu, problemdir, amma
bax, burada da məsələ var".
Ona görə də bu problemə beynəlxalq diqqət çox yüksək səviyyədədir. Vurğulamaq xoşdur ki, bu səfərin
gedişində Sizinlə görüşmək imkanımız var. İndiki səfərin marşrutu da təsadüfi seçilməmişdir. Əvvəlki səfərimiz
zamanı biz qaçqınların yaşadıqları bölgələrə getməyi qarşımıza vəzifə qoymuşduq. Biz Ağcabədidə qaçqın
düşərgəsinə getmişdik və özümüzlə müxtəlif ölkələrdən olan jurnalistləri də aparmışdıq ki, onlar Ağdamda nə
baş verdiyini görə bilsinlər.
Dünən biz gəldiyimiz marşrutda silahlı münaqişənin gedişində baş vermiş dağıntıları gördük. Biz Şuşada,
Füzulidə, Horadizdə, habelə Xankəndi şəhərində olduq. Günün axırında biz təmas xəttini keçdik. Biz dünyanı
inandırmaq istəyirdik ki, bu regionun məruz qaldığı bütün dağıntıları və münaqişə nəticəsində verdiyi itkiləri
xatırlayırıq.
Səfərimizin iki məqsədi var idi. Birinci məqsəd bu problemin həlli yollarının müzakirəsini, cənab
prezident, Sizinlə və prezident Koçaryanla davam etdirmək, habelə hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasının
mümkünlüyünə verdiyimiz əhəmiyyəti vurğulamaq idi. Biz bilirik ki, Siz problemin sülh yolu ilə həllinin
tapılmasına sadiqsiniz.
Biz eyni zamanda bəzilərindən eşidirik ki, problemin həllinin ən yaxşı yolu hərbi əməliyyatlardır. Ancaq
dünən biz hərbi əməliyyatların nələr törətdiyini gördük. Bu səfərin gedişində əmin olduq ki, hərbi münaqişə
nəticəsində də nə qədər insan zərər çəkmişdir. Biz əminik ki, məsələnin həlli danışıqların gedişində tapıla bilər.
Biz bu barədə öz prezidentlərimizdən, rəhbərliyimizdən göstəriş almışıq. Göstəriş almışıq ki, cənab prezident,
Sizinlə və prezident Koçaryanla işləyək. Yəqin ki, mənim həmkarlarım nə isə əlavə etmək istəyirlər.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Vyaçeslav Trubnikov (Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini): Hörmətli Heydər Əliyeviç,
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həmsədrlər kimi dünən bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə sağ olun. Biz buraya nə üçün gəldiyimizi
vurğulamaq istəyirik. Mən həmkarım cənab Kavanonun fikrinə tam şərikəm ki, bizim iki məqsədimiz var, o,
bunları tamamilə dəqiq ifadə etdi. Bu barədə aramızda heç bir fikir ayrılığı yoxdur, biz bu məqsədlərə sadiqik və
həmsədrlərin, ümumən Minsk qrupunun ünvanına mətbuatın nə deməsindən asılı olmayaraq, sadiq qalacağıq.
Başlıcası budur ki, iki prezidentlə işi, qarşılıqlı fəaliyyəti davam etdirmək baxımından çox müsbət əhvalruhiyyəmiz qalmaqdadır. Biz əminik ki, danışıqlar yolundan savayı başqa bir vasitə yoxdur. Biz bu fikirlə qəti
və həmişəlik razılaşmışıq. Buraya da məhz buna görə gəlmişik.
Heydər Əliyeviç, Füzuli rayonunu öz gözlərimizlə görmək barədə Sizin tövsiyənizi yaxşı xatırlayıram,
yəni "görməkdənsə eşitmək yaxşıdır" prinsipini deyil, əksinə, "yüz dəfə eşitməkdənsə bir dəfə görmək yaxşıdır"
prinsipini əsas götürək. Şübhəsiz ki, Füzuli rayonunda, Şuşada gördüklərimiz bizi bir daha inandırır ki, "nə
müharibə, nə sülh" vəziyyətindən tezliklə çıxmaq lazımdır. Bu, çox ağır vəziyyətdir və əlbəttə ki, həm
Ermənistanın əhalisinə, həm də Azərbaycanın əhalisinə psixoloji təsir göstərir.
Biz qəti əminik ki, həm bu, həm də digər prezidentin mövqeyi baxımından bizim səylərimiz üçün əlverişli
zəmin var, çünki Sizin də, prezident Koçaryanın da xoş məramınız tükənmir. Biz buna qəti əminik. Əgər belə
bir əminlik olmasaydı, şübhəsiz ki, biz öz missiyamızı səmərəsiz, faydasız hesab edərdik. İndiki halda isə
əksinədir. Son il yarım ərzində ermənistanlı həmkarınızla intensiv və çox məzmunlu danışıqlar aparmağınız bizi
səylərimizi gücləndirməyə sövq edibdir. Çünki Siz bizə yaxşı nümunə göstərirsiniz. Özü də təkcə nümunə yox,
biz Sizdən ideyalar ərz edirik və bunları qavraya, başa düşə bildiyimiz səviyyədə həm bu tərəfə, həm də digər
tərəfə çatdırmağa, problemin həllinin hər iki tərəfi qane edən yollarını axtarıb tapmağa çalışırıq. Ayrı yol
yoxdur. Biz başa düşürük ki, bu münaqişədə qalib və məğlub tərəf ola bilməz. Bu, ən başlıcasıdır. Biz bu fikri
beynəlxalq ictimaiyyətə də çatdırmaq istəyirik və özümüz də buna qəti əminik.
Biz sülhün mənafeyi üçün işləməliyik. Füzulidə gördüklərimiz, orada eşitdiklərimiz, – 3 milyon
kvadratmetr ərazi minalanmışdır, – dəhşətdir. Biz vertolyotla uçanda təkcə divarları qalmış evlərdə yaşayan
insanları, münbit, məhsuldar, lakin becərilməyən torpağı gördük və şübhəsiz ki, bu bizə, həmsədrlərə çox ağır
və emosional təsir bağışladı. Onu da deyim ki, bu təsir, təbii olaraq, eşitdiklərimizdən və bizə danışılanlardan
daha güclü idi. Ona görə də bu dəfə Yerevandan Xankəndiyə, Şuşaya, Füzuliyə gedən marşrutu seçməyimiz,
yəqin ki, çox düzgün qərar idi. Çünki biz "nə müharibə, nə sülh" vəziyyətinə tezliklə sülh yolu ilə son qoymaq
üçün imkanımız daxilində mümkün olan bütün səyləri göstərmək əzmindəyik. Mən hesab edirəm ki, cənab
Kavanonun dedikləri bizim baxışlarımıza, üç həmsədrin baxışlarına tamamilə uyğundur. Bu barədə biz eyni
mövqedəyik. Qoy heç kim möhtəkirlik etməyə çalışmasın ki, guya bizim mövqelərimizdə hansısa fikir
ayrılıqları var. Xeyr, belə şey yoxdur. Biz vahid məqsədə nail olmağa – problemi sülh yolu ilə həll etməyə
çalışan vahid komanda kimi fəaliyyət göstəririk. Heydər Əliyeviç, biz Sizi buna əmin edirik.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
Filipp de Süremeyn (ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan həmsədri): Cənab prezident, Minsk
qrupunun həmsədrlərinə göstərilən qonaqpərvərliyə görə mən də Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bakıya gəlmək bizim üçün həmişə xoşdur, ancaq biz buraya istirahətə yox, işləməyə gəlmişik. İstirahəti sonraya
saxlayaq...
Heydər Əliyev: Allah eləsin ki, istirahətə gələsiniz.
Filipp de Süremeyn: Biz burada nümayiş etdirmək istərdik ki, üç həmsədr vahid bir tamdır və onlar
buraya öz işini – dövlət başçılarının diqqətlə izlədikləri işi yerinə yetirmək üçün gəliblər. Ölkələrin dinc iqtisadi
inkişaf imkanı əldə etməsi üçün biz problemin sülh yolu ilə həllinə çalışacağıq. Bizə ümid verən odur ki, hər iki
tərəf problemin danışıqlar vasitəsilə həllinə səy göstərdiklərini bildirir. Çünki tamamilə aydındır ki, problemin
hərbi yolla həlli nəinki çıxılmaz vəziyyətə gətirəcək, həm də daha böyük fəlakətə səbəb ola bilər. Biz buraya
gəlmişik ki, hər şeyi öz gözlərimizlə görək. Dünən yolda gələrkən, o cümlədən Füzuli bölgəsindən keçərkən
müharibənin gətirdiyi bəlaları gördük. Biz buraya onu nümayiş etdirməyə gəlmişik ki, həqiqətən fəal işləyirik
və beynəlxalq ictimaiyyətin bu problemə marağı azalmır, o, hadisələrin gedişini, bizim işimizi diqqətlə izləyir.
Həmçinin istəyirdik ki, bizim gördüklərimizi özümüzlə gətirdiyimiz jurnalistlər də görsünlər ki, bu regionda baş
verənlərdən ölkələrimizin ictimaiyyəti də xəbər tutsun.
Səfərimiz zamanı əmin olduq ki, bu, indi həqiqətən zəruridir. Biz əmin olduq ki, hazırkı status-kvo çox
kövrəkdir və məsələnin həllinə çox tezliklə nail olmaq lazımdır ki, xarici sərmayəçilər, beynəlxalq birlik buraya
köməyə gələ və təsirli yardım göstərə bilsinlər.
Bütün bu işdə vaxt amilinin müstəsna əhəmiyyəti var. Biz Sizi əmin edirik ki, zəruri bildiyiniz köməyi
göstərmək və dəstək vermək əzmindəyik.
Cənab prezident, təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
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Mən sizi dinləyərək və son aylarda gedən prosesləri bir daha xatirimə salaraq, qətiyyətlə deyirəm ki,
1992-ci ildə yaranmış Minsk qrupunun, – əgər müəyyən vaxtları, həmsədrlər olan dövrü götürsək, – Minsk
qrupu həmsədrlərinin bu problemin həll olunmasına indiki dövr qədər yaxından qoşulmasını mən əvvəllər
müşahidə etməmişdim. Bu çox müsbət və ümidverici bir haldır. Xüsusən dövlət başçıları prezident cənab Corc
Buş, prezident cənab Vladimir Putin, prezident cənab Jak Şirak bu məsələyə çox əhəmiyyət verdiklərinə, öz
aralarında bu məsələni müzakirə etdiklərinə və həmsədrlərə qəti göstərişlər verdiklərinə görə mən artıq belə
hesab edirəm ki, ATƏT tərəfindən həmsədr təyin olunmuş bu üç böyük ölkə və bu münaqişənin həll edilməsi
üçün məsuliyyət daşıyan ölkələr həqiqətən bu məsələnin həll olunmasında yeni bir mərhələyə çıxıblar. Mən
şəxsən prezident Vladimir Putinlə, prezident Corc Buş və prezident Jak Şirak ilə bu il olan görüşlərimdə bu
məsələni bizim üçün ən əsas məsələ kimi qarşıya qoymuşam və bütün bu görüşlərdə hər üç prezidentin bu
məsələni həqiqətən həll etmək əzmində olduğunu hiss etmişəm. Mən dediyim bu yeni mərhələni xarakterizə
edən əsas amil də ondan ibarətdir ki, bu, əvvəllər, heç vaxt olmayıbdır.
Prezidentlər, məsələn, şəxsən prezident Corc Buşla prezident Vladimir Putinin görüşündə, prezident
Vladimir Putinlə prezident Jak Şirakın görüşündə – baxmayaraq ki, dünya miqyasında çox məsələlər var – bu
məsələni özləri üçün çox vacib bir məsələ hesab edərək müzakirə etmişlər və öz nümayəndələrinə müəyyən
göstərişlər vermişlər.
Mən əhəmiyyətli bir məsələni burada bir daha qeyd etmək istəyirəm. Bu da ondan ibarətdir ki, həmsədrlər
– Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, bu ölkələrin başçıları prezident Vladimir Putin, prezident Corc
Buş, prezident Jak Şirak və onların təyin etdikləri nümayəndə heyətlərinin hamısı eyni fikirdədi və hamısı öz
səylərini birləşdirir.
Mən bundan əvvəlki, keçmiş dövrü xatırlayıram. Bilirsiniz ki, artıq mən səkkiz ildir ki, bu məsələ ilə
məşğul oluram.
Biz həmsədrlər arasında, dövlət başçıları arasında və onları təmsil edən vəzifəli şəxslər arasında bu cür
həmrəyliyi əvvəllər görməmişdik.
Bəlkə də elə bu, məsələnin indiyə qədər həll olunmamasının əsas səbəblərindən biridir. Ümid edirəm ki,
həmsədrlər arasında, yəni dövlət başçıları və həmsədrləri təmsil edən vəzifəli şəxslər arasında olan bu səmimi
münasibət bundan sonra daha da möhkəmlənəcək, hər üç ölkə bir nöqtəyə vuracaqdır. Onlar məsələnin ədalətli
həll olunması üçün çalışacaqlar.
Mən çox məmnunam ki, siz bu marşrutla gəlib Füzuli rayonunu da gördünüz və oradan cəbhə xəttini
keçdiniz. Bu rayonlar, yəni Ağdam da, Füzuli də, Cəbrayıl da, Zəngilan da, Qubadlı da, Laçın da, Kəlbəcər də
və Şuşa da daxil olmaqla Dağlıq Qarabağ da – bunlar Azərbaycanın ərazisinin ən gözəl hissələridir. Vaxtilə
orada qurulub yaradılanlar bir ilin, bir əsrin deyil, bir çox əsrin nəticəsidir. İndi orada hər şey dağıdılıbdır.
Siz keçmişdə bu rayonları görməmisiniz. Axı mən bunların hamısını görmüşəm. Orada yaşamış adamlar
isə bunu məndən də yaxşı bilirlər. Təsəvvür edin, mən indi gedib onları görsəm, gözümün yaşını saxlamaq
mümkün olmayacaqdır. Bir torpaq iddiasından ötrü belə bir müharibənin yaranmasının acı nəticələri budur.
Hesab edirəm, bu münaqişə başlananda onu sülh yolu ilə həll etmək olardı və onun bu cür dağıntılara gətirib
çıxarmasına o vaxtlar imkan verilməzdi. Amma təəssüf ki, belə faciə baş veribdir. Bir tərəfdən insanlar
yerindən-yurdundan didərgin düşərək indi çadırlarda yaşayırlar, ikinci tərəfdən də onların nəsildən-nəslə qurub
yaratdıqları evlər, bütün hər şey dağıdılıbdır.
Mən ötən bazar günü qəflətən bizim dənizkənarı parkda oldum. Yəni bunu heç kəs bilmirdi, mən onu
əvvəldən də planlaşdırmamışdım. Mən sadəcə, bazar günü – belə paltarda deyildim, adi bir istirahət paltarında
idim – avtomobildə gedərkən birdən beynimə gəldi ki, avtomobili saxlayıb parka gedim. Təbiidir ki, insanlarla
bu görüşüm həm mənim üçün, həm də onlar üçün həm gözlənilməz, həm də çox yaxşı oldu. Parkın bir hissəsini
gəzdim. Gördüm ki, parkda bir yerdə tərəzi qoyublar, insanları çəkirlər. Tərəzi də lap köhnəlmiş bir tərəzi idi.
Mən o tərəziyə çıxdım, dedim, məni çəkin. Çəkdilər və dedilər ki, mənim çəkim 79 kiloqram 800 qramdır.
Amma bunu burada deməkdə məqsədim bu deyil. Mən bilmirdim, demək, məni çəkən o adam bu münaqişə
nəticəsində Ağdamdan köçüb gəlmiş adamdır. Görürsünüz, o, belə bir şeylə burada özünə pul qazanır. O mənə
dedi ki, bir az arıqlamısan, amma narahat olma. İnşallah, Şuşanı alanda orada kabab yeyəcəyik, sən
kökələcəksən. Doğrudur, sonra qəzetlər götürüb bunu yazıblar. Əlbəttə, burda pis bir iş görməmişəm. Mən
bununla nə demək istəyirəm? Bu insan ağdamlıdır, amma qəlbində Şuşa yaşayır. Şuşa hər bir azərbaycanlı üçün
əzizdir. İndi təsəvvür edin, o, Ağdamda öz evini, öz kəndini dağıdılmış görəndə, Şuşaya qayıdıb oranı da
dağılmış görəndə, nə qədər ağır vəziyyətə düşəcəkdir.
Beləliklə, bu faciə olmuşdur və buna son qoymaq lazımdır. Bilirsiniz ki, bu münaqişəni danışıqlar yolu ilə
həll etmək istəyirik. Özüm də sizinlə görüşlərimdə həmişə demişəm ki, mən məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıyam. Bu məsələ həll olunacaq. Bu münaqişə doqquz ildir davam edir. İnsanlar pis
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vəziyyətdə yaşayırlar.
Siz Füzuli rayonunu gördünüz. Füzulidə iki Horadiz var – biri Horadiz kəndi, biri də Horadiz dəmir yolu
stansiyasıdır. Dəmir yolu stansiyası Horadiz bizdədir, amma Horadiz kəndi işğal altındadır. Əvvəl oranı da işğal
etmişdilər, sonra biz azad etdik. Bir neçə ildir tikinti işləri aparırıq, çoxlu insan köçüb, orada yaşayır. Yəqin
gördünüz ki, onlar nə qədər xoşbəxtdirlər. Hələ həmin yerdə o qədər adam yaşamamışdı. Onların hamısını oraya
torpaq çəkir. İndi daim deyirik ki, məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik və bunu etməyək. Axı bu məsələ
sonsuzluq ola bilməz.
Siz deyirsiniz artıq burada bəzi səslər eşidilir müharibə edək, nə bilim torpaqlarımızı müharibə ilə azad
edək. Buna təəccüb etmək lazım deyil belə fikirlər təhlükəlidir amma eyni zamanda təbiidir. Çünki insanlar
görürlər məsələ sülh yolu ilə həll olunmur. Ona görə insan deyir ki, mən özümü qurban verim torpağımı azad
edim.
Mən hesab edirəm ki, o vaxt gəlib çatıbdır ki, siz də öz fəaliyyətinizi gücləndirməlisiniz. Azərbaycan
prezidenti ilə Ermənistan prezidenti arasında bilavasitə danışıqlar oldu. Bunlardan istifadə edərək məsələni həll
etmək lazımdır. Məsələnin həlli bundan sonra da uzansa təbiidir ki, gözlənilməz şeylər meydana çıxa və ola
bilər, onun da qarşısını almaq mümkün olmasın. Bu isə ikinci bir çətinlik yaradacaqdır. Ona görə Azərbaycan
prezidenti kimi mən, bizim hökumət məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarıyıq. Biz bu atəşkəs
rejimini qoruyub saxlayacağıq.
Ancaq Azərbaycanda bir söz var: bəzən adam boğaza yığılanda hər şeyi unudur. Deyir ki, nə olur olsun,
ya ölərəm, ya qalaram.
Mən gördüyünüz işlərə görə sizə bir də təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, indi biz sizinlə bir az da
konkret danışarıq. Bir daha ümid edirəm ki, siz məsələnin həll olunmasına bundan sonra daha da böyük təsir
göstərəcəksiniz. Sağ olun.
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FRANSANIN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ NİTQİ
(14 iyul 2001)
14 iyul 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Fransa İnqilabının ildönümü münasibətilə – Bastiliyanın alınması günü və dünyada ən böyük
tarixi hadisənin baş verməsi – Fransanın milli bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə, fransız xalqına
xoş arzularımı çatdırıram.
Hörmətli səfir, sizin bu gün – Fransanın milli bayramı günü öz çıxışınızın əsas hissəsini Azərbaycan
dilində etməyiniz və onu son illər Azərbaycanın həyatında əldə olunan nailiyyətlərə həsr etməyiniz bizim
hamımızda böyük ruh yüksəkliyi yaratdı. Çünki Sizin çıxışınızın bu hissəsi Fransanın Azərbaycana nə qədər
böyük diqqət və dostluq münasibəti göstərdiyini, Fransanı təmsil edən səfir kimi Azərbaycanda yaşadığınız,
işlədiyiniz dövrdə bizim ana dilimizə, Azərbaycan dilinə sizin bu qədər böyük hörmət bəslədiyinizi nümayiş
etdirdi.
Bunlara görə mən sizə təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Fransanın səfiri kimi, Azərbaycanda
gedən proseslərə, ölkəmizin həyatında baş vermiş hadisələrə və əldə olunmuş nailiyyətlərə bu qədər doğru,
düzgün, obyektiv münasibət göstərməyiniz, qiymət verməyiniz bizi çox sevindirir.
Ancaq bu gün Fransanın milli bayramıdır. Ona görə də təbiidir ki, Fransa xalqının bəşəriyyətə verdiyi
töhfələr haqqında və Fransa-Azərbaycan əlaqələri haqqında bir neçə söz demək lazımdır.
Hər xalqın, hər ölkənin özünün əsas milli bayramı var və təbiidir ki, bu bayram xalqın həyatında baş
vermiş tarixi hadisə ilə əlaqədardır.
Fransanın milli bayramı – 1789-cu ildə baş vermiş Fransa inqilabı Fransa xalqı üçün çox əziz olduğu
kimi, bütün bəşəriyyət üçün də çox əhəmiyyətlidir. Çünki Fransa inqilabı, Bastiliyanın alınması bəşər tarixində
yeni bir mərhələ açdı.
Respublika Üsul İdarəsi, insan hüquqlarına diqqət və onların qorunması, insanlara bərabərlik verilməsi
sonra insanların, millətlərin, xalqların taleyində mühüm olan hadisələrin baş verməsinin əsasını qoymuşdur. Ona
görə də müstəqillik, demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, insan haqlarının qorunması, fikir, söz, vicdan azadlığı,
siyasi plüralizm yolu ilə gedən ölkə və xalq olaraq biz, Fransa inqilabını və Fransanın bugünkü bayramını, eyni
zamanda öz bayramımız kimi qəbul edirik.
Əsas odur ki, fransız xalqı Bastiliyanın alınması günündən sonra həmin yolla ardıcıl olaraq gedibdir və
xalqın milli mənafeləri üçün bu yolun nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dərk edərək onu qoruyub saxlayıbdır, yeni
bir dövlət üsulu idarə formasının yaranması ilə dünyaya böyük töhfələr verib, nümunələr göstəribdir.
Fransa inqilabından sonra fransız xalqının getdiyi yol şərəfli yol olmuşdur. Həmin yol dünya ictimaiyyəti,
bəşəriyyət üçün çox əhəmiyyətli yol olmuşdur. Ona görə də Fransa həmişə böyük maraq doğurmuşdur.
Fransanın əldə etdiyi nailiyyətlərə hamı özü üçün təcrübə mənbəyi kimi baxmışdır və beləliklə, Fransa inqilabı
və bu ölkənin ondan sonra keçdiyi yol bütün dünyada baş vermiş dəyişikliklərə böyük təsir etmişdir.
Fransa bu gün dünyanın bütün sahələrdə inkişaf etmiş ölkələrindən, dünyanın böyük dövlətlərindən
biridir.
Fransa dünya siyasətinə böyük təsir göstərən ölkələrdən, dövlətlərdən biridir. Fransa bütün beynəlxalq
təşkilatlarda özünə məxsus siyasət həyata keçirir və beləliklə də heç bir başqa dövlətdən asılı olmayaraq,
müstəqil siyasət apardığını daim dünyaya nümayiş etdirir.
Ona görə də müstəqil dövlət kimi Azərbaycan Fransa ilə əlaqələrini çox əhəmiyyətli hesab edir və bu
əlaqələrin daim inkişaf etməsinə öz səylərini göstərir.
Eyni zamanda, biz Fransa tərəfindən, Fransanın dövləti, hökuməti tərəfindən ölkəmizin bu səylərinə
müsbət münasibət göstərildiyini hiss edirik.
Fransa-Azərbaycan əlaqələri, dostluq, tərəfdaşlıq əlaqələri bundan sonra da inkişaf edəcəkdir. Çünki həm
Fransa dövlətinin, həm də Azərbaycan dövlətinin bu barədə iradəsi eynidir. Mən çox məmnunam ki,
Azərbaycanda Fransanın tarixinə, dilinə, mədəniyyətinə, ədəbiyyatına maraq ilbəil artır. Azərbaycanda fransız
dili artıq geniş öyrənilir və bunların hamısı bizim dövlətlərimiz və xalqlarımız arasındakı gələcək əlaqələr üçün
əhəmiyyətlidir.
Cənab səfir, siz Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi nailiyyətlər barəsində burada danışdınız və bunlara
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öz qiymətinizi verdiniz. Mən buna görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Siz eyni zamanda, bir məsələni –
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin indiyə qədər həll olunmamasını da qeyd etdiniz. Təbiidir ki, bu, bizim
üçün həyati əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Çünki Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, sərhədləri pozulubdur,
ərazisinin 20 faizi Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilibdir. İşğal olunmuş torpaqlardan bir
milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır. Onların əksəriyyəti uzun illərdən bəri ağır vəziyyətdə, çadırlarda
yaşayırlar. Bu, Azərbaycanın ən ağır, ən çətin problemidir.
Ona görə də Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulması, bu münaqişənin sülh yolu ilə həll
olunması Fransa-Azərbaycan əlaqələrində xüsusi yer tutur.
Cənab səfir, siz burada 6 istiqamətdə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər barədə və sonra Azərbaycanın
problemi haqqında danışdınız. Mən bəyan edirəm ki, saydığınız bu sahələrdə bundan sonra da böyük
nailiyyətlər olunacaqdır. Amma Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsində bizim
Fransaya böyük ehtiyacımız vardır.
Fransa 1997-ci ildən Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
Bildirmək istəyirəm ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Fransa o vaxtdan indiyədək çox böyük
fəaliyyət göstəribdir və məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün səylər qoyubdur. Ən əsası odur ki, məsələnin
məzmunu ilə əlaqədar çox ədalətli və obyektiv mövqe tutur.
Mən Fransa Respublikasının prezidenti, əziz dostum cənab Jak Şirak ilə ötən illər dəfələrlə görüşüb bu
məsələnin müzakirəsini aparmışam. Hörmətli prezident cənab Jak Şirakla həm Parisdə, həm də müxtəlif
beynəlxalq təşkilatların toplantılarındakı görüşlərimdə mən onun və Fransa dövlətinin bu məsələyə, yəni
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması məsələsinə nə qədər diqqətli olduğunu və bu məsələnin
tezliklə həll edilməsi üçün nə qədər səylər göstərdiyinin şahidiyəm.
Hörmətli prezident cənab Jak Şirakla bu ilin yanvar-fevral aylarında Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar saatlarla həm ikitərəfli, həm də üçtərəfli danışıqlar aparmışıq. Bütün
bu danışıqlar zamanı, – bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm, – həmişə hiss etmişəm ki, Fransa dövləti, onun
prezidenti bu məsələnin ədalətlə və tezliklə həll olunmasını istəyir.
Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın nümayəndələri bu
günlərdə bizim regionda – Ermənistanda, Dağlıq Qarabağda, Azərbaycanda olmuşlar. Ancaq bu səfərin
xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar Dağlıq Qarabağdan Azərbaycana cəbhə xəttini keçərək gəlmişlər və cəbhə
xəttinə qədər olan ərazini vertolyotdan görmüşlər. Xüsusən Füzuli rayonunun ərazisini vertolyotdan çox
diqqətlə seyr etmişlər, nə qədər böyük dağıntılar olduğunu görmüşlər. Onlar keçən dəfə Ağdamın, o, gözəl
diyarın dağıldığını, hər şeyin tarmar olunduğunu görmüşdülər və bu barədə öz təəssüratlarını çox dərin hisslərlə
bizə söyləyirdilər. Bunların hamısı deməyə əsas verir ki, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi Fransa bu
faciənin aradan qaldırılması, Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsi, ərazi bütövlüyünün təmin
olunması və doğma yerlərindən didərgin düşmüş insanların öz elinə-obasına qayıtması üçün səylərini bundan
sonra da davam etdirəcəkdir. Ümid edirəm ki, onların səyləri ilə, Minsk qrupu həmsədrlərinin, dünyanın
beynəlxalq təşkilatlarının səyləri ilə biz buna nail olacağıq. Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqları azad
olunacaq və bizim soydaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar.
Fransanın Azərbaycana səmimi, dost və ədalətli münasibət göstərməsini, biz bir də Azərbaycanın Avropa
Şurasına qəbul olunması prosesində müşahidə etdik. Məlumdur ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul
olunması prosesində bizə mane olmaq istəyən ölkələr, ayrı-ayrı qüvvələr də var. Amma mən sizə bəyan etmək
istəyirəm ki, Fransa dövləti, prezident cənab Jak Şirak Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunmasını
əvvəldən axıradək dəstəkləmişdir və maneələrin aradan qaldırılması üçün çox işlər görmüşdür.
Cənab səfir, ona görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürlərimi dövlətinizə
və hörmətli prezident Jak Şiraka çatdırasınız. Bəyan edirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının dəyərlərinə və
prinsiplərinə sadiq olacaq, Avropa Şurasının tərkibində üzərinə düşən vəzifələrin hamısını yerinə yetirəcəkdir.
Nitqimin əvvəlində dediyim kimi, Bastiliyanın alınması günü dünyada böyük tarixi bir hadisə kimi qəbul
olunubdur. Həm fransız xalqı, həm də demokratiya yolu ilə gedən xalqların hamısı bu günü – 14 iyulu həmişə
xatırlayırlar.
Amma mənim həyatımda bu günün bir mənası da vardır. Çünki 1969-cu ilin iyulun 14-də, məhz bu gün,
32 il bundan öncə mən Azərbaycana ilk dəfə rəhbər seçilmişəm. Bu, mənim üçün çox böyük rəmzi əhəmiyyət
daşıyır. Çünki dünyanın hər yerində qeyd olunan məhz bu gündə mənim də həyatımda tarixi hadisənin baş
verməsi, təbiidir ki, mənim üçün çox qiymətlidir. Ancaq mən bu gün bir də təəssüf hissi keçirirəm. Çünki
Fransanın Azərbaycandakı səfiri cənab Ginyut yaxın vaxtlarda Azərbaycanı tərk etməyə başlayır. Biz bunu
istəmirik. Amma bizdən bir şey asılı deyildir. Əgər asılı olsaydı, mən dostum Jak Şirakdan xahiş edərdim ki,
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onun vaxtı bir az da artırılsın.
Hörmətli cənab səfir, burada olduğunuz illərdə çox yüksək səviyyəli fəaliyyətinizə, Fransa-Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafında göstərdiyiniz dəyərli xidmətlərinizə, Azərbaycana dost olduğunuza görə sizə səmimi
qəlbdən təşəkkür edirəm və gələcək işlərinizdə sizə uğurlar arzulayıram. Bir daha bayramınız mübarək olsun.
Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRİ PROFESSOR, DOKTOR HÜSNİ YUSİF
GÖKALPLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(19 iyul 2001)
19 iyul 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli nazir!
Hörmətli qonaqlar!

Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Hər belə səfər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında bütün sahələrdə
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün çox fayda verir. Mən sizin bu səfərinizi yüksək qiymətləndirirəm.
Bilirəm ki, burada bir çox işlər görmüsünüz, müştərək komissiyanın iclasını keçirmisiniz.
İrşad Əliyev (Azərbaycanın kənd təsərrüfatı naziri): Cənab prezident, Türkiyənin nümayəndə
heyətindən və bizim yerli adamlardan ibarət qruplar rayonlara gedəcəklər. Biz Bakıda işçi komissiyasının
iclasını keçirdik və protokol imzaladıq.
Heydər Əliyev: Hansı rayonlara gedəcəklər?
İrşad Əliyev: Cənab prezident, sabah burada müəyyən işlər görüləcək, qonaqlarımız kənd təsərrüfatının
müxtəlif sahələrində istifadə olunan texnika ilə, respublikamızın elmi araşdırma mərkəzləri ilə tanış olacaqlar.
Heydər Əliyev: Rayonlara gedəcəksiniz, yoxsa yox?
İrşad Əliyev: Bəli, qonaqlarımız Xaçmaz, Quba, Qusar rayonlarını ziyarət edəcəklər.
Heydər Əliyev: Türkiyənin hörmətli dövlət naziri bu yaxınlarda Bakıya səfəri zamanı Xaçmaza getmişdi.
Orada çox gözəl birgə kənd təsərrüfatı müəssisəsi vardır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında kənd təsərrüfatı sahəsindəki əməkdaşlığın böyük əhəmiyyəti vardır.
Çünki biz bir çox baxımdan eyni iqlim şəraitindəyik və eyni bitkilər becəririk. Sizdə də, bizdə də heyvandarlıqla
məşğul olurlar. Biz vaxtilə böyük miqdarda pambıq əkirdik, istehsal edirdik, indi çox azalıbdır. Çoxlu üzüm
istehsal edirdik. Çünki keçmişdə Sovetlər İttifaqına şərab istehsal etmək üçün çoxlu üzüm lazım idi. İndi bu da
azalıbdır.
Biz əvvəllər az taxıl əkirdik. Çünki SSRİ dövründə, Sovetlər İttifaqı dövründə ixtisaslaşdırma var idi və
harada nə əkiləcəyi qabaqcadan planlaşdırılırdı.
Yəqin siz bilirsiniz, indi biz artıq hər şeyi özəlləşdirmişik, kəndlilər, fermerlər onlar üçün nə əlverişlidir
onu da əkirlər. Bu, həm onlar üçün, həm də bizim üçün faydalıdır. Onlar əkdikləri şeydən gərək qazanc, fayda
götürsünlər. Amma onların əkdikləri, becərdikləri eyni zamanda bizə lazımdır. Mən hesab edirəm ki, bizdə kənd
təsərrüfatı sahəsi bəlkə də hələ istədiyimiz səviyyəyə gəlib çatmayıbdır. Ancaq bu yol – torpaq islahatı,
özəlləşdirmə, torpağın, heyvanların, hər şeyin kəndlilərə verilməsi bizi çox irəli aparır. Sizin bu sahədə
təcrübəniz çoxdur. Çünki sizdə heç vaxt torpaq dövlətə mənsub olmayıbdır, ümumiləşdirilməyibdir, kolxoz,
sovxoz olmayıbdır. Amma bir vaxt sizdə dövlət təsərrüfatları da var idi. Bilmirəm, indi var, yoxdur.
Hüsnü Yusif Gökalp: Cənab prezident, var.
Heydər Əliyev: Çünki mən Naxçıvanda yaşayarkən oradan avtomobil ilə Ankaraya gedəndə görmüşəm.
Gərək ki, aralıqda bir dövlət təsərrüfatı var, mən orada olmuşam, hələ bir gecə də onların otelində qonaq
qalmışam. Amma bizdə dövlət təsərrüfatı daha yoxdur. Biz hamısını dağıtdıq.
Mən təşəkkür edirəm ki, siz vaxt tapıb respublikamıza gəlmisiniz. Hər halda sizin təcrübəniz və buradakı
müşahidələriniz bizim üçün çox əhəmiyyətlidir.
Hüsnü Yusif Gökalp: Hörmətli cümhur başqanım, çox sağ olun. Bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür
edirəm. Bizim nümayəndə heyətimizin tərkibində Türkiyənin kənd təsərrüfatı və xarici işlər nazirliklərinin
nümayəndələri, millət vəkilləri, özəl sektorun 20-yə qədər təmsilçisi vardır. Biz Azərbaycan kənd təsərrüfatı
nazirinin dəvəti ilə Bakıya səfər etmişik və buraya gəldiyimiz andan etibarən özümüzü ölkəmizdəki kimi hiss
edirik. Azərbaycan ilə Türkiyə iki qardaş ölkədir. Sizin Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki gözəl nitqinizdə
dediyiniz hər bir söz mənim yaxşı yadımdadır. Biz Türkiyə parlamentində Sizin dəyərli nitqinizi böyük maraqla
dinlədik.
Biz uzun illər Sizin rəhbərliyiniz sayəsində Azərbaycanın kənd təsərrüfatında qazanılmış inkişafı gördük
və 1969-cu ildən sonra görülmüş işləri yada saldıq, Bakıdakı şampan zavoduna getdik, bu zavodla yaxından
tanış olduq. Mən bir mütəxəssis kimi dünyanın əksər ölkələrini gəzmişəm və gəzirəm, amma belə bir gözəl
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zavodu heç bir yerdə görməmişəm, lakin burada gördüm. Həmin zavod sizin ölkənin aqrar sənayesi üçün bir
örnəkdir. Siz 1978-ci ildə bu zavodun tikilməsinə qərar vermisiniz və belə bir gözəl müəssisə iki il ərzində
tikilib tamamlanmışdır.
Biz eyni zamanda Azərbaycanda bitkiçilik, heyvandarlıq, toxumçuluq, kənd təsərrüfatının
mexanikləşdirilməsi sahələrində olan yenilikləri gördük. Sizin ölkədə bitki, heyvan xəstəlikləri ilə çox
həssaslıqla mübarizə aparırlar. Azərbaycanda kənd təsərrüfatı sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər çox önəmlidir.
Respublikanızda bir sıra məhsulların xarici ölkələrə ixrac edilməsi də çox əhəmiyyətlidir. Biz də Türkiyədə
kənd təsərrüfatı ilə bağlı görülən bütün işlərə çox önəm veririk.
Cənab prezident, Sizin ölkədə iş görən türkiyəli iş adamları ilə və azərbaycanlı qardaşlarımızla bizim çox
faydalı görüşlərimiz oldu. Biz çox əhəmiyyətli bir protokol imzaladıq. Həmin mərasimdə həm azərbaycanlı,
həm də Türkiyədən gələn iş adamları iştirak edirdilər. Hörmətli nazirinizlə biz orada çıxış etdik, onların
ehtiyaclarını ödəyəcəyimizə və onlara geniş imkanlar yaradacağımıza söz verdik. Mərasimdə iş adamları da
çıxış etdilər və onlara göstərilən qayğıdan razılıqla söhbət açdılar.
Türkiyədən gəlib burada 7-8 ildən bəri ticarətlə məşğul olanlar var. Onlar da həmin mərasimdə çıxış
etdilər və bir sıra məsələlərə toxundular. Hörmətli nazirinizə təşəkkür edirəm ki, iş adamlarına çox gözəl
cavablar verdi.
İmzaladığımız protokolda kənd təsərrüfatı sahəsində biliklərin artırılması, torpaqdan daha səmərəli
istifadə edilməsi, uyğun toxum yetişdirilməsi məsələləri öz əksini tapıbdır. Biz qərara almışıq ki, iki qardaş
ölkənin alimləri və mütəxəssisləri birlikdə araşdırmalar aparsınlar. Biz bu işə xüsusi önəm veririk.
Bu gün Avropada bir sıra heyvan xəstəlikləri mövcuddur. Çox şükür ki, Türkiyədə heyvan xəstəlikləri
yoxdur. Biz xəstəliklərin qarşısını vaxtında almaq üçün çox önəmli tədbirlər görürük. Türkiyənin bəzi
bölgələrində mövcud olan dabaq xəstəliyini dərhal nəzarət altına almışıq.
Biz azərbaycanlı həmkarlarımızla bu sahədə də birgə işlər görməyi qərara almışıq. Türkiyədə çox gözəl
bir institut var. Orada çox yaxşı tədqiqatlar aparılır.
Hörmətli nazirinizlə biz sabah bir sıra elmi-tədqiqat institutlarında olacağıq. Dövlət naziri Əbdülxalıq Çay
TİKA-nın başqanı ilə bir həftə öncə buraya gəlmişdi. Türkiyədə yetişdirilən bəzi toxumların Azərbaycanda
tətbiq edilməsi üçün müəyyən işlər görülür.
Bu, mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir. Mən 1997-ci ildə də buraya gəlmişdim. O zaman Bakıda bir
çox universitetləri ziyarət etdim, konfranslarda çıxış etdim, Azərbaycan universitetləri ilə Türkiyə universitetləri
arasındakı tələbə mübadiləsinin inkişaf etdirilməsi, dərslərin səviyyəsinin yüksəldilməsi məsələlərindən
danışdım. Öz gözlərimlə gördüm ki, o gündən indiyə qədər, ötən üç il altı ayda Azərbaycanda çox gözəl inkişaf
var. Mən bundan çox böyük fərəh duydum.
Dünən mən millət vəkillərimizlə birlikdə heç kimə xəbər vermədən burada mətbuat nümayəndələri var,
onların xəbərləri olacaq küçələri gəzdik. Hətta gedib bir yerdə oturub çay içdik. Çox məmnun oldum, iftixar
hissi keçirdim. Mən sevgili azərbaycanlılara dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Son iki ildir biz Türkiyədə kənd təsərrüfatı sahəsində köklü dəyişikliklər aparırıq, islahatlar həyata
keçiririk. Biz özəl sektoru kənd təsərrüfatına cəlb etmək istəyirik. Dövlətin əlində olan bəzi sahələri onlara
verməyə çalışırıq. Türkiyədə 38 dövlət təsərrüfatı vardır. Onların təməli Atatürk dövründə qoyulmuşdur. O
zaman Atatürk bunları toxumçuluğu, heyvandarlığı inkişaf etdirmək məqsədi ilə qurmuş, yaratmışdı. Amma
indi onların fəaliyyəti tamamlandı.
Biz inkişafa çatdıqdan sonra mən dedim ki, torpağı özəlləşdirib dövlət təsərrüfatı ilə özəl sektorun birgə
istifadəsinə verək. Fikrimcə, torpağın üzərində çoxlu binalar tikməkdənsə kənd təsərrüfatını daha da dirçəltmək
lazımdır. Bir sıra böyük şirkətlər bu sahədə işə başladılar. "Qoç" şirkəti Şərqi Anadoluda heyvandarlığın
inkişafında çox böyük rol oynayacaq bir mərkəz yaradır. Eləcə də digər böyük şirkətlər bir sıra işlər görürlər.
Biz elmi mərkəzləri də özəl sektora veririk.
Cənab prezident, Sizin bəhs etdiyiniz və gedib gördüyünüz İğdır dövlət təsərrüfatı bizim böyük
təsərrüfatlarımızdan biridir.
Heydər Əliyev: Elədir.
Hüsnü Yusif Gökalp: Bilirsiniz ki, həmin təsərrüfat çox strateji yerdə – Türkiyənin Ermənistanla, İranla
və Azərbaycan ilə sərhədində yerləşir. Biz orada çox mühüm bir layihə həyata keçiririk. İnşallah, onun yüksək
səviyyədə açılışını edəcəyik.
Mən Naxçıvan barədə də bir neçə söz demək istəyirəm. Biz oraya nümayəndə heyətləri göndərdik,
təhsilin, elmin vəziyyəti ilə tanış olduq, bir çox işlərə kömək etmək istəyirik. Bu sahədə heç bir sıxıntı
olmayacaqdır.
Çox dəyərli prezidentim, mən hörmətli cümhur başqanımızın, baş nazirimizin və Milliyyətçi Hərəkat
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Partiyasının sədri, baş nazirin müavini Dövlət Baxçalının sevgilərini, məhəbbətlərini, salam və ehtiramlarını
Sizə çatdırıram. Sizin söylədiyiniz kimi, biz eyni millətin iki dövlətiyik. Sizin fikirləriniz biz nazirlər üçün hər
zaman örnək olmuşdur və bu, davam edəcəkdir.
Keçən dəfə mən Azərbaycana gələndə Gəncəyə qədər getdim. Gəzdiyim yerlərdə çox gözəl şeyləri
gördükcə Sizin nələr etdiyinizi sanki əzbərləmişəm. Qoyduğunuz bünövrədən bu millət dünən də bəhrələnib və
bu gün də bəhrələnir.
Bizim buradakı səfirimiz böyük səylə çalışır. Azərbaycanın Ankaradakı böyük elçisi də gözəl çalışır.
Hörmətli nazirinizlə dostluğumuz, çox yaxın qardaşlığımız var. Çox təşəkkür edirəm, sağ olun. Bizi qəbul
etdiyiniz üçün Sizə minnətdarıq.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Məmnunam ki, siz üç il bundan öncə də burada olmusunuz.
İndi yenidən gəlmisiniz, Azərbaycanı və buradakı inkişafı görürsünüz. Baxmayaraq ki, bizim bir çox
çətinliklərimiz də var – xüsusən Ermənistanın bizim torpaqlarımızı işğal etməsi, məsələn, kənd təsərrüfatı
sahəsində ən gözəl torpaqlarımız Ağdam, Füzuli Cəbrayıl, Zəngilan, Qubadlı rayonlarındadır. Orada həm
pambıq, həm üzüm, həm taxıl – hər şey bitir. Yaxud Laçın və Kəlbəcər rayonları – onlar əsasən heyvandarlıq
rayonlarıdır. Oralardan bir milyondan artıq insan ermənilər tərəfindən zorla, məcburi çıxarılıbdır. Siz kənd
təsərrüfatı mütəxəssisi kimi təsəvvür edə bilərsiniz, indi o torpaqlar neçə illərdir özbaşına qalıbdır. Torpağın
eroziyası və sair məsələləri siz yaxşı bilirsiniz.
Ankarada olanda o zamankı hörmətli cümhur başqanı Süleyman Dəmirəlin Çankaya köşkündə eroziya ilə
əlaqədar keçirilən konfransda iştirak etmək mənə də nəsib oldu.
Hüsnü Yusif Gökalp: Cənab prezident, Siz o vaxt həmin toplantıda iştirak edirdiniz və mən də orada
idim. Sizi orada böyük məmnuniyyətlə dinlədik. Mən o zaman nazir idim.
Heydər Əliyev: Doğrusu, mən heç bilmirdim ki, belə bir şey olacaqdır. Çünki başqa yerlərdə idik. Amma
sonra mənə dedi ki, bizim konfransımız var, gedək ora. Gəldim, dedim ki, mən burada nə edim? Biz də bu işlə
məşğuluq. Hər halda, orada nitq söylədim.
Hüsnü Yusif Gokalp: Hörmətli cümhur başqanım, mən çox yaxşı xatırlayıram. Sizin oradakı nitqinizi
məmnuniyyətlə xatırlayıram.
Heydər Əliyev: Çox sağ olun. Dediyim kimi, bizim torpaqların bir qismi indi istifadəsizdir. Halbuki biz o
torpaqlardan nə qədər məhsullar əldə edə bilərdik. İnsanlar o torpaqlardan məhrum olublar. Onlar o torpaqda
işləyib özlərinə ev-eşik, həyat yaratmışdılar. İndi nə evləri var, nə heyvanı, nə də torpağı var. Gəlib başqa yerdə,
çadırda çox ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Amma bunlara baxmayaraq, bizim ölkəmiz müstəqillik yolu ilə gedərək inkişaf edir. Əgər Gürcüstanla,
Ermənistanla müqayisə etsək, – bunu heç müqayisə etmək də mümkün deyil, – onların iqtisadi vəziyyəti çox
ağırdır. Bizdə təkcə sənaye, neft-qaz sahəsində deyil, məsələn, görürsünüz, kənd təsərrüfatı sahəsində də
işlərimiz yaxşı gedir. Amma sözümüzün əvvəlində dedim ki, hələ daha da çox iş görmək lazımdır. Ona görə də
mən sizin komissiyanın işinə və Azərbaycana gəlməyinizə, fikir mübadiləsinə böyük əhəmiyyət verirəm.
Xüsusən, mənim üçün əhəmiyyətlidir ki, siz özəl sektordan adamlar gətirmisiniz. Çünki sizdə özəl
sektorun böyük tarixi var. Yəni tarixi var deyəndə, sizdə həmişə özəl sektor olubdur. Amma bizdə vaxtilə özəl
sektor olub, sonra – 20-ci illərdə bu sektoru dağıdıblar, hamısını birləşdiriblər. İnsanların öz evindən, yaxud
başqasından başqa heç bir mülki olmayıbdır. Biz bir vaxt, 20-30-cu illərdə o prosesin ağırlıqlarını yaşamışıq,
indi də ikinci bir prosesin ağırlığını yaşayırıq. Dövlət, kolxoz sektorunu dağıtdıq, indi insanları yenidən özəl
sektora keçiririk. Buna görə də sizinlə birlikdə buraya özəl sektorda çalışan adamların gəlməsi çox yaxşıdır.
Çünki bizim özəl sektor hələ gəncdir. Amma sizinkilərin təcrübəsi var və bu təcrübədən də istifadə etmək
lazımdır.
Siz İğdır və Naxçıvan barəsində dediniz. Bilirsiniz ki, Ermənistanla münaqişəmizə görə Naxçıvan indi
blokadada qalıbdır, yollar bağlıdır. Amma Naxçıvanda kənd təsərrüfatı üçün çox gözəl imkan var. Orada hər şey
bitir. Məsələn, vaxtilə pambıq da əkilirdi. Mən 60-70-ci illərdə burada rəhbər olanda oradan pambığı götürdüm.
Çünki pambıq orada o qədər fayda vermirdi. Bizim başqa bölgələrdə pambıq ondan iki dəfə artıq fayda verirdi.
Amma orada çox gözəl üzüm yetişir. Mən üzüm bağları saldım. İndi üzüm bağlarının 10 faizi qalıbdır. Nə
üçün? Çünki o vaxt üzümü istehsal edirdilər, ilkin şərab məhsulu alırdılar, Bakıya göndərirdilər, biz də buradan
Rusiyaya göndərirdik. Çoxlu pul qazanırdılar. Amma indi? Hətta mən 1990-93-cü illərdə Naxçıvanda olduğum
zaman gedib o bağlara baxanda gözümdən yaş tökülürdü. Hər bir üzüm bağının yetişdirilməsi üçün 5-6 il vaxt
lazımdır. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Bunları etdik. Amma sonra bunların bir hissəsi Sovetlər Birliyi zamanı
dağıldı. Digər hissəsi də? Axı üzümü istehsal etdin, sonra bunu nə edəcəksən? Bu qədər üzümü yemək mümkün
deyil, başqa bir yerə də çıxarıb satmaq mümkün deyildir.
Mən orada olanda şərab zavodlarında çoxlu şərab yığılıb qalmışdı, onu spirtə çevirdik. Sonra Türkiyənin
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bir şirkəti ilə danışıq apardıq ki, bu spirti onlara sataq. Bir qismini sataq. Bir qismini satdıq, amma o biri qismini
sata bilmədik. Elə indi də orada çoxlu spirt qalır. Yəni blokada şəraitində Naxçıvanın kənd təsərrüfatı sahəsində
imkanlarından istifadə olunmur. Bəzi hallarda Naxçıvandan İran ərazisi ilə Bakıya avtomobillərlə gəlirlər.
Amma onlar baxırlar, əgər spirt varsa, buraxmırlar. Digər şeyləri buraxırlar, amma spirti buraxmırlar.
Yaxud da Naxçıvanda çox gözəl meyvələr olur, bunları da aparıb satmağa yer yoxdur. Çünki təyyarə ilə
Bakıya gətirmək? Birincisi, o qədər təyyarəmiz yoxdur, ikincisi də, bu baha başa gəlir. İranda özlərinin
meyvələri çoxdur. Meyvəni almırlar, sərhəddən buraxmırlar. Amma, məsələn, Türkiyənin o hissəsində, mən o
yerləri tanıyıram, gəzmişəm, İşğırda bir az meyvə var.
Vaxtilə, 1992-ci ildə mən Naxçıvanda işləyəndə biz orada körpü açdıq. Onun açılışı vaxtı sizin tərəfdən
böyük nümayəndə heyəti gəlmişdi. Hörmətli Süleyman Dəmirəl, 50 nəfər millət vəkili, nazirlər və s. Onda
Ərdal İnönü baş nazirin müavini idi. Orada bir az yemək yedik. Biz ərik deyirik, siz qaysı deyirsiniz. Çox
ləzzətli idi. Ərdal bəy mənə dedi ki, Türkiyədə İğdır qaysısını çox sevirik, İğdır qaysısından da yeyin. Belə
anladım ki, İğdırdan başqa heç yerdə qaysı yoxdur. Bəlkə də var, amma çox az.
Hüsnü Yusif Gökalp: Cənab prezident, o bölgədə təkcə İğdırda var.
Heydər Əliyev: Məsələn, Ərzurumu, Qarsı, Vanı, Ağrını götürək. Mən o yerlərdə olmuşam, meyvə
yoxdur, çox azdır. Ona görə də Naxçıvan meyvələrinin oraya aparılması, Qarsa gətirilməsi insanlar üçün gözəl
olar. Bunu siz də bilirsiniz, biz də bilirik. Avropada bu meyvələri yetişdirməkdən ötrü çox kimyəvi maddələr
verirlər. O meyvələrin görünüşü çox gözəl olur, amma ləzzəti yoxdur. Amma Naxçıvanda da, buralarda da
meyvələr – qaysı, yaxud digərləri çox ləzzətlidir.
Aslan Aydar (Qars millət vəkili): Hörmətli cümhur başqanı, bizim çoxlu miqdarda yaxşı, gözəl qaysımız
var.
Heydər Əliyev: Demək, siz özünüzü təmin edirsiniz?
Aslan Aydar: Bəli.
Heydər Əliyev: Sizə qaysı lazım deyil?
Hüsnü Yusif Gökalp: Cənab prezident, digər bölgələr üçün lazımdır.
Heydər Əliyev: Biz keçən il bunu çox kiçik etdik, olmadı. Hörmətli səfir də bilir. Amma bu il mən mart
ayında Ankarada olanda hörmətli baş nazir Bülənd Ecevit ilə danışdım. Naxçıvanın Milli Məclisinin sədri ona
məktub da verdi. İndi siz icazə vermisiniz, oradan hər bir adamın Türkiyəyə 200 kiloqram meyvə aparması
mümkündür. Bunun özü də Naxçıvana yardımdır. Çünki Naxçıvan becərdiyi məhsulları itirməməlidir.
Naxçıvan sizinlə şəkər çuğunduru sahəsində daha yaxşı əlaqələr qurubdur. Keçmişdə Azərbaycanda heç
yerdə şəkər çuğunduru əkilmirdi. Amma indi görünür ki, Azərbaycanın çox yerlərində şəkər çuğunduru çox
yaxşı fayda verir. Naxçıvanda heç vaxt şəkər çuğunduru əkilməyibdir. Başqa şeylərdən çətinlik olsa da, mən
Naxçıvanda işləyərkən bir neçə yerdə şəkər çuğunduru əkdik. Çox yaxşı nəticə verdi. Amma bunu harada emal
edəsən? Onda Türkiyə ilə danışdıq.
Hüsni Yusif Gokalp: Hörmətli cümhür başqanı, bu il Ağrı fabrikində işlər görüldü və bunu yenə davam
etdirəcəyik.
Heydər Əliyev: Bunun özü naxçıvanlılar üçün böyük yardımdır. Çünki orada da şəkər çuğunduru əkini
genişlənibdir və çox yaxşı məhsul alınır. Onu sizə göndərirlər. Ondan şəkər alırsınız, onun yaşıl hissəsi də sizə
qalır. Çünki başqa yerdə onu heyvanlara verirlər. Sizin şəkər bizə qayıdır. Naxçıvan bundan çox razıdır. Yəni
bölgədə Naxçıvanla kənd təsərrüfatı sahəsində əlaqələri daha da genişləndirmək lazımdır.
Hüsnü Yusif Gökalp: Cənab prezident, Sizin məktubunuzla və baş nazirlə tanışlığınızla bağlı mən
Naxçıvana Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən bir nümayəndə heyəti göndərdim. Orada müzakirələr apardılar və
bundan sonra da yardımçı olacağıq. Bizim orada işimiz davam edəcəkdir. Ancaq əsas istəyimiz odur ki,
Naxçıvanın özündə olmayan bəzi məhsullar oradan gətirilməsin.
Heydər Əliyev: Xeyr, Naxçıvanda olmayan göndərilə bilməz.
Hüsnü Yusif Gökalp: Bu da artıq həll olundu. Hətta imzaladığımız protokola bu barədə bir maddə də
əlavə etdik.
İrşad Əliyev: Cənab prezident, Sizin tapşırığınızla bu ilin yanvar ayında mən Türkiyədə olanda
Naxçıvanla bağlı geniş müzakirələr apardıq. Oraya Türkiyədən nümayəndə heyəti göndərildi. İndi bizim
imzaladığımız protokolda Naxçıvanın məhsulunun Türkiyədə davamlı satılması qeyd olunubdur.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Mən sizin bu ziyarətdən çox məmnunam. Hörmətli cümhur başqanı, hörmətli
baş nazirə, baş nazirin müavini hörmətli Dövlət Baxçalıya mənim salamlarımı, ehtiramımı çatdırmağınızı rica
edirəm. Bir də qeyd edirəm ki, belə görüşlər aramızda olan əlaqələri genişləndirir, inkişaf etdirir, gücləndirir.
Əlaqələr çox gözəldir. Bizə Türkiyə qədər, Türkiyə səviyyəsində dost olan heç bir ölkə yoxdur. Bu sözləri ki,
indi siz Türkiyədə təkrar edirsiniz – bir millət, iki dövlət, biz bunu başqa bir ölkə barəsində deyə bilmərik. Ona
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görə də bu, heç vaxt unudulmamalıdır.
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ABŞ NÜMAYƏNDƏLƏRİ STİVEN MƏNNİ VƏ BU ÖLKƏNİN AZƏRBAYCANDAKI
SƏFİRİNİN MÜAVİNİ XANIM ELİZABET ŞELTONU QƏBUL EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
(26 iyul 2001)
26 iyul 2001-ci il
Hörmətli səfir Mənn!
Hörmətli xanım Şelton!
Mən Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizin Azərbaycana gəlməyinizi də çox məmnuniyyətlə
qarşılayıram.
Prezident Şevardnadze iyulun 27-də Azərbaycana gələcəkdir. Mən onu rəsmi dəvət etmişəm. Biz qaz
kəməri haqqında, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri haqqında sənədləri imzalamalıyıq. Təkcə bu yox, bəzi başqa
məsələlərlə əlaqədar görüşümüzə ehtiyacımız var. Mən başa düşdüm ki, Siz də bu münasibətlə buraya
gəlmisiniz. Çox məmnunam ki, Siz bu problemlərə daim maraq göstərirsiniz.
Stiven Mənn: Cənab Prezident, xoş sözlərinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Mən Azərbaycanı ziyarət
etməkdən həmişə məmnunluq duyuram. Bu gün məni qəbul etməklə mənə şərəf verdiyinizə görə də Sizə
təşəkkürümü bildirirəm.
Mən sabahkı hadisə münasibətilə çox sevinirəm.
Hesab edirəm ki, Şərq-Qərb enerji dəhlizinin yaradılması olduqca mühüm addımdır. Amerika Birləşmiş
Ştatlarının hökuməti Sizin sabah imzalayacağınız bu müqaviləni çox alqışlayır. Mən müqavilənin
imzalanmasında iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlməyi özümə şərəf hesab edirəm.
Hesab edirəm ki, cənab Prezident, bu da Sizin uzaqgörən siyasətinizin növbəti bir nümunəsidir. Cənab
Prezident, mənim bu səfərim bir az da acı xatirələrlə yadda qalacaq bir ziyarət olacaqdır. Çünki mən xanım
Şelton ilə burada artıq sonuncu dəfə görüşmüş olacağam. Ona görə də Sizin icazənizlə, sözü xanım Şeltona
verərdim. O, bu yaxınlarda Azərbaycanı tərk edəcəkdir.
Heydər Əliyev: Buyurun.
Elizabet Şelton: Cənab Prezident, mən bu gün Sizin hüzurunuza iki məsələ ilə əlaqədar gəlmişəm.
Birincisi, mən Prezident Buşun Sizinlə ilk görüşündə xatirə üçün çəkilmiş şəkli Sizə təqdim etmək istəyirəm.
İkincisi isə, Azərbaycanla bağlı bu kitabı Sizə təqdim etmək istəyirəm. Bu kitab iki gün bundan öncə nəşr
olunubdur. Bu kitabı yazan, onun müəllifi mənim həyat yoldaşımdır. Kitab ingilis dilində çap olunub və
Azərbaycanda mövcud olan quşların həyat tərzini izləmək istəyən insanlar üçün bələdçi rolunu oynaya biləcək
bir nəşrdir. Bu, Azərbaycanda yaşayan quşların həyatına həsr olunubdur.
Cənab Prezident, görürsünüz, belə olur. Mən Sizin hökumətinizlə burada gərgin işlər, müzakirələr
apardığım zaman həyat yoldaşım bundan istifadə edib, Azərbaycanın bütün bölgələrini gəzib, Sizin təbiətin
gözəl quşları ilə tanış olub və onlar barədə xüsusi bir kitab yazıbdır.
Mən bu şəkli Sizə verməklə, cənab Buşun Sizə çox böyük salamlarını və dərin hörmət və ehtiramını da
yetirirəm.
Heydər Əliyev: Sizə təşəkkür edirəm. Çox yaxşı şəkildir.
Elizabet Şelton: Bəli, çox gözəl və təbii bir şəkildir.
Heydər Əliyev: Çox gözəl və çox təbii şəkildir. Şəkil çəkən çox gözəl anı tuta bilibdir. Təəssüf ki, bizim
şəkil çəkənlər bəzən belə anları tuta bilmirlər. Burada canlı söhbət gedir.
Elizabet Şelton: Bəli, şəklə baxaraq demək olar ki, aparılan söhbətdən hər iki tərəf çox məmnundur.
Heydər Əliyev: Elədir. Çox məmnunam ki, bu şəklin altında cənab Buşun imzası var. Çox təşəkkür
edirəm.
Bu kitab da çox maraqlıdır. Siz neçə ildir burada işləyirsiniz, amma mən heç bilməmişəm ki, Sizin
yoldaşınız burada bu işlə məşğul olur.
Elizabet Şelton: O, kitabdakı xəritədə göstərilən yerlərdə olubdur.
Heydər Əliyev: Görürəm. Bütün hər yerdə olubdur. Təkcə işğal olunmuş torpaqlarda olmayıbdır.
Görürəm, bura boşdur. Nə qədər yerlərdə olubdur.
Elizabet Şelton: O, Azərbaycanı çox gözəl bir ölkə kimi tanıdı. Hər zaman mənə söyləyirdi ki,
Azərbaycanın hansı guşəsinə getməsindən asılı olmayaraq, insanlar onu çox mehribanlıqla qarşılayırlar.
Heydər Əliyev: Yəqin ki, o, bu işin mütəxəssisidir.
Elizabet Şelton: Bəli, doğrudur. O, ətraf mühit üzrə mütəxəssisdir və dünən Azərbaycan televiziyası ilə
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ətraf mühit məsələlərinə həsr olunmuş bir verilişdə iştirak edirdi.
Heydər Əliyev: ?Səhər? verilişində?
Elizabet Şelton: Bəli.
Heydər Əliyev: Çox gözəl kitabdır. Bilmirəm, bizim burada olan mütəxəssislər quşlar haqqında bu qədər
geniş bir kitab yazıblar, yoxsa yox. Mən ömrümün çox hissəsini yaşamış adamam, hər halda, yəqin ki, bu
quşların heç 10 faizini tanımıram. Doğrudan da Azərbaycanda flora-fauna çox zəngindir.
Elizabet Şelton: Bəli, bu baxımdan Allah Sizə çox zəngin sərvətlər veribdir.
Heydər Əliyev: Elədir.
Elizabet Şelton: Yəqin ki, Sizin və burada yaşayan çox adamların xəbəri yoxdur. Heç mənim özüm də
bunu bilmirdim ki, Azərbaycanda milyonlarla quş yaşayır. Onlar uçub bu ölkəyə gəlir və buradan başqa ölkələrə
gedirlər.
Heydər Əliyev: Çox gözəl. Sizin yoldaşınız ov edir, yoxsa yox?
Elizabet Şelton: Heç vaxt. O, ancaq binokl vasitəsilə baxır.
Heydər Əliyev: Amma bu quşların ov vaxtı var. Həmin vaxt o quşları ovlamaq da olar.
Elizabet Şelton: Doğrudur, haqlı deyirsiniz. Quş ovu çox adamın xoşuna gəlir. Amma mənim yoldaşım
quş ovuna getməz.
Heydər Əliyev: Burada bəzi adamlar var ki, quş ovuna gedəndə 100 quş vururlar.
Elizabet Şelton: Təəssüf ki, elədir.
Heydər Əliyev: Mən keçmişdə burada işləyəndə, – onda hələ respublikanın rəhbəri deyildim, əvvəlki
işimdə, dövlət təhlükəsizlik orqanının başçısı idim, – burada yüksək vəzifəli bir işçi var idi. Adını demək
istəmirəm, o, hər həftə ova gedərdi və hər dəfə də 200, 300 quş vurardı. Bir dəfə Azərbaycan rəhbərlərinin
iclasında mən durub dedim ki, əgər belə getsə, Azərbaycanda quş qalmayacaq, bu adam hamısını vuracaqdır.
Amma mən quş ovu etməmişəm.
Sizin yoldaşınız çox böyük işlə məşğul olur. Kitab da çox qiymətlidir. Xahiş edirəm, mənim təşəkkürümü
ona çatdırın.
Amma mənim Sizə bir iradım var. Biz üç ildir Sizinlə bir yerdə işləyirik. Yoldaşınızı mənə niyə
göstərməmisiniz?
Elizabet Şelton: Doğru deyirsiniz. Bilmirəm niyə, həmişə burada olubdur.
Heydər Əliyev: Amma görüşməyə imkanlar çox olub. Bəzən ziyafətlərdə, tədbirlərdə. Eybi yoxdur, bunu
gələn dəfə edərik. Bunlar üçün çox təşəkkür edirəm.
Mənə dedilər ki, Siz burada öz fəaliyyətinizi başa çatdırıb Azərbaycanı bu günlərdə tərk edəcəksiniz. Mən
təəssüf edirəm. Çünki mənim gözümün qabağındadır, Amerika Birləşmiş Ştatları səfirinin müavini kimi,
səfirlikdə ikinci şəxs kimi bu illər Siz burada çox işlər görmüsünüz. Mən həmişə hiss etmişəm ki, Siz
Azərbaycanı çox sevirsiniz. Bizim dilimizdə danışmağınız da təbiidir ki, bunu tamamlayır.
Burada gördüyünüz işlərə görə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf
etməsində xidmətlərinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Məndən yoldaşınıza da salam deyin. O da, Siz də istədiyiniz vaxt Azərbaycana gələ bilərsiniz. Yenə quşlarla da
məşğul olmaq olar, qonaq olmaq da olar. Mən Sizi dəvət edirəm.
Elizabet Şelton: Cənab Prezident, çox-çox təşəkkür edirəm.
Heydər Əliyev: İndi bir azdan mən də Sizə şəklimi yadigar verəcəyəm.
Elizabet Şelton: Çox gözəl.
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BELARUS RESPUBLİKASININ BAŞ NAZİRİ VLADİMİR YERMOŞİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(8 avqust 2001)
8 avqust 2001-ci il
Heydər Əliyev: Vladimir Vasilyeviç, sizi və sizin mötəbər nümayəndə heyətini salamlayıram.
Buraya məhz belə bir heyətlə gəlməyinizə çox şadam və bunu Belarusla Azərbaycan arasında iqtisadiyyat,
elm, mədəniyyət sahəsində və bütün digər sahələrdə münasibətlərin daha da inkişafı üçün olduqca faydalı hesab
edirəm. Əməkdaşlıq üçün böyük imkanlarımız var, amma demək lazımdır ki, biz onlardan heç də tam istifadə
etmirik. Ona görə də sizin addımınız, bizim baş nazirin dəvəti ilə səfəriniz, şübhəsiz, əməkdaşlığımızı
fəallaşdırmaq üçün yaxşı başlanğıcdır.
Biz – sizin ölkəniz və Azərbaycan bir-birimizi çoxdan tanıyırıq. Keçmişdə birlikdə Sovetlər İttifaqının
tərkibində olmuşuq. İndi MDB-nin tərkibində müstəqil dövlətlər olaraq vaxtaşırı görüşürük, fikir mübadiləsi
aparırıq, bu və ya digər qərarları müəyyənləşdiririk. Mənə gəlincə, şəxsən mən Belarusa, Belarus xalqına həmişə
böyük məhəbbət bəsləmişəm. Mən keçmiş vaxtlarda da sizin respublikanıza gəlmişəm. Lakin indi MDB-nin
qərargahının sizdə yerləşməsi və bundan əlavə, dövlət başçılarının görüşlərinin bir neçə dəfə Minskdə
keçirilməsi ilə əlaqədar ölkənizə gəlmək imkanım olmuşdur. Mən sizin uğurlarınıza sevinirəm. Bununla belə,
sizdə də, bizdə də problemlər var. Əgər bir daha sıx əməkdaşlıq etsək, onların bir çoxu, xüsusən iqtisadiyyat
sahəsindəki problemlər həll oluna bilər. Zənnimcə, siz baş nazirlər və nümayəndə heyətinizin digər üzvləri
nazirlərlə, müxtəlif idarələrin rəhbərləri ilə bu gün həmin məsələləri müzakirə etmisiniz və yenə də müzakirə
edəcəksiniz. Bütün bunlar çox faydalı olacaqdır. Mən sizi salamlayıram.
Vladimir Yermoşin: Cənab prezident, xoş sözlərinizə görə çox sağ olun. Biz buraya əməkdaşlığımızın
söhbət açdığınız praqmatik vəzifələrinin həlli üçün gəlmişik.
Mən hər şeydən öncə Aleksandr Qriqoryeviçin ən səmimi salamını Sizə yetirmək istərdim. Dünən o dedi
ki, Heydər Əliyeviçlə bu yaxınlarda görüşdüm, bu görkəmli xadimə səmimi hörmət hissləri bəsləyirəm və onun
Belarusa xoş münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Buna görə də onun dünən bildirdiyi ən yaxşı arzuları
Sizə yetirirəm.
Biz bunu xüsusilə qiymətləndiririk ki, məhz Siz Belarus tərəfə, obrazlı desək, heç vaxt daş atmamısınız və
biz də Azərbaycana qarşı heç vaxt belə şey etməyəcəyik.
Siz MDB-dən də danışdınız. Biz Sizi Minskdə görməyə həmişə şadıq. Siz keçən il də, bu il də bizdə
olmusunuz. Öz tərəfimdən deyim ki, ötən il, xatirinizdədirsə, zirvə görüşünün başa çatması münasibətilə təşkil
edilmiş qəbulda söylədiyiniz nitqi unutmamışıq. Siz nitq söylədiniz və sözün düzü, mən MDB haqqında, onun
əsasları, perspektivləri haqqında, dövlətlərdən hər birinin bu birlikdəki rolu haqqında belə analitik, açıq söhbəti
ömrümdə heç vaxt eşitməmişdim. Yadımdadır, Kasyanov mənimlə yanaşı oturmuşdu, o dedi ki, belə təhlili ilk
dəfə eşidir. Siz təxminən 20 dəqiqə əsaslardan danışdınız və bunu məntiqi şəkildə hər birimizə çatdırdınız,
zənnimcə, illər ötüb keçəcək və biz əməkdaşlığımıza verdiyiniz ölçülüb-biçilmiş, analitik qiyməti həmişə
xatırlayacağıq.
Heydər Əliyeviç, Siz tamamilə haqlısınız ki, Sovet İttifaqının süqutundan sonra ötən illər bizi birbirimizdən çox ayırmışdır. Sovet İttifaqı çərçivəsində olmuş əlaqələrimiz daha yoxdur. Halbuki açıq deyə
bilərik ki, o vaxtlar biz, hər bir respublika bir-birini tamamlayırdı, çünki inteqrasiya proseslərinin bölgüsü
prosesləri belə qurulmuşdu. Bu gün biz hörmətli baş nazir Artur Rasizadə ilə, sizin Nazirlər Kabinetinin üzvləri
ilə bir sıra məsələləri müzakirə etdik, əməkdaşlığımızın yollarını müəyyənləşdirdik. Məsələn, mən Sizin
nümayəndələrinizə bildirdim ki, respublikamızın maşınqayırma sektoru iki il əvvəl tam yeni əsasda 90-cı illərin
istehsal səviyyəsinə çatmışdır. Əgər biz əvvəllər bir modeldə traktor buraxırdıqsa, indi 6 modeldə traktor
istehsal edirik. Əgər əvvəllər biz məşhur MAZ-ı yükünü özüboşaldan avtomobil kimi istehsal edirdiksə, indi
onu 80-100 modifikasiyada buraxırıq. Şəhər və yol təsərrüfatı üçün texnikanın bütöv bir kompleksinin
istehsalını mənimsəmişik və onunla özümüzü təmin edirik, məhsulun 80 faizini isə başqa ölkələrə göndəririk.
Biz hər növ sərnişin avtobusları istehsal edirik. Ölkəmizdə yüngül sənaye, ağac emalı, meşə sənayesi və başqa
sahələr dirçəldilmişdir. Biz bu məsələləri müzakirə edərək, əməkdaşlığın yollarını müəyyənləşdirdik. Mən hələ
məişət texnikası istehsal edən digər müəssisələri – konversiya müəssisəsini demirəm. Biz hər bir sahədə öz
marağımızı görürük.
Belarusun marağı nədədir? Əlbəttə, biz həmişə aldığımız ənənəvi mallara maraq göstəririk. Bizim
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günahımız deyildir ki, ölkəmizdə pambıq parça, yun parça istehsal edən bu qədər müəssisə var. Bizə pambıq
lazımdır, tütün lazımdır, şərab məhsulları lazımdır. Bizə neft kimyası sənayesi sahəsində əməkdaşlıq lazımdır.
Özünüz bilirsiniz ki, Sovet İttifaqı dövründə nə qədər kimya zavodu tikilmişdi.
Sizdə neft-qaz sənayesi inkişaf etmişdir. Əslinə qalsa, bu sənaye sizdə ənənəvi olaraq yüksək inkişaf
etmiş sahədir, lakin bu gün Siz onu yeni əsasda yüksəldirsiniz. Biz burada da səylərimizi birləşdirməli və
tamamlayıcı cəhətlər kimi bu sahələrdə bir-birimizə kömək etməliyik. Həm də biz ancaq ticarət sahəsində
əməkdaşlığı sahmanlamaq fikrindən tamamilə uzağıq. Müştərək müəssisələr yaradılması və ya komponentlərin
göndərilməsinin təmin edilməsi tamamilə mümkündür. Mənə elə gəlir ki, bu, iqtisadi əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi, məşğulluğun təmin edilməsi və xalqlarımızın rifahının yüksəldilməsi üçün son dərəcə
vacibdir.
Ölkə prezidenti olaraq Sizdən xahiş edərdim ki, – bunu prezident Lukaşenko da bildirmişdir, – diplomatik
münasibətlərimizin səviyyəsini yüksəldək. Biz vaxtilə diplomatik münasibətlər yaratdıq, amma bunun daha da
inkişaf etdirilməsi üçün bizim burada, Azərbaycanda nümayəndələrimiz yoxdur. Bu gün mənə dedilər ki, Sizin
Ukraynadakı səfiriniz əvəzçiliklə Belarusda da səfirdir. Görünür, o, yaxşı işləyir, mən onu bir dəfə də
görməmişəm. Biz bu səviyyəni yüksəltməliyik. Ona görə də bu gün Belarus tərəfinin belə bir təklifini bildirdik
ki, gələn il eyni vaxtda müəyyən səviyyəli diplomatik nümayəndəliklər yaradaq. Bununla nə nəzərdə tutulur?
Müvəqqəti işlər vəkili, səfir bütün bunlar səviyyədən asılıdır. Əgər siz razısınızsa, mən belə bir tapşırıq
verərdim və biz bu məsələləri Xarici İşlər Nazirliyinin kanalları ilə işləyib hazırlayardıq.
İkincisi. Heydər Əliyeviç, beynəlxalq təşkilatlarda da, MDB çərçivəsində də bizi siyasi cəhətdən
dəstəklədiyinizə görə çox sağ olun. Bilirsiniz ki, düz bir aydan sonra bizdə prezident seçkiləri keçiriləcəkdir.
Seçki kampaniyası normal gedir, heç bir gözlənilməz hal baş vermir. Əlbəttə, müəyyən xoşagəlməz hallar olur,
müxtəlif cür ifşaedici materiallar axtarmağa çalışaraq maraqlanırlar ki, prezidentin neçə kostyumu var, onun
qalstuku neçəyədir, onu hansı mağazadan almışlar? Lakin seçkilərin nəticələrinin dünya birliyi tərəfindən siyasi
cəhətdən tanınması respublikamız üçün son dərəcə vacibdir. Respublikada nə edilirsə, hamısı seçkilərin şəffaf,
demokratik olması naminə edilir. Əlbəttə, müşahidəçilərinizin seçkilərin gedişini izləməsi, sərt siyasi
çarpışmalarda qazandığınız təcrübədən və indi mövcud olan və seçkilər günü qarşıya çıxacaq problemlərə
baxışınızdan bəhrələnmək seçkilərimizin ciddi dəstəklənməsində, başlıcası isə onun müsbət
qiymətləndirilməsində ciddi addım olardı. Müvafiq dəvətlər göndərilmişdir, Avropa strukturlarına da
göndərilmişdir. İstərdik ki, Siz Belarus tərəfinin bu xahişini dəstəkləyəsiniz. Biz Sizə minnətdar olardıq.
Aleksandr Qriqoryeviç dedi ki, inşallah, seçkilər normal keçdikdən sonra biz, ümumiyyətlə, Azərbaycanla tam
razılaşdırılmış siyasət qurmalıyıq. Elə bir siyasət ki, hətta ayrı-ayrı məsələlərdə bir-birimizə nəinki zərər
gətirməsin, həm də münasibətlərimizin səmimiliyinə əsla şübhə doğurmasın.
Bu gün və sabah görmək istədiyimiz işlər barədə qısaca olaraq bu qədər.
Biz gördük ki, Azərbaycanda da bu cür kateqoriyalarla düşünürlər. Ümidvarıq ki, işlərimizi görüb
qurtardıqdan sonra Sizə və Belarus prezidentinə qəti inamla məruzə edəcəyik ki, ticarət-iqtisadi əməkdaşlığı
ciddi şəkildə yaxşılaşdırmaq üçün, həqiqətən zəmin var. Heydər Əliyeviç, bununla əlaqədar bir məsələ
barəsində xahiş etmək istərdim. Bizim təcrübəmiz göstərir ki, əgər ikitərəfli qaydada ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq
komissiyası fəaliyyət göstərirsə, onda daimi, müntəzəm iş başlayır. Komissiya ildə iki dəfə toplaşır. Bizdə bir
çox ölkələrlə belə komissiyalar mövcuddur. Hələ ötən il hökumətimiz bu komissiyanın tərkibi haqqında qərar
qəbul etmişdir. Ona baş nazirin müavini rəhbərlik edir. Bilirəm ki, Azərbaycan tərəfindən belə bir komissiya
yaradılmayıbdır. Əgər Siz tapşırıq versəniz, təklif edərdim ki, komissiyanın ilk iclası bu ilin dördüncü rübündə
Minskdə keçirilsin. Bu halda biz burada əldə etdiyimiz razılaşmaları komissiyanın iclasında təfərrüatı ilə işləyib
təkmilləşdirə və əməkdaşlığımızı xeyli irəlilədə bilərdik. Hamı Belarusun guya iqtisadiyyatda islahatlar
aparmasında geri qaldığını desə də, hər bir ölkə öz yolu ilə gedir. Başlıcası, qarşımıza qoyduğumuz məqsədə
nail olmaqdır. Baş nazirlə tamamilə eyni fikirdəyik ki, biz sırf bazar münasibətləri şəraitində işləyirik. Biz
bununla ticarət etməyəcəyik, edə də bilmərik, amma bütün strukturların dövlət, kommersiya strukturlarının
fəaliyyəti üçün dəhliz yaratmaq, şərait yaratmaq bizim vəzifəmizdir. Əgər etiraz etməsəydiniz, mən Sizdən
dəstək verməyinizi xahiş edərdim. Bizi dinlədiyinizə görə sağ olun.
Heydər Əliyev: Vladimir Vasilyeviç, sağ olun. Hər şeydən öncə, Belarus prezidenti hörmətli Aleksandr
Qriqoryeviçin salamını mənə yetirdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən onunla bu yaxınlarda görüşmüşəm.
Bilirsiniz ki, MDB ölkələri prezidentlərinin bu yaxınlarda Soçidə qeyri-rəsmi görüşü keçirilmişdir. Biz birlikdə
olduq və deməliyəm ki, görüş çox uğurlu keçdi və MDB dövlətlərinin başçıları belə görüşə ilk dəfə
toplaşmışdılar. Bu, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəbbüsü idi və biz onu dəstəklədik.
Doğrudur, iki prezident görüşdə iştirak etmədi. Lakin fikir mübadiləsi aparmaq, ikitərəfli görüşlər keçirmək və
bir az da istirahət etmək üçün biz kifayət qədər idik. Biz Aleksandr Qriqoryeviçlə görüşdük. Buna baxmayaraq,
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onun yenidən salamını və xoş arzularını eşitməyimə şadam.
Mən həmçinin şadam ki, orada, qəbulda etdiyim çıxış yadınızda qalmışdır.
Vladimir Yermoşin: Bir daha təkrar edirəm ki, o, gözəl bir çıxış idi. Qəbulda edilən çıxışa belə diqqət
yetirilməsi nadir hadisədir.
Heydər Əliyev: Şadam ki, dediklərim təkcə sizin deyil, eləcə də başqalarının fikir və maraqları ilə,
görünür, uyğun gəlirdi. Doğrudan da, mən nitqimi qurtarandan sonra o, təkcə həmkarlarım prezidentlər
tərəfindən deyil, bütün iştirakçılar tərəfindən yaxşı, müsbət reaksiya doğurdu.
İqtisadi münasibətlərimiz barədə artıq sözümün əvvəlində dedim ki, biz hələ çox şeydən istifadə etmirik.
Sizdə maşınqayırma sahəsinin 90-cı illərin səviyyəsinə qalxması məmnunluq hissi doğurur. Bilirəm ki, o vaxtlar
Sovet İttifaqının respublikaları arasında Belarus bəzi sahələrdə, xüsusən maşınqayırma sahəsində aparıcı yer
tuturdu. Sizin BELAZ-lardan, traktorlardan, trolleybuslardan, avtobuslardan və bir çox digər məhsullarınızdan
Sovet İttifaqının hər yerində, o cümlədən də bizdə – Azərbaycanda istifadə edilirdi. Bilirəm ki, sizdə böyük
hərbi-sənaye kompleksi, toxuculuq sənayesi vardı. Bir çox sahələri hərəkətə gətirməyiniz, hətta, 90-cı illərin
səviyyəsinə çıxmağınız və ən yeni traktorlar istehsal etməyiniz və satmağınız böyük işdir. Mən sizə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram. Təbii ki, siz istehsal etdiyiniz nə varsa, hamısını alıb bizim necə istifadə edə biləcəyimizlə
bağlı məsələləri müzakirə edəcəksiniz. O ki qaldı bizə, Azərbaycanda böyük neft kimyası kompleksi var, neft
sənayesi istər hasilat, istərsə də emal baxımından çox yaxşı səviyyədədir. Kimya kompleksinə gəlincə, orada da
uğurla işləyən sahələr var, amma bəziləri keçmiş vaxtlarda olduğu kimi deyildir.
Zənnimcə, əməkdaşlıq imkanları heç də yalnız bu sahələrlə məhdudlaşmır, Siz görüşlər və söhbətlər,
müzakirələr zamanı mütəmadi söhbətlərimizin inkişafı baxımından maraqlı çox şey tapacaqsınız. Mən birgə
Azərbaycan-Belarus iqtisadi komissiyasının yaradılmasını dəstəkləyirəm. Lakin bilmirəm ki, biz bu komissiyanı
nə üçün indiyədək yaratmamışıq. Biz onu yaxın vaxtlarda yaradacağıq. Siz isə, komissiyanın ilk iclasını
mümkün olarsa, dördüncü rübdə keçirmək barədə razılığa gələrsiniz.
Əlbəttə, biz istərdik ki, bir çox ölkələrdə, o cümlədən də Minskdə səfirliyimiz olsun. Sizdə şərait sarıdan
vəziyyətin necə olduğunu bilmirəm, bizdə isə, əlbəttə, bütün bunlar üçün vəsait çatışmır. Ona görə də biz vaxtilə
Ukraynaya səfir təyin etdik və həmin zamanda Belarus və Polşada da səfir funksiyalarını yerinə yetirməyi ona
həvalə etdik. Biz bu barədə düşünərik.
Vladimir Yermoşin: Heydər Əliyeviç, mən səfirlik demədim. İlk vaxtlar üçün nümayəndəliklərimiz
olmalıdır. Bu, bəlkə də əvvəlcə, ticarət-iqtisadi məsələlər üzrə nümayəndəliklər olacaq və sonra hansısa
nümayəndəliyə, ya da səfirliyə çevriləcəkdir. Bunu birgə işlərimizin həcmini nəzərə alaraq müəyyənləşdirmək
lazımdır.
Heydər Əliyev: Düşünürəm ki, biz bunu edəcəyik. Siz nə kimi işlər görüləcəyi barədə düşünün, biz onları
həyata keçirəcəyik. Çünki bu, hər iki dövlətin – həm Belarusun, həm də Azərbaycanın mənafeyinə uyğundur.
Bilirəm ki, sentyabrın 8-də sizdə prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Biz Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkonu
prezident kimi həmişə dəstəkləmişik. Bu gün də dəstəkləyirik. Biz respublikamızın nümayəndələrini,
müşahidəçilərini göndərmək haqqında təklif almışıq, çünki Aleksandr Qriqoryeviç MDB dövlətləri başçılarının
görüşü zamanı bu barədə demişdi. Bütün dövlət başçıları belə bir yekdil fikirdə olmalıdırlar ki, biz hökmən öz
nümayəndələrimizi müşahidəçilər kimi göndərməli və seçkiləri prinsipcə dəstəkləməliyik. Şəxsən mən
Aleksandr Qriqoryeviçi fəal dəstəkləyirəm və istəyirəm ki, o, seçkilərdə bu dəfə də qalib gəlsin və yenidən
seçilsin. Ona görə ki, artıq bizim aramızda kifayət qədər yaxşı işgüzar münasibətlər yaranmışdır. Mən istəyirəm
ki, bu münasibətlər inkişaf etsin. Biz bunu hökmən edəcəyik. Ancaq digər tərəfdən respublikamızdakı vəziyyəti
bildiyimə görə şübhə etmirəm ki, seçkilərin nəticəsi mütləq indiki prezident Aleksandr Qriqoryeviç
Lukaşenkonun xeyrinə olacaqdır. Buna baxmayaraq, biz seçkilərdə öz iştirak payımızı verəcəyik.
Sizin buraya belə bir tərkibdə gəlmək təşəbbüsünüz çox yüksək qiymətə layiqdir. Biz bu əlaqələri daha da
inkişaf etdirməliyik. Bu işdə bizə birgə iqtisadi komissiya kömək göstərəcəkdir. Lakin iş təkcə bununla bitmir.
Yəqin ki, siz bizim baş naziri və nümayəndə heyətimizi respublikanıza dəvət edəcəksiniz. Biz bir-birimizi nə
qədər çox tanısaq, bunun Belarus üçün də, Azərbaycan üçün də bir o qədər böyük faydası olacaqdır.
Keçmişdə, Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğumuz dövrdə biz çox sıx əməkdaşlıq edirdik. Lakin o vaxt
mərkəzləşdirilmiş dövlət vardı. Hər şey mərkəzdən planlaşdırılırdı. Buna baxmayaraq, xatirimdədir, biz
Belarusdan ət də, yağ da, yaxşı kartof da, traktorlar da, BELAZ-lar da, bir çox digər məhsullar da alırdıq.
Azərbaycan neft məhsulları və bir çox digər məhsullar göndərirdi. İndi isə bunların hamısını müstəqil dövlət
kimi etmək gərəkdir. O vaxt bunların hamısını SSRİ Dövlət Plan Komitəsi planlaşdırırdı, haraya nə qədər
məhsul göndərilməsini müəyyənləşdirirdi və bütün bunlar yerinə yetirilirdi. İndi isə razılığa gəlmək lazımdır ki,
ticarət olsun. Əlbəttə, yeni sistem əvvəlkindən fərqlənir. Yəni bu sistem daha böyük səylər göstərilməsini tələb
edir. O vaxtlar biz yalnız istehsal edirdik, satış isə mərkəzin ixtiyarında idi. İndi isə həm istehsal etmək, həm
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satış bazarları tapmaq, həm ticarət etmək, həm valyuta qazanmaq, həm də ölkəni dolandırmaq lazımdır. Bu
vəzifə sizin qarşınızda, bizim qarşımızda, indi müstəqil dövlətlər olan bütün MDB ölkələri qarşısında durur.
Ona görə hesab edirəm ki, birgə iqtisadi komissiya çərçivəsində də belə sıx qarşılıqlı fəaliyyət, şübhəsiz,
Belarus üçün də, Azərbaycan üçün də faydalı olacaqdır.
Xahiş edirəm ki, mənim salamımı və ən xoş arzularımı Aleksandr Qriqoryeviç Lukaşenkoya yetirəsiniz,
qoy o, seçkilərdə qalib gəlsin. Azərbaycanda xüsusi hörmət və xüsusi rəğbət hissləri bəslənilən bütün dost
Belarus xalqına mənim ən xoş arzularımı yetirəsiniz.
Vladimir Yermoşin: Heydər Əliyeviç, münasibətlərimizə müfəssəl qiymət verdiyinizə görə sağ olun.
Sizin dedikləriniz bizim üçün istiqamətverici sözlər olmalıdır. İnsanların əksəriyyəti Sovet İttifaqında doğulub.
və hazırda tamamilə yeni şəraitdə yaşayırlar. Ona görə də tamamilə aydındır ki, bu gün nə istehsal etmək
barədə düşünmək lazım deyildir. Əksinə, əvvəlcə düşünmək lazımdır ki, məhsul harada və hansı fayda ilə
satılacaqdır. Respublikamıza, prezidentimizə, xalqımıza xoş arzularınıza görə sağ olun.
Bu gün baş nazir Dağlıq Qarabağla, hazırda ölkədə bir milyon qaçqın olması ilə bağlı ciddi problemlərdən
danışarkən biz onu diqqətlə dinlədik. Ürəkdən arzu edirəm ki, Azərbaycan xalqının başı üstünü bir daha belə
ixtilaf təhlükəsi almasın. Allah göstərməsin ki, bir daha soyqırım olsun. Arzu edirəm ki, bütün bu proseslər
nizama salınsın. Axı, biz hələ bu yaxınlaradək bütün qonşularımızla normal şəraitdə yaşayırdıq. Allah eləsin ki,
bütün bunlar ancaq sülh yolu ilə nizama salınsın. Belarusdan nə asılıdırsa, biz bu problemlərin həllinə kömək
etmək üçün istənilən yolu keçməyə hazırıq.
Sizin xeyir-dualı torpağınıza, gözəl şəhərinizə baxdıqda görürsən ki, burada insanlar işləyib-çalışırlar və
düşünmək belə çətindir ki, lap yaxınlarda adamlar ev-eşikdən, doğma torpaqdan məhrumdur və olduqca ağır
şəraitdə yaşayırlar. İnanın ki, bu sözlər səmimidir, onları müharibədə əhalisinin üçdə bir hissəsini itirmiş,
Çernobılın qara buludları altında qalmış, onlarla, yüzlərlə insanı öz yurd-yuvasından başqa yerlərə köçürmüş
ölkənin nümayəndəsi kimi deyirəm. Biz bu çətinliklərə bələdik. Allah bir də göstərməsin, belə çətinlikləri nə
özümüzə, nə sizə, ümumiyyətlə, heç kimə arzulamırıq. Ürəkdən istəyirəm ki, Siz bu çətinlikləri aradan
qaldırasınız və hər şey Azərbaycanın gözəl xalqının rifahına uyğun olsun.
Heydər Əliyev: Arzularınıza görə sağ olun. Amma təəssüf ki, bu münaqişə hələ Sovetlər İttifaqı
dövründə – 1988-ci ildə başlamışdır. Özü də bu münaqişəni biz yox, Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları irəli
sürərək məhz Ermənistan başlamışdır. Sonra bu münaqişə tədricən güclənərək müharibəyə çevrilmişdir. Yeri
gəlmişkən, deməliyəm ki, bu münaqişə hələ Sovetlər İttifaqı mövcud olarkən 4 il inkişaf etmiş, genişlənmişdir.
15 müttəfiq respublikadan ikisinin arasında münaqişə yaranması, qan tökülməsi, müharibə getməsi Sovetlər
İttifaqının tarixində bəlkə də yeganə haldır, xalqın çox etimad etdiyi mərkəzi dövlət isə bu münaqişəni
söndürmək üçün, hərəyə öz yerini göstərmək üçün fəal, effektiv tədbir görmədi. Halbuki, ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin pozulmazlığı prinsipi hər hansı dövlət üçün əsas prinsipdir. Bunlar BMT-nin prinsipləridir, ATƏTin prinsipləridir, beynəlxalq hüquq prinsipləridir. İndi biz müstəqil dövlətlərik. Sovetlər İttifaqının tərkibində
olduğumuz, yəni bir dövlət tərəfindən idarə edildiyimiz vaxtlarda buna yol verilməsi və tədbirlər görülməməsi o
vaxtkı sovet hökumətinin ən ağır cinayətlərindən biri idi. Təbii ki, o vaxt xalq çox narazı idi, burada müxtəlif
hadisələr baş vermişdi.
Biz 1991-ci ilin axırlarında dövlət müstəqilliyi əldə etdiyimiz vaxt münaqişə artıq çox yüksək səviyyəyə
çatmışdı. Azərbaycan ərazisinin xeyli hissəsi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Bütün
bunlar sonralar da davam etdi. 1994-cü ilin mayında biz atəşkəs haqqında saziş əldə etdik. Məsələni sülh yolu
ilə həll etmək, bir daha müharibəyə, qan tökülməsinə qayıtmamaq üçün biz bu atəşkəs rejimini 7 ildir qoruyub
saxlayırıq. Lakin Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe tutur, yəni nə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin dərhal azad edilməsini dəfələrlə tələb edən
qətnamələrini, nə beynəlxalq hüquq normalarını, nə də ATƏT-in prinsiplərini tanıyır, heç nəyi tanımır. Paradoks
bundan ibarətdir ki, bir tərəfdən, dünya birliyində hər bir dövlət bütün dövlətlərin ərazi bütövlüyü və onların
sərhədlərinin pozulmazlığı haqqında BMT-nin prinsiplərinə, ATƏT-in prinsiplərinə, beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə sadiqliyini daim bəyan edir, təsdiqləyir, digər tərəfdən isə, bu işə, hər halda, etinasız yanaşır.
Doğrudur, Minsk qrupu var. Yeri gəlmişkən, onu 1992-ci ildə Minsk qrupu adlandırmışlar. O, indiyədək
də belə adlanır. Ona dünyanın 12 ölkəsi, o cümlədən, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa və bir çox
digər dövlətlər daxildirlər. Minsk qrupu öz tərkibindən həmsədrlər seçmişdir. Hazırda həmsədrlər Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransadır. Bu işlə onlar da məşğul olurlar. Onlar bu prinsipləri hər dəfə bəyan
edirlər.
Avqustun 2-də biz Soçidə görüşərkən və qeyri-rəsmi işgüzar görüş keçirərkən Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putin öz nitqində hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünə və sərhədlərinin toxunulmazlığına aid
beynəlxalq hüquq prinsipə riayət olunmasının vacibliyini iki dəfə sərt şəkildə bəyan etdi. Lakin bu sözlər,
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təəssüf ki, indiyədək havadan asılı qalır. Ümumiyyətlə, paradoksal haldır və mən bu barədə MDB dövlətləri
başçılarının iclaslarında bir neçə dəfə demişəm ki, bizim ittifaq beynəlxalq xarakterlidirmi. Dünyada elə bir
ittifaq yoxdur ki, onun üzvlərindən, – başqaları ilə birlikdə biz 12 dövlətik, – ikisi bir-biri ilə müharibə
vəziyyətində olsun və MDB-nin digər üzvləri buna biganə yanaşsın, tədbirlər görməsinlər. Mən bir neçə dəfə
məsələ qaldırmışam ki, əgər biz MDB-nin həqiqətən dünya standartları səviyyəsində, digər beynəlxalq
təşkilatlar səviyyəsində olmasını istəyiriksə, onda gəlin, bu məsələni öz aramızda müzakirə edək, razılığa gələk,
qərar çıxaraq. Amma bu, olmayıbdır. Bu isə, şübhəsiz ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin ən ciddi nöqsanlarından
biridir.
Vladimir Yermoşin: Bəli. Siz haqlısınız.
Heydər Əliyev: Məsələn, Rusiya artıq neçə illərdir Çeçenistanda müharibə aparır. Düz edir, hərçənd nə
qədər qan tökülmüşdür, nə qədər hərbi texnikadan istifadə edilmişdir, nə qədər yerli sakin və orada qayda-qanun
yaratmaq istəyən hərbçi, gənc əsgər həlak olmuşdur. Bütün bunlar nəyin naminədir? Rusiyanın ərazi
bütövlüyünü qoruyub saxlamaq naminədir. İndiki halda, Rusiyanın hərəkətləri haqlıdır, beynəlxalq hüquq
normalarına uyğundur. Digər halda isə, beynəlxalq hüquq normalarının pozulması elə pozuntu olaraq da qalır.
Ona görə də bu baxımdan bizim vəziyyətimiz mürəkkəbdir. Dediniz ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində bir
milyon adamın öz doğma yerlərindən didərgin salınması. onların əksəriyyətinin 8-9-10 ildən çoxdur çadırlarda
yaşaması barədə Sizə məlumat veriblər. Çadırda bir ay, iki ay. yaxşı, bir il, iki il yaşamaq olar. Çadırlarda illərcə
yaşamaq mümkün deyildir. Necə deyərlər, çadır uşaqları doğulur. İnsanlar ölürlər, çadır şəhərciklərinin
yaxınlığında qəbiristan salınır. Gənc nəsil böyüyür, çadırlarda nikah bağlanır. Təsəvvür edirsinizmi, dünyada
belə şey yoxdur! Amma bütün bunlar həyatımızın gerçəkliyidir. Lakin inanırıq ki, biz bu məsələni, hər halda,
sülh yolu ilə həll edəcəyik, şübhəsiz, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sərhədlərinin toxunulmazlığının bərpa
olunması və zorla didərgin salınmış insanların öz yaşayış yerlərinə qayıtması şərti ilə. Ümidvaram ki, Belarus
bu baxımdan bizi bütün beynəlxalq təşkilatlarda dəstəkləyəcəkdir.
Vladimir Yermoşin: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Mən ölkə rəhbərliyi adından bir daha səmimiyyətlə
deyirəm ki, biz bu münaqişə ilə əlaqədar narahatıq, həmin adamların halına yanırıq və ürəkdən arzulayırıq ki,
münaqişə ancaq sülh yolu ilə həll edilsin, bu, bir daha baş verməsin. Ölkənizin xalqı buna layiqdir. Çox sağ
olun.
Heydər Əliyev: Sağ olun.
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SƏRHƏD QOŞUNLARININ 82-Cİ İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
YIĞINCAQDA NİTQİ
(18 avqust 2001)
18 avqust 2001-ci il
Əziz sərhədçilər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının peşə bayramı münasibətilə, sərhəd qoşunlarının yaranmasının 82-ci
ildönümü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm, Azərbaycan sərhədçilərinə qarşılarında duran şərəfli
vəzifələri uğurla yerinə yetirməyi arzulayıram.
Sərhəd, ərazi bütövlüyü hər bir ölkənin dövlət müstəqilliyinin əsasını təşkil edən atributlardır. Təsadüfi
deyil ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsiplərinə görə, dövlətlərarası münasibətlərdə, ümumiyyətlə,
dövlətlərin müstəqilliyinin müəyyən edilməsində hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün toxunulmazlığı əsas şərt
kimi qoyulubdur.
Məşhur bir ifadə var ki, vətən sərhəddən başlayır. Bu, həqiqətdir. Ona görə də sərhəd hər bir müstəqil
dövlət üçün çox əzizdir, vacib bir sahədir və təbiidir ki, sərhədin qorunmasında xidmət göstərən hər kəs
xalqımızın, millətimizin hörmət və ehtiramına layiqdir.
Son əsrlər ərzində demək olar ki, ilk dəfə 1919-cu il avqust ayının 18-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
müstəqil Azərbaycanın sərhədlərinin qorunması haqqında qərar qəbul etmişdir. Bunun böyük bir tarixi
əhəmiyyəti var. Eyni zamanda bu, Xalq Cümhuriyyətinin çox çətin şəraitdə dövlət atributlarının müəyyən
edilməsinə nə qədər böyük fikir verdiyini göstərir.
Təəssüflər olsun ki, o vaxt yaranmış sərhəd qoşunları müstəqil dövlətin sərhədlərinin qorunmasına
xidmətini göstərə bilməmişdir. Çünki cəmi səkkiz aydan sonra Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut etmişdir.
Ancaq həmin o qərarla Azərbaycanda sərhədçilik, sərhəd qoşunları ənənəsi yaranmışdır.
Sonrakı illərdə, sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın sərhədləri SSRİ-nin sərhədlərinin bir hissəsi
olmuşdur. Azərbaycanın cənub tərəfdə İranla, Türkiyə ilə sərhədləri SSRİ-nin sərhəd qoşunları tərəfindən
mühafizə edilmişdir.
Yaşadığı quruluşdan, sistemdən asılı olmayaraq, Azərbaycan XX əsrdə həyatın demək olar ki, çox
sahələrində təcrübə toplamış, bilik əldə etmiş və inkişaf etmişdir. Ancaq Azərbaycan müstəqil dövlət
olmadığına görə Azərbaycan xalqı bəzi sahələrdə peşələrə sahib ola bilməmiş və bu ənənə yaranmamışdır. XX
əsrdə Azərbaycan xalqı elm, mədəniyyət, təhsil, sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrində, demək olar ki, həyatın
bütün sahələrində, öz torpağını, öz ölkəsini, öz vətənini inkişaf etdirmişdir və xalqımız dövlət müstəqilliyini
əldə edərkən çox yüksək bir səviyyədə idi. Ancaq hərbi sahədə, yəni müdafiə sahəsində, silahlı qüvvələr
sahəsində, o cümlədən sərhəd qoşunları xidməti sahəsində Azərbaycan xalqı bundan məhrum olmuşdur. Xarici
siyasət sahəsində də SSRİ-nin vahid xarici siyasəti olmuşdur. SSRİ-nin vahid silahlı qüvvələri olmuşdur. SSRİnin vahid sərhəd qoşunları olmuşdur.
Ona görə də Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən, qeyd etdiyim kimi, həyatın bütün sahələrində
böyük təcrübəyə, biliyə, ənənələrə malik olduğu halda, silahlı qüvvələr sahəsində, - əgər bizim daxili hüquqmühafizə orqanlarını istisna etsək, - bu sahədə, xarici siyasət sahəsində təcrübəsi olmamışdır. Əgər bizim
tariximizə baxsanız, SSRİ mövcud olan dövrdə Azərbaycan xalqının nümayəndələrindən, yəni
azərbaycanlılardan çox az miqdarda insanlar silahlı qüvvələrdə xidmət edib böyük rütbələrə çatmışlar, sərhəd
qoşunlarında xidmət edib yüksək rütbələrə çatmışlar. Yaxud da ki, SSRİ-nin xarici siyasət xidmətində
Azərbaycanın hansısa görkəmli, təcrübəli diplomatları olmamışdır.
Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra onun çox böyük
təməli vardı. Ancaq bu dediyim sahələrdə nə təməl var idi, nə ənənə var idi, nə də təcrübə var idi. Ona görə də
bu sahələr tamamilə yenidən qurulmalıdır. Doğrudur, o vaxt, xüsusən ikinci dünya müharibəsi zamanı, ondan
əvvəl də, ondan sonra da Azərbaycan xalqının bəzi nümayəndələri, azərbaycanlılar SSRİ silahlı qüvvələrində
hərbi qulluqda olmuşlar, yüksək rütbələrə, general səviyyəsinə çatmışlar. Azərbaycanlılar ikinci dünya
müharibəsində alman faşizminə qarşı mübarizədə öz paylarını vermişlər və qəhrəmanlıq nümunələri
göstərmişlər, yüksək mükafatlara layiq görülmüşlər, yüksək rütbələr almışlar. Ondan sonrakı dövrdə də. Ancaq
bunlar çox az olmuşdur. Sərhəd qoşunlarında isə azərbaycanlıların miqdarı, yəni zabit-general heyəti - mən
komandan heyətini nəzərdə tuturam - demək olar k, həddindən artıq az olmuşdur. Doğrudur, o vaxt SSRİ silahlı
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qüvvələrinə hər il çağırış zamanı Azərbaycandan 70 minə qədər gənc ordu sıralarına səfərbər edilirdi. O
cümlədən onların bir qismi sərhəd dəstələrinə göndərilirdi. Amma onlar öz əsgərlik müddətini bitirəndən sonra
tərxis olunur, geriyə qayıdırdılar. Təbiidir ki, iki il, ya üç il əsgərlik etməklə peşəkar hərbçi olmaq mümkün
deyil, peşəkar sərhədçi olmaq mümkün deyildir.
Bunlar mənim xatirimdədir. Çünki mən vaxtilə uzun illər Azərbaycanda dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında
çalışarkən, sonra isə Azərbaycana rəhbərlik edərkən bunların canlı şahidi olmuşam. Ancaq bu, bir azərbaycanlı
kimi məni həmişə narahat edib, həmişə incidibdir. Ona görə ki, bizim xalqımız SSRİ-nin ümumi işlərinə öz
üzərinə düşəndən də artıq pay verdiyi halda, azərbaycanlılar hərbi xidmətdə, sərhəd qoşunlarında yüksək
vəzifələrə, yüksək rütbələrə çata bilməyiblər. Mən o illər axtarırdım, bəzən tapırdım ki, harada - ya orduda, ya
sərhəd qoşunlarında hansı bir azərbaycanlı komandan vəzifəsindədir, zabit rütbəsi var. Harada olmalarından
asılı olmayaraq, çalışırdım onlarla təmas quram, onlara qayğı göstərəm.
Belələri Azərbaycanın sərhədlərində də xidmət edirdilər. Amma çox az, çox az. Mən bunu barmaqla saya
bilərəm. Bəlkə də hamısı yadımda deyildir. Amma bunlar çox az idilər. Bilmirəm, Nəsirov buradadır, yoxsa
yox? Buradadır.
Xatirimdədir, o, uzun müddət sərhəd qoşunlarında xidmət edirdi. Ancaq nə qədər xidmət edirdisə,
xidmətinə görə lazımi vəzifə, rütbə ala bilmirdi. Hətta xatirimdədir, bir dəfə Cənubi Qafqaz Sərhəd
Qoşunlarının komandanı general Matrosov mənim yanıma gəlmişdi. Mən ona danışırdım ki, sərhəd dəstələrində
azərbaycanlıları irəliyə çəkmək lazımdır, onlardan istifadə etmək lazımdır. Məqsədim nə idi? Məqsədim o idi ki,
bizim azərbaycanlılar bu peşəni də mənimsəsinlər, bundan kənarda qalmasınlar. Çünki bu, hər bir millət üçün
lazımdır. Hər bir millətin bütün sahələrdə təcrübəli insanları olmalıdır. Mən buna görə çalışırdım. Mən ona bu
sözləri söyləyəndə dedi ki, bizdə bir, iki-üç nəfər var, onların da içində Nəsirovun, - yəqin bu sözü desəm,
acığına gəlməz, - çəkisi get-gedə azalır. Ona görə də bəlkə biz onu bir azdan sonra təqaüdə göndərdik. Mən
dedim ki, bu, düzgün deyil, olmaz! O, elə əvvəldən bəziləri kimi kök adam olmayıbdır. Amma indi həkimlər
deyirlər ki, bu, ən yaxşı haldır.
Nəinki burada, hətta Moskvada sərhəd qoşunlarının komandanlığı ilə görüşərkən, Dövlət Təhlükəsizliyi
Komitəsinin sədri Andropov ilə görüşərkən mən bu məsələləri qoyurdum. İlk dəfə olaraq biz Bakıda Cənubi
Qafqazda Sərhəd Qoşunlarının operativ qrupunun yaradılmasına nail olduq. Nəsirovu oraya komandan təyin
etdik və o, orada general rütbəsini ala bildi.
Məsələn, vaxtilə Azərbaycanda, Azərbaycan ərazisində sərhəd qoşunlarının komandanlığı və baş
qərargahı yerləşirdi. Onların yerləşdiyi yer də indiki "Cənub" mehmanxanası idi. Amma onların içərisində
azərbaycanlılar ya tək-tük idi, ya da yox idi.
Mən o vaxt sərhəd dəstələrinə gedirdim, zastavalarda olurdum, komendaturalarda olurdum, görüşürdüm,
onların qarşısında çıxış edirdim. Amma həmişə gözüm salonda axtarırdı - burada azərbaycanlı var, yoxsa yox.
Düzdür, mən bunu zastava komandirindən soruşa bilməzdim. Çünki bu, düzgün olmazdı. O, məni düzgün
başa düşməzdi. Amma gözüm axtarırdı. Bax, biz belə bir yol keçmişik. Həm bütün silahlı qüvvələr, yəni
Müdafiə Nazirliyi sistemində, həm də sərhəd qoşunları sistemində belə bir yol keçmişik. Ona görə də əgər biz
dövlət müstəqilliyini əldə edəndə elm, təhsil, səhiyyə, sənaye, kənd təsərrüfatı sahələrində böyük kadr
potensialımız var idisə, silahlı qüvvələr sahəsində bizim nəinki böyük, heç kiçik kadr potensialımız da yox idi.
Burada Azərbaycan Sərhəd Qoşunlarının komandanı Elçin Quliyev öz çıxışında qeyd etdi ki, vaxtilə
Cəmşid Naxçıvanski adına məktəb yaratmaqla biz azərbaycanlıların hərbi işə cəlb olunmasına şərait yaratdıq.
Mən bunu vaxtilə demişəm ki, o məktəbi yaradandan sonra mənə Moskvadan nə qədər təzyiqlər oldu. Çünki bu,
o vaxt SSRİ sistemində həqiqətən qeyri-adi bir hal idi. Birincisi, belə bir ixtisaslaşmış orta məktəb heç yerdə
yox idi. İkincisi də bu işlərin hamısı Müdafiə Nazirliyinin inhisarında idi. Heç bir respublika özü üçün belə bir
məktəb yarada bilməzdi. Amma mən o təşəbbüsü göstərdim, bunu yaratdım, bütün çətinliklərin öhdəsindən
gəldim. Moskvadan bir neçə dəfə komissiya gəldi. Mənim qəbul etdiyim qərarları pozmaq istədilər. Ancaq mən
onların hamısının qarşısını aldım. Mən indi Elçin Quliyevlə söhbət edəndə bildim ki, o da Naxçıvanski adına
məktəbdə təhsil almış, sonra isə Bakı Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbində təhsil almışdır. Budur,
Azərbaycan xalqının gələcəyi üçün 1970-ci illərdə mənim gördüyüm işlərin əyani nümunəsi!
Amma təkcə bu deyildir. Bizim ordumuzun, Müdafiə Nazirliyində komandir heyətinin əksəriyyəti
Naxçıvanski adına məktəbi bitirib SSRİ-nin müxtəlif ali hərbi məktəblərində təhsil alanlardır. Biz bununla
yanaşı, o vaxt SSRİ-nin təxminən 45-46 ali hərbi məktəbinə azərbaycanlı gəncləri, - hansılar ki, fiziki hazırlığı
baxımından və bilik cəhətindən orada oxuya bilərdilər, - güzəştlə qəbul etdirirdik. Bunlar hamısı bu gün üçün
bizə lazım idi və lazım oldu.
Ancaq bunlara baxmayaraq, bir də qeyd edirəm ki, bizim ənənəmiz olmayıbdır. Nə yaxşı ki, biz o vaxtlar
gələcək haqqında düşünmüşük, bu işləri görmüşük. İndi biz bunlardan istifadə edirik.
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Azərbaycanda həm silahlı qüvvələrin, yəni Müdafiə Nazirliyinin formalaşması, həm də sərhəd
qoşunlarının formalaşması demək olar ki, elə quru yerdən olubdur. Bu da müəyyən çətinliklər yaradıbdır. İkinci
tərəfdən də nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Ermənistan silahlı qüvvələri ilə
müharibə aparırdı, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın bəzi hissələrini işğal etmişdi və Azərbaycanın
içərisində ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdu, siz təsəvvür edə bilərsiniz ki, bizim silahlı qüvvələr, o cümlədən
sərhəd qoşunları nə qədər ağır bir şəraitdə formalaşmağa başlayıbdır.
İlk illərdə həm kadr çatışmazlığı, həm təcrübənin olmaması, həm də Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi
sabitliyin olmaması, ayrı-ayrı silahlı dəstələrin çəkişməsi, hakimiyyət mübarizəsi - bunlar hamısı bu işlərin
lazımi səviyyədə təşkilinə maneçilik törədibdir. Bəzən də görüləsi işləri pozubdur, dağıdıbdır.
Son illər, xüsusən biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin edəndən sonra, dövlətçiliyi
möhkəmləndirəndən sonra, qanunsuz silahlı dəstələrin qarşısını alandan sonra biz silahlı qüvvələrimizin, o
cümlədən sərhəd qoşunlarının təşkili ilə ardıcıl surətdə məşğul olmuşuq. Mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi
ilə bəyan edirəm ki, artıq bizim formalaşmış sərhəd qoşunlarımız var və bu qoşunlar da Azərbaycanın
sərhədlərinin keşiyində durublar. Düşünürəm ki, bundan sonra daha da əzmlə duracaqlar.
Bu gün Azərbaycanın Sərhəd Qoşunlarının üzərinə düşən vəzifə SSRİ vaxtında Azərbaycan ərazisində
yerləşmiş SSRİ sərhəd qoşunlarının qarşısında duran vəzifədən qat-qat çətindir. Çünki birincisi, o vaxt sərhəd
indikindən xeyli az idi. O vaxt sərhəd yalnız SSRİ-nin İran və Türkiyə ilə sərhədi idi, başqa sərhəd yox idi.
Amma bu məsafədə olan sərhədə nə qədər böyük qüvvə cəlb olunmuşdu. Mən bunların hamısını bilirəm.
Bütün sərhəd dəstələrində olmuşam. 41-ci sərhəd dəstəsi Naxçıvanda, 42-ci sərhəd dəstəsi, təəssüflər olsun ki,
Hadrutda, - bunun haqqında bir-iki kəlmə deyəcəyəm, 43-cü sərhəd dəstəsi Prişibdə, indi Göytəpə deyirlər, 44cü sərhəd dəstəsi Lənkəranda, 127-ci əlahiddə dəniz briqadası Bakıda yerləşirdi. Ancaq indi sərhəd nə qədər
böyüyübdür. Bütün əvvəlki sərhədin, SSRİ vaxtı qorunan sərhədin üzərinə sərhədlər gəlibdir. Birincisi,
Ermənistanla Azərbaycanın arasında olan böyük sərhəd. Baxmayaraq ki, indi bu sərhəd pozulubdur, ancaq bu
bərpa olunacaq və bu, sərhədçilərin qarşısına gələcəkdə böyük vəzifələr qoyur. İndi bu sərhəd pozulub və
Azərbaycanın torpaqlarının o hissəsinin qorunması və ümumiyyətlə, Azərbaycanın erməni işğalından müdafiə
olunması Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin, Silahlı Qüvvələrinin üzərinə düşübdür. Ermənistan silahlı
qüvvələri rayonlarımızı işğal etdiklərinə görə İranla olan sərhədin təxminən 125-130 kilometri Araz qıragında
bəzi rayonları işğal etdiklərinə görə onların nəzarəti altındadır. Ancaq Rusiya ilə, Gürcüstan ilə sərhəd əvvəlki
sərhədin üstünə gəlibdir. Ona görə bu gün də Azərbaycanın sərhəd qoşunlarının həm vəzifəsi çox artıbdır və
gələcəkdə də get-gedə artacaqdır, həm də məsuliyyəti artıbdır.
Mən o vaxt SSRİ-də olan sərhəd dəstələrinin adlarını çəkdim. Bəlkə də çox adam o vaxt buna fikir
vermirdi. Adətən, sərhəd dəstələri sərhədə yaxın nöqtələrdə yerləşirdi. Məsələn, Naxçıvanda 41-ci sərhəd
dəstəsinin qərargahı sərhəddən cəmi 10 kilometr məsafədə idi. Onu da xatırlamaq istəyirəm ki, onlar keçmişdən,
hələ çar dövründən qalmış kazarmalarda yerləşirdilər. Sonra isə Nəsirov orada komandan olan zaman xahiş
etdilər, mən Azərbaycanın büdcəsindən xüsusi vəsait ayırdım. Orada sərhəd dəstəsinin qərargahı üçün böyük
bina tikdilər. İndi Naxçıvanda olan sərhəd dəstəsi orada yerləşir.
Bir o deyil. Başqa yerlərdə də zastavaların, komendaturaların tikilməsində biz sərhəd qoşunlarına
Azərbaycanın vəsaiti hesabına kömək edirdik. 42-ci sərhəd dəstəsi əslində Füzuli rayonunun ərazisində olmalı
idi. Amma bunu aparıb sərhəddən uzaqlaşdırmışdılar, Hadrut rayonunda yerləşdirmişdilər. Hadrut rayonundan
sərhədə məsafə çox uzaqdır. İndi düşünün, nə üçün? Bəlkə vaxtilə bunu düşünənlər az idi. Amma indi gərək
hamı bunu anlaya bilsin. Nə üçün? Çünki o vaxt SSRİ-nin siyasətində bax, bu amillər öz yerini tutmuşdur:
məsələn, Azərbaycanda hərbi hissələrin mümkün qədər ermənilər olan yerdə yerləşdirilməsi. Ona da Hadrut
sərhəd dəstəsi deyirdilər. Nə üçün Hadrut? Bu da o vaxtın siyasəti idi.
Beləliklə, Azərbaycanın sərhədləri indi bir neçə dəfə artıbdır. Ona görə də Azərbaycan müstəqil dövlət
olaraq sərhədlərin qorunmasını xüsusi vəzifə hesab edir və Azərbaycanın Sərhəd Qoşunlarının gələcək inkişafı
bizim üçün çox vacibdir.
Mən bu gün sizinlə danışanda kadr potensialı haqqında dedim. Ancaq bizim sərhədçilərimizin işində
çətinlik yaradan məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, 1989-1990-cı illərdə bəzi adamlar İran ilə olan sərhəddə
SSRİ vaxtı qurulmuş çox etibarlı mühəndis-texniki vasitələri dağıtdılar. O vaxt bunlar belə ab-hava ilə
yaşayırdılar ki, bəli, biz bu sərhədləri pozub kimnənsə, hara iləsə birləşdiririk. Amma mən bilirəm, sərhədin bir
kilometrində mühəndis-avtomatik qurğuların yaradılması üçün nə qədər vəsait sərf olunurdu. O tikanlı simlər ki
var, onlar bir neçə cərgə olurdu. Ora toxunan kimi, - onlar hamısı elektrik cərəyanlı idi, - idarə edilən yerdə
məlum olurdu.
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Mənim o vaxtdan xatirimdədir. Çox hallarda, məsələn, tülkü, ya dovşan, yaxud hansısa bir heyvan gəlib
simə toxunurdu. Dərhal həyəcan siqnalı verilirdi, bilinirdi ki, hansı sahədədir. Orada idarəetmə pultu var idi.
Sərhədçilər dərhal onu axtarırdılar, bəzən tapa bilmirdilər.
Elə bilirdilər ki, o adam artıq keçdi getdi. Amma orada nəzarət zolağı elə olurdu ki, oraya adam yaxud
heyvan ayağını basanda izi qalır. Onunla da müəyyən edirdilər ki, burdan insan keçibdir, yaxud heyvan
keçibdir. Bu qədər etibarlı idi.
Mənim xatirimdədir. Bir dəfə Biləsuvar tərəfdə sərhədi pozmuşdular. Məlumat verdilər ki, guya dəqiq
məlum olub ki, bu, İrandan keçmiş adamdır. Oraya çoxlu qüvvələr cəlb olundu. Çünki artıq o, sərhəddə yox idi.
Mən özüm də oraya getdim. Çünki əgər sərhəd hissəsində sərhədçilər cavabdeh idisə, ondan sonrakı hissədə isə
yerli təhlükəsizlik orqanları cavabdeh idi. Belə məlumat var idi ki, guya o, sərhəd dəstəsindən artıq keçibdir.
İki-üç gün axtardıq. Nəhayət, tapıldı ki, haradasa, hansısa bir dərədə yıxılıb və həlak olubdur.
Bilirsiniz, mən bu gün bu faktları ona görə xatırlayıram ki, birincisi, vaxtilə SSRİ dövləti öz sərhədlərini
necə etibarlı qoruyurdu və ona nə qədər vəsait xərcləyirdi. İkincisi də, sərhəd dəstəsində xidmət etmək, sərhədçi
olmaq, sərhədçi peşəsini daşımaq nə qədər çətindir və nə qədər ağırdır. İllər boyu yaranmış mühəndis-texniki
qurğuların o vaxt, 1989-1990-cı illərdə bir-iki günün içərisində dağıdılması indi bizim müstəqil dövlətimizə
zərər gətirir.
Burada Elçın Quliyev dedi ki, bəzi yerlərdə onlar bu simləri bərpa edirlər. Elədirmi?
Elçin Quliyev: Bəli, 300 kilometrini bərpa etmişik.
Heydər Əliyev: 300 kilometr. Amma sizdə onların o vaxtkı idarəetmə sistemi də varmı?
Elçin Quliyev: Xeyr.
Heydər Əliyev: Yoxdur. Siz ancaq bu simləri bərpa edirsiniz ki, həmin simlər keçmək istəyənə mane
olsu. Elədirmi?
Elçin Quliyev: Bəli.
Heydər Əliyev: O simi kəsib keçən adamı sən bilməyəcəksən ki, haradan keçir. Amma o vaxt simi nəinki
kəsən kimi, hətta ona toxunan kimi bilinirdi.
Bax, o vaxtlar, Azərbaycanda hərc-mərclik dövründə o avantürist, ağılsız adamların gedib həmin
mühəndis-texniki qurğuları dağıtması indi sərhədlərin qorunmasında bizə nə qədər zərər vurur. Əgər onlar
qalsaydı, təbiidir ki, heç bizim o vaxtkı sistemi bərpa etmək mümkün olmasaydı da, - indi deyir, 300 kilometrdə
tikanlı simlər çəkiblər, - heç olmasa, o tikanlı simlər qalsaydı, biz indi bu sərhədlərin qorunmasında daha da
uğurlu işlər görə bilərdik.
Bütün bu tarixə nəzər salaraq, sərhəd qoşunlarının yaranması, təşkil olunması və inkişafında keçdiyi yola
nəzər salaraq, mən bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan özünün sərhəd qoşunlarının
yaranmasında böyük çətinliklərə də rast gəlibdir. Ancaq indi artıq biz dövlət müstəqilliyimizin 10-cu
ildönümünə gedərək, onu qeyd edirik, deyə bilərik ki, sərhədlərin qorunması üçün xeyli işlər görmüşük. Bizim
etibarlı zabit heyətimiz də var, əsgərlərimiz də var. Onlar Azərbaycanın, müstəqil Azərbaycanın sərhədlərinin
keşiyində cəsarətlə duracaqlar.
Bu gün bayramdır. Həm sərhədçilərdə, həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində, həm də bizim ictimaiyyətdə
heç də belə bir əhval-ruhiyyə yaranmasın ki, biz hər şeyi düzəldə bilmişik. Yox. Düzəldə bilməmişik. Birincisi,
ona görə ki, bir çox hallarda bizim imkanlarımız məhduddur. İkincisi də, təəssüflər olsun ki, sərhəd
qoşunlarında xidmət edən bəziləri vəzifəsindən sui-istifadə edir, cinayət yoluna gedir, qaçaqmalçılıqla məşğul
olan adamlara şərait yaradır, onlarla əlbir olur, onlara kömək edirlər. Beləliklə, qanunsuz qazanc əldə edirlər.
Belə hallar az deyildir. Belə hallar həm sərhəd-buraxılış məntəqələrində var, - o yerdə ki, sərhədçilər gömrük
işçiləri ilə birlikdə insanların pasportla keçməsini təmin edirlər, - həm də sərhədin başqa hissələrində var. Siz
onları yaxşı bilirsiniz. Biz bunları müzakirə etmişik. Mən bunu artıq geniş izah etmək istəmirəm. Ancaq bunlar
var. Bunlar da bizi narahat edir. Məsələn, o iki əsgər sərhədi qoruyarkən şəhid oldular və sizin təqdimatınızla
mən onların "İgidliyə görə" medalı ilə təltif edilməsi haqqında fərman imzaladım. Belə nümunə də var. Ancaq
təəssüflər olsun ki, belə nümunə azdır. Mən istəmirəm ki, bizim əsgərlərimiz şəhid olsunlar.
Amma istəyirəm ki, bizim əsgərlərimiz, zabitlərimiz Azərbaycanın sərhədlərinin keşiyində möhkəm
dursunlar, öz vəzifələrini yerinə yetirsinlər. Onda onlar Azərbaycan sərhədlərini pozanların əksəriyyətinin
qarşısını alarlar. Amma əgər hansı bir şəraitdə hadisə baş vermiş olsa, onda xalq, vətən yolunda şəhid olacaqlar.
Şəhidsiz vətən yoxdur, şəhidsiz millət yoxdur, şəhidsiz xalq yoxdur. Ona görə də gərək bu gün sizin işinizə
verilən bu müsbət qiymətdən özünüz üçün nəticə çıxarasınız. Nəticə də ondan ibarət olmalıdır ki, siz işinizdə
olan ciddi nöqsanları aradan qaldırmalısınız.
Son vaxtlar bizim sərhəd qoşunlarında yaranmış qanun-qayda və vəzifələrin yerinə yetirilməsində
göstərilən cəhdlər məndə ümid yaradır ki, onlar qüvvələrinin az olmasına baxmayaraq, vəsaitin az olmasına
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baxmayaraq, artıq bir çox işlər görüblər. Ancaq bu, onların gördüyü işlərin başlanğıcıdır. Gərək bundan sonra
çox işlər görülsün, çox işlər görülsün.
Bilirsiniz, sərhədlərin qorunması dövlət müstəqilliyinin təmin olunması ilə bağlıdır. Burada həm
sərhəddən casusların, təxribatçıların keçməsi və onların ölkəmizdə casusluq etmək, təxribat etmək hallarının
qarşısı alınmalıdır. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində artıq belə faktlar çoxdur. Yəni onların qarşısı alınıbdır - ya
sərhəddə yaxalanıblar, yaxud da, təəssüflər olsun, sərhədi keçərək Azərbaycan ərazisinin bəzi yerlərində öz
fəaliyyətlərini, öz ölkələrinin xüsusi xidmət orqanlarının göstərişlərini yerinə yetirərkən ifşa olunublar,
məsuliyyətə cəlb ediliblər. Ancaq deyə bilmərəm ki, bütün cəsuslar yaxalanıb, yaxud da ifşa olunublar. Bu
barədə həm Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, həm də Sərhəd Qoşunları hələ çox işlər görməlidirlər.
Son vaxtlar bütün dünya üçün, o cümlədən bizim üçün çox aktual problem beynəlxalq terrorizmdir.
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə indi artıq qlobal şəkil alıbdır. Bu, indi hamını, Avropa ölkələrini də, başqa
ölkələri də narahat edir.
Beynəlxalq terrorizm birinci növbədə, sərhəddən keçən terrorçular vasitəsilə həyata keçirilir. Onlar ya
nəzarət-buraxılış məntəqəsindən keçə bilir, yaxud da sərhədin bir hissəsini pozmaqla buna nail olurlar.
Dini ekstremizm də böyük təhlükələrdən biridir. Biz görürük, müşahidə edirik ki, son illər bu, təkcə
Azərbaycanda yox, Avropanın cənub hissəsində, hətta şimala qədər yerlərdə də böyük zərbələr vurur. Biz
Azərbaycanda dini ekstremizmlə, fanatizimlə ciddi mübarizə aparmalıyıq. Azərbaycan Konstitusiyası hər bir
vətəndaşa vicdan azadlığı hüququ veribdir. Amma təkcə hüquq verməklə qurtarmayıbdır. Azərbaycan dövləti
həm də bunu təmin edir. Dinindən, milliyyətindən asılı olmayaraq, hər bir insan öz vicdan azadlığını həyata
keçirmək imkanına malikdir. Bunun üçün çoxlu dini müəssisələr yaranıbdır, məscidlər tikilibdir və başqa işlər
görülübdür. Ancaq biz yol verə bilmərik ki, din pərdəsi altında, fanatizm yolu ilə təxribatlar aparılsın, bizim
insanlarımız, xüsusən gənclərimiz belə təhlükəli və dəhşətli işlərə cəlb olunsun. Çünki belə hallar bizim
xalqımıza vurulan zərbədir və bizim dövlətçiliyimizə vurulan zərbədir. Biz bunların qarşısını almalıyıq.
Narkotiklərin hazırlanması və müxtəlif sərhədlərdən Avropa ölkələrinə, başqa ölkələrə keçirilməsi də son
illər genişlənibdir. Burada Azərbaycan da istisna deyildir. Bizim hüquq-mühafizə orqanları Azərbaycanda
narkotik vasitələr alveri edən adamların bir çoxunu yaxalayıb ifşa edə biliblər. Sərhədçilər qaçaqmalçılıq
vasitəsilə, yaxud da buraxılış məntəqələrindən narkotik maddələrin keçirilməsi hallarının qarşısını alıblar.
Ancaq bu heç də o demək deyil ki, biz bu dəhşətli halla mübarizəni tam təşkil edə bilmişik. Yox. Bu, bir
tərəfdən, insanların səhhəti üçün zərərlidir. İkinci tərəfdən, narkobiznes, narkotik maddələrin hazırlanması və
gizli yolla müxtəlif ölkələrə keçirilib satılması beynəlxalq terrorizm təşkilatlarının vəsait mənbəyidir. Ona görə
bu məsələyə çox geniş baxmalıyıq. Bunun hər iki tərəfi bizim üçün təhlükəlidir.
Birincisi, biz xalqımızın sağlamlığını qorumalıyıq, ikincisi də xüsusən, gənclərin bu narkotik maddələrdən
istifadə etməsi meyllərinin qarşısını almalıyıq. Təəssüf ki, bu meyllər var və axır zamanlar artıbdır. İkinci
tərəfdən, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məqsədi ilə narkotik maddələrin müxtəlif vasitələrlə Azərbaycana
keçirilməsi və Azərbaycandan başqa ölkələrə keçirilməsinin qarşısı alınmalıdır. Ona görə də bizim sərhəd
qoşunlarının qarşısında, milli təhlükəsizlik orqanlarının qarşısında, hüquq-mühafizə orqanlarının qarşısında bu
sahədə böyük vəzifələr var. Mən görülən işləri qiymətləndirirəm. Amma bu gün çatışmazlıqları, nöqsanları da
etiraf etməyə bilmərəm. Düşünürəm ki, siz bunlardan nəticə çıxaracaqsınız.
Bütün bu vəzifələri yerinə yetirmək üçün bütün silahlı qüvvələrdə, o cümlədən sərhəd qoşunlarında gərək
hər bir əsgər, hər bir zabit, hər bir komandir müstəqil dövlətinə, doğma vətəninə, müllətinə, Azərbaycan
dövlətçiliyinə sadiq olsun. Zabitlərin, komandirlərin borcu ondan ibarətdir ki, birincisi, özləri bu sədaqəti
özlərində yaratsınlar və nümayiş etdirsinlər. İkincisi, gənc əsgərlərin təlim-tərbiyə işində bu məsələləri ön sırada
tutsunlar və buna nail olsunlar.
Millətə, dövlətə, dövlətçiliyə sədaqət çox geniş məfhumdur. Bəziləri bunun əksini ancaq dövlətə, sadəcə,
birbaşa xəyanət kimi anlayırlar. Təbiidir ki, xəyanət ən təhlükəlidir. Ancaq eyni zamanda vətəninə, millətinə
sədaqət hər bir şəxsin yüksək mənəviyyata malik olmasındadır. Əgər insan yüksək mənəviyyata, mütərəqqi
ənənələrə, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərinə, mentalitetinə sahib olmasa, hesab edirəm ki, onun
vətəninə, xalqına sadiqliyi natamam olur. Ona görə də gərək bizim bütün Silahlı Qüvvələrdə, o cümlədən sərhəd
dəstələrində bu məsələ ön planda olsun. İdeoloji iş hər yerdə olmalıdır. Təlim-tərbiyə hər yerdə olmalıdır.
Ancaq silahlı qüvvələrdə, yəni orduda, sərhəd qoşunlarında bu, daha da çox olmalıdır.
Çünki Azərbaycanın dövlətçiliyinin, müstəqilliyinin və yaranmış bugünkü ictimai-siyasi sabitliyin
təminatçısı Azərbaycanın Silahlı Qüvvələridir, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarıdır. Azərbaycanın
Sərhəd Qoşunlarıdır. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyidir. Siz bunu bilməlisiniz və ən əsas vəzifə kimi qəbul
etməlisiniz.
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Silahlı qüvvələr siyasi cəhətdən bilikli, hazırlıqlı olmalıdır. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın
Konstitusiyasını yaxşı bilməlidirlər, qanunlarını yaxşı bilməlidirlər. Bilməlidirlər ki, Azərbaycanın dövlətçiliyi
nədən ibarətdir, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi xalqımızın, millətimizin bu günü və gələcəyi üçün nə qədər
qiymətlidir və Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyin qorunması və daha da möhkəmlənməsi nə qədər
vacibdir. Ona görə ideoloji iş bu məsələlər ətrafında getməlidir.
Təbiidir ki, bizim silahlı qüvvələrimiz böyük siyasi potensiala malik olaraq hansısa bir siyasi hərəkata
qoşula bilməzlər. Ona görə də silahlı qüvvələrə ayrı-ayrı partiyalara, yaxud müxtəlif siyasi qruplara məxsus olan
adamların soxulmasının, təxribat işlərinin aparılmasının qarşısı alınmalıdır. Biz sizə arxalanırıq, sizə ümid edirik
və inanıram ki, siz bu etimadı həmişə doğruldacaqsınız.
Biz bu gün qeyd etdik ki, Azərbaycan indi öz dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd edərək, bu
on ilin tarixini də təhlil edir. Təəssüflər olsun ki, - mən bunu bir neçə dəfə demişəm, sizin qarşınızda da deməyi
artıq hesab etmirəm, - Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman Ermənistanın təcavüzünə məruz
qalmışdı, müharibə aparırdı və Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal etmişdir.
Bunun səbəbi bir tərəfdən, Azərbaycanın toqpaqlarının müdafiə edilməsi üçün məsul şəxslərin lazımi tədbirlər
görməməsi idi. İkinci tərəfdən isə, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin pozulmasından istifadə edərək
Ermənistan silahlı qüvvələri torpaqlarımızın bir çox hissəsini tamamilə asanlıqla, bizim tərəfimizdən, demək
olar, heç bir müqavimətə rast gəlmədən işğal etmişdir.
Ona görə də biz o dövrün acı nəticələrini yaşayırıq. Bundan sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin
pozulmasına yol verilə bilməz. 1993-cü ildə Azərbaycan yanırdı. İndi 8 il ötübdür. Belə şeylər, təəssüflər olsun
ki, tez unudulur. Bəzi gənclərimiz heç o vaxtı bəlkə yaxşı bilmirlər. Çünki indi 18 yaşı olan gəncin o vaxt 10
yaşı vardı. Ola bilər, heç o anlamırdı ki, bu nədir. Amma təəssüf ki, başqa yaşa mənsub olan insanlar da
unudurlar - keçdi, qurtardı. Düşünmürlər ki, ölkəmiz öz coğrafi-strateji vəziyyətinə, müstəqil siyasət apardığına
görə, böyük təbii sərvətləri olduğuna görə, müxtəlif yerlərdən Azərbaycana qarşı müxtəlif təxribat əməliyyatları
daim olacaqdır. Onun üçün də Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik, sağlam mühit, xalqın birliyi bütün bu
çətinliklərin qarşısını almaq üçün əsas şərtdir.
Bizim güclü ordumuz var. İndi yaxşı təşəkkül tapmış sərhəd qoşunlarımız var. Artıq lazımi səviyyəyə
çatmış hüquq-mühafizə orqanlarımız var, milli təhlükəsizlik orqanımız var. Ancaq bu, o demək deyil ki, biz
bununla kifayətlənməliyik və Azərbaycana müxtəlif yerlərdən olan bütün təxribatların və ölkənin daxilində
yenidən ictimai-siyasi sabitliyi pozub öz məqsədlərinə nail olmaq istəyənlərin qarşısını almamalıyıq, yaxud
buna biganə qalmalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bəzi adamlar tərəfindən belə biganəlik göstərilir.
Azərbaycanda Konstitusiyanın təsbit etdiyi bütün müddəalar həyata keçirilibdir. Azərbaycan hüquqi,
demokratik dövlətdir və bu yolla inkişaf edir. Ölkəmiz Avropa Şurasına daxil olubdur. Azərbaycanda bütün
sahələrdə islahatlar keçirilir. İqtisadi sahədə aparılan islahatlar öz müsbət nəticələrini veribdir. Respublikamızın
iqtisadiyyatı inkişaf dövrünə keçib. İnsanların rifah halı günü-gündən yaxşılaşır və bundan sonra da
yaxşılaşacaqdır. Yəni Azərbaycan tutduğu bu yol ilə ardıcıl surətdə gedir və gedəcəkdir. Ancaq buna mane
olmaq istəyənlər də var. Ayrı-ayrı qüvvələr müəyyən təbəqələri qızışdırıb ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa
çalışırlar.
Azərbaycanda bir milyondan artıq məcburi köçkün, qaçqın yaşayır. Dünyanın heç bir ölkəsində belə şey
yoxdur. İndi humanitar yardımlar azalır. Ona görə də iki gün bundan öncə mən məcburi köçkünlərə hər ay 906
milyon manat vəsait ayrılması haqqında sərəncam verdim ki, kəsilən humanitar yardımların əvəzi təmin edilsin
və insanlar əvvəllər aldıqları ərzaq məhsullarını bundan sonra da ala bilsinlər. Mən bu günlərdə bir neçə başqa
tədbirlər də görəcəyəm. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi qüvvələr demokratiya pərdəsi altında gecə-gündüz öz
mətbuat orqanlarından istifadə edərək, yaxud ayrı-ayrı bölgələrdə təxribatçı işlər görərək Azərbaycandakı
ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyirlər. Buna heç vaxt yol verilməyəcəkdir. Heç vaxt! Mən hesab edirəm ki,
Azərbaycan dövlətinin gücü ondadır ki, o, ümumxalq etimadını bu 8 ildə doğruldub və bundan sonra da
doğruldacaqdır.
Həmin qüvvələr orada-burada cürbəcür şayiələr, uydurmalar yayırlar ki, payızda hakimiyyət dəyişikliyi
olacaqdır. Kimsə "X" günü icad edibdir ki, hakimiyyətə gələcəklər. Hansısa partiyanın, qüvvənin hakimiyyətə
gəlməsinə heç kəs mane olmur. Ancaq bu, demokratiya yolu ilə, seçki yolu ilə olmalıdır. Amma o adamlar ki,
indi qəzetlərdə müraciət edib insanları itaətsizliyə dəvət edirlər, dövlətə qarşı çıxışlar etməyə dəvət edirlər, onlar
demokrat hesab oluna bilərmi? Onlar təxribatçıdırlar, cinayətkardırlar. Nə "X" günü, nə payız, nə filan - bunlar
hamısı boş sözlərdir. Sadəcə, bu da təxribatın bir yolu, bir üsuludur. Beləliklə, bəzi insanlarda ayrı-ayrı fikirlər,
çaşqınlıq yaratmaq istəyirlər. Amma yarada bilməzlər. Belə bir məsəl yadıma düşür: ac toyuq yuxusunda darı
görər. Onlar da buna bənzəyirlər.
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Bu günlərdə hansısa bir qəzetdə oxudum ki, bir müxalifətçi deyir ki, Azərbaycanda postsovet məkanında
ən güclü müxalifət var. Hansı güclüdür, hansı gücsüzdür, onu heç kəs öncə bilməz. Bəzi adamlar hesab edirlər,
dünyada hamıdan ağıllı, hamıdan güclüdürlər. Bu da ona bənzəyir. Ancaq mən isə onu deyə bilərəm ki,
Azərbaycanda postsovet məkanında ən mənəviyyatsız müxalifət var.
Müxalifət demokratiyanın təbii bir hissəsidir. Müxalifət olmayan yerdə demokratiya ola bilməz. Ancaq
demokratiyanı təhrif etmək və demokratiyanı pozmaq, insanlarda müxtəlif fikirlər yaratmaq - bunlar
mənəviyyatsızlıqdır. Kim hakimiyyətə gəlmək istəyirsə, 2003-cü ili gözləsin. 2003-cü ildə prezident seçkiləri
olacaqdır. Ancaq onlar da bilsinlər ki, mənimlə, Heydər Əliyev ilə qarşılaşacaqlar.
Mən bu gün sərhəd qoşunları ilə, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin şəxsi heyəti ilə və Azərbaycanın burada
iştirak edən dövlət adamları ilə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Mən bu binaya girəndə həmişə iftixar
hissi keçirirəm. Bir ona görə yox ki, mən keçmişdə uzun illər bu sistemdə işləmişəm və onu da həyatımın ən
gözəl hissələrindən biri hesab edirəm. Mənim biliyim, təcrübəm və məndə olan başqa, - indi özüm haqqında
demək istəmirəm, - xüsusiyyətlər, hansı ki, məni bütün çətinliklərdən keçirdi və bu günə gətirdi, bunların
çoxunu o illərdə almışam. Ancaq mən fəxr edirəm ki, o vaxt belə bir gözəl binanın tikilməsinin, başa çatmasının
təşəbbüskarı olmuşam. Nəinki təşəbbüskarı olmuşam, bunun üçün vəsaitlər ayırmışam, tikilməsinə nəzarət
etmişəm. İndi mən buraya gəlib görürəm, nə gözəldir. Amma bilmirəm, keçmişdən işləyən adamlar indi burda
var, yoxsa yox, - mən Yusifzadəni görürəm, başqalarını görürəm. Biz hansı binada işləyirdik. Keçmişdə, nə
bilim, hansısa paroxod şirkətinin binaları idi, nə idi. Biz o binada işləyirdik. O vaxt belə bir salon harada idi?
Yadımdadır. Ziya, sən xatırlayırsan, biz dəhlizi kəsib orada özümüz üçün zal etmişdik. Doğrudur, o
vaxtlar bizim orqanımızın gözəl sarayı var idi - Dzerjinski adına klub. İndi Şəhriyar adınadır. Onu da o vaxtlar
təhlükəsizlik orqanları yaradıblar. Bizim əsas tədbirlərimiz orada keçirdi. Ancaq bizim işlədiyimiz bina yararsız
halda idi.
Ona görə 70-ci illərdə mən düşündüm ki, nəhayət, neçə illər keçibdir. Bizim bu təşkilat, vacib orqan üçün
yeni bina tikmək lazımdır. Mən binanın layihəsinə baxdım, lazımi vəsaitlər ayırdıq, tikinti başlandı və nəhayət,
buna nail olduq. Mən sevinirəm. Ona görə ki, məni düzgün başa düşün, bu da əsərlərimdən biridir. Amma təkcə
buna görə yox. Sevinirəm ona görə ki, indi bizim çox vacib, çox ağır işlərlə məşğul olan Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin öz vəzifələrini yerinə yetirmək üçün yaxşı şəraiti vardır.
Mən inanıram ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədi olacaqdır. Mən inanıram ki, bundan sonra
Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi bütün təsisatlarını, bütün orqanlarını təkmilləşdirəcək, inkişaf etdirəcək və
Azərbaycan xalqının, millətimizin mənafelərinin bütün sahələrdə qorunması və təmin olunması üçün lazımi işlər
görməyə qadir olacaqdır.
Bir də qayıdıram sərhəd qoşunlarına. Onlar ön sıradadırlar. Sülh vaxtı bütün qoşun hissələrindən ön sırada
olanlar sərhədçilər olurlar. İnanıram ki, bizdə də sülh yaranacaq, işğal olunmuş torpaqlarımız azad ediləcək,
köçkünlər öz yerlərinə-yurdlarına qayıdacaqlar. Azərbaycanın sərhədləri bərpa ediləcək və ərazi bütövlüyü
təmin olunacaqdır. Ona görə də gərək bizim sərhəd qoşunları gələcək günlərə ciddi hazırlaşsınlar.
Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət edən hər bir kəs
millətinə, Vətəninə, torpağına, dövlətinə, xalqına daim sədaqət hissi ilə yaşamalıdır, işləməlidir. İnanıram ki,
Azərbaycanın Sərhəd Qoşunlarının bütün şəxsi heyəti - əsgərlər də, zabitlər də, generallar da cəsurluq, rəşadət,
qəhrəmanlıq, yüksək peşəkarlıq nümunələri göstərəcəklər və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin içində nümunə
olacaqlar.
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Təbrik sözlərimi sərhədlərimizin keşiyində duran əsgərlərə,
sərhədçilərə göndərirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, sərhəd qoşunları, hər bir sərhədçi Azəbaycan
dövlətinin onlara göstərdiyi bu etimadı doğruldacaqdır. Sağ olun.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ QƏRARGAH RƏİSİ HÜSEYN
QIVRIQOĞLUNA "AZƏRBAYCAN BAYRAĞI" ORDENİ TƏQDİM EDİLMƏ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(25 avqust 2001)
25 avqust 2001-ci il
Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu generalı, hörmətli cənab Hüseyn
Qıvrıqoğlu bu gün Azərbaycana rəsmi səfərinə başlamışdır. Mən bu münasibətlə hörmətli dostumuz, qardaşımız
cənab Hüseyn Qıvrıqoğlunu ürəkdən salamlayıram və ona "Azərbaycana xoş gəlmisiniz!" deyirəm.
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə müstəqil Azərbaycan arasındakı əlaqələr bütün sahələri əhatə edir. Böyük
məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, bu əlaqələr gündən-günə inkişaf edir, genişlənir, xalqlarımızı,
ölkələrimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdırır və hər iki tərəfə fayda verir. O cümlədən bir neçə il bundan qabaq
Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələri ilə Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri arasında da gözəl əlaqələr
təşəkkül tapıb və bu əlaqələr indi yüksək səviyyədədir.
Türkiyə Cümhuriyyəti bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Bizim əlaqələrimiz strateji əməkdaşlıq xarakteri
daşıyır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən müstəqil bir dövlət kimi ölkəmizlə ən yaxın, ən
səmimi, ən dostyana əlaqələr saxlayan Türkiyə Cümhuriyyətidir.
Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsinin onuncu ildönümünə hazırlaşırıq. Bu ilin oktyabr
ayında biz bunu bayram edəcəyik. Bu on il ərzində Türkiyə ilə Azərbaycanın əlaqələri sürətlə inkişaf edibdir.
Xüsusi qeyd edirəm ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edən kimi, Türkiyə ölkəmizin müstəqilliyini
tanıyan ilk dövlət olmuşdur. Ancaq bizim əlaqələrimiz təkcə bu on ilin çərçivəsində deyildir. Türkiyə ilə
Azərbaycan xalqlarının əlaqələrinin çoxəsrlik tarixi vardır.
Biz bir kökdənik. Bizim adət-ənənələrimiz, milli-mənəvi dəyərlərimiz eynidir, yaxud bir-birinə çox
bənzərdir. Biz bir dildə danışırıq. Bir dinə məxsusuq və eyni mənəvi dəyərlərdən istifadə etmişik və edirik.
Əcdadlarımız, bizdən öncə yaşamış nəsillər bu dostluğu, qardaşlığı daim inkişaf etdiriblər. Ancaq Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bu əlaqələr artıq xalqlar arasındakı əlaqələrlə bərabər, dövlətlər
arasında əlaqələr səviyyəsinə çatmışdır. Azərbaycan ilə Türkiyə arasında münasibətlər həm Azərbaycanla
Türkiyənin qarşılıqlı surətdə faydalı əlaqələrini təşkil edir, eyni zamanda beynəlxalq aləmdə, bütün beynəlxalq
təşkilatlarda Azərbaycanın xarici siyasətinin həyata keçirilməsində Türkiyə ilə Azərbaycan həmişə
bərabərdirlər, həmişə eyni mövqedən çıxış edirlər. Bu da Azərbaycanın xarici siyasətinin həyata keçirilməsi
üçün çox mühüm amillərdən biridir.
Azərbaycan hələ dövlət müstəqilliyini əldə etməzdən öncə Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən hərbi
təcavüzə məruz qalmışdır. Ancaq o vaxt, hələ Azərbaycan müstəqil dövlət olmadığı bir zamanda, SSRİ
tərkibində olarkən yenə də bizim Türkiyədəki qardaşlarımız Azərbaycanla yaşamış, ölkəmizin bu çətin
problemlərini diqqətlə izləmiş və bizə mənəvi dəstək olmuşlar.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması üçün Türkiyə-Azərbaycan dostluğu və əməkdaşlığı
xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi üçün 1992ci ildə yaranmış ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və bu çərçivədə, təkcə bu çərçivədə yox, bütün beynəlxalq
təşkilatların zirvə görüşlərində Türkiyənin cümhur başqanı, başqa nümayəndələri daim Azərbaycanın mövqeyini
müdafiə ediblər, ölkəmizi dəstəkləyiblər, məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün çalışırlar və Ermənistanın
təcavüzkar, işğalçı olduğunu bütün dünyaya bəyan edirlər.
Bizim bu əlaqələrimizin içərisində Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı hərbi sahədə əməkdaşlıq da xüsusi
yer tutur. Məlumdur ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə onun ordusu yox idi. Ümumiyyətlə,
Azərbaycan əsrlər boyu müxtəlif imperiyaların tərkibində olduğuna görə, öz milli ordusunun yaranmasında çox
böyük çətinliklər çəkibdir.
Məlumdur ki, tarixdə Azərbaycanın böyük sərkərdələri olmuş, ölkəmizin böyük ordusu olmuş,
insanlarımız vuruşmuşlar, döyüşmüşlər və Azərbaycan torpaqlarını müdafiə etmişlər. Ancaq son iki əsrdə
Azərbaycan bütün bunlardan məhrum olmuşdur. Ona görə də bizdə ordu quruculuğu təcrübəsi olmamış, yaxud
da ki, çox az olmuşdur. Azərbaycanın problemləri xüsusilə ondan ibarət olmuşdur ki, ölkəmiz hələ dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən bir neçə il öncə, SSRİ tərkibində olarkən Ermənistanın silahlı qüvvələri ilə üz-üzə
durmuş, döyüşlər aparmış və öz torpağını qorumağa çalışmışdır. Belə bir şəraitdə Azərbaycanın Milli
Ordusunun yaranması çox çətin bir proses olmuşdur, ancaq Azərbaycan xalqı, Azərbaycanın qəhrəman, cəsur
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insanları, gəncləri Azərbaycan torpağının müdafiəsi üçün döyüşüblər, vuruşublar, qan töküblər, şəhid olublar.
Amma bununla yanaşı, bizim dövlətimizə nizami ordu lazım idi. Biz bu nizami ordunu yaratmağa
başladıq. Amma ordunu yaratmaq üçün birincisi, təcrübə lazımdır. İkincisi, zabit heyəti hazırlamaq üçün
mütəxəssislər lazımdır. Gənc əsgərləri döyüşə hazırlamaq, yaxud onlara əsgəri xidmətini həyata keçirməyi
öyrətmək, təlim və təhsil vermək lazım idi. Bütün bunlara görə də biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə dostluq,
qardaşlıq əlaqələrimizə əsaslanaraq, Türkiyənin Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsindən istifadə etmişik və edirik.
Türkiyənin Silahlı Qüvvələri də Azərbaycanda ordunun, ölkəmizin milli ordusunun yaranması, onun
səviyyəsinin yüksəldilməsi, zabit kadrların hazırlanması, bizim ordu hissələrinin təşkil olunması,
təkmilləşdirilməsi sahəsində artıq bir çox illərdir ki, Azərbaycan ilə əməkdaşlıq edir və ölkəmizə yardım
göstərir. Bütün bu dostluq, qardaşlıq yardımına görə, Azərbaycana və xüsusilə milli ordumuzun yaranmasına
göstərilən köməyə görə biz Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyə xalqına və onun silahlı qüvvələrinə hədsiz
dərəcədə minnətdarıq.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Ordusu, Silahlı Qüvvələri dünyanın ən böyük dövlətlərinin silahlı qüvvələrinin
qarşısında durmağa qadirdir. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin tarixi Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması ilə sıx
bağlıdır. Təbiidir ki, türk xalqı keçmişdə və Osmanlı imperatorluğu vaxtında da böyük qəhrəmanlıq nümunələri
göstərmişdir. Ancaq bugünkü türk ordusu, Türkiyənin bugünkü silahlı qüvvələri Türkiyənin xilas olmasında və
bu ölkədə 1923-cü ildə cümhuriyyət yaranmasında böyük xidmətlər göstərmişdir. Məlumdur ki, Birinci dünya
müharibəsindən sonra Osmanlı imperatorluğu süqut edərkən Türkiyəni müxtəlif istiqamətlərdən dağıtmaq,
parçalamaq cəhdləri var idi. Ancaq türk xalqı və xüsusilə türk əsgəri çətin və ağır döyüşlər, qurtuluş savaşı
apararaq Türkiyəni xilas etmişdir. Həm Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yaradıcısı, həm də Türkiyə
Cümhuriyyətinin yaradıcısı, başçısı dünyanın ən böyük şəxsiyyətlərindən biri olan Mustafa Kamal Atatürk
olmuşdur.
Artıq 78 ildir ki, Türkiyə Cümhuriyyəti yaşayır, inkişaf edir, iqtisadi cəhətdən dünyanın inkişaf etmiş
ölkələrinin sırasındadır. Böyük Mustafa Kamal Atatürk tərəfindən əsası qoyulmuş, yaranmış və formalaşmış
Türkiyə Silahlı Qüvvələri bu gün çox yüksək səviyyədədir.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə Cümhuriyyətində xüsusi rolu və yeri vardır. Türkiyə Silahlı
Qüvvələri həm Türkiyənin bütövlüyünü, dövlətçiliyini qorumaq, saxlamaq yolunda, həm də Türkiyəyə zərbələr
vurmaq istəyən müxtəlif terrorçu və təxribatçı qüvvələrin qarşısının alınması yolunda böyük xidmətlər
göstərmişdir və bu gün də göstərir.
Mən deyə bilərəm ki, böyük Mustafa Kamal Atatürk yeni Türkiyə, Türk Cümhuriyyəti yaratmışdır.
Böyük Mustafa Kamal Atatürk Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrini yaratmışdır. Məmnuniyyət hissi
doğurur ki, türk xalqı, Türkiyənin Silahlı Qüvvələri böyük Mustafa Kamal Atatürkün yolu ilə inamla gedirlər və
onun vəsiyyətlərinə, onun yoluna, onun şəxsiyyətinə daim sadiqliyini nümayiş etdirirlər.
Biz dost və qardaş olaraq Türkiyə Cümhuriyyətinin nailiyyətlərinə sevinirik və onun daha da inkişaf
etməsini arzulayırıq. Dost və qardaş olaraq Azərbaycan xalqı Türkiyə Cümhuriyyətinin belə qüdrətli, əzəmətli,
müasir tələblərə uyğun olan ordusunun, silahlı qüvvələrinin varlığından iftixar hissi keçirir. Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq çox yaxşı nəticələr verir. Bu da xüsusilə ondan ibarətdir ki, biz birincisi,
Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin təcrübəsindən istifadə edirik. İkincisi, Azərbaycanın Silahlı
Qüvvələri üçün yeni, müasir tələblərə uyğun kadrların hazırlanmasında onların yardımından istifadə edirik. Eyni
zamanda ordumuzda müasir tələblərə uyğun struktur dəyişikliklər aparmaq və ordunu müasir standartlara
çatdırmaqda Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin yardımından istifadə edirik. Bütün bunlara görə, hörmətli cənab
Hüseyn Qıvrıqoğlu, mən Sizə və Sizin simanızda bütün türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə, Türkiyənin
Silahlı Qüvvələrinə Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin təşəkkürünü bildirirəm. Əmin ola bilərsiniz ki,
bizim bu əlaqələrimiz, dostluğumuz, qardaşlığımız daim inkişaf edəcəkdir və əbədi olacaqdır.
Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin nə qədər qüdrətli, yüksək standartlara malik olmasının biz dünən şahidi
olduq. "Türk ulduzları"nın Azərbaycana gəlməsi və Azərbaycan səmasında uçuşlar etməsi hər bir
azərbaycanlıda böyük iftixar hissi doğurmuşdur. Azərbaycanda insanlar heç vaxt belə hadisənin şahidi
olmamışdılar, heç vaxt bunu görməmişdilər. Bu mərasim haqqında bizim televiziyada məlumatlar veriləndən
sonra insanlar buna çox maraq göstərmişlər. Birincisi, ona görə ki, bu cür təyyarələrin elə gözəl uçuşlarını onlar
heç vaxt görməmişdilər. Onu görmək arzusunda idilər. İkincisi, ona görə ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin, "Türk
ulduzları"nın böyük məharətlə Azərbaycanın səmasında, Bakı üzərində uçuşlar keçirməsi hər bir azərbaycanlıda
böyük iftixar hissi doğururdu. Söyləyirlər ki, insanlar şəhərin hər tərəfindən bunu müşahidə etmişlər. Bizim
Milli park və Azadlıq meydanı adamlarla dolu idi. Azərbaycanda bir söz var: "İynə atsan, yerə düşməzdi".
Ancaq təkcə oradan yox, şəhərin müxtəlif hündür nöqtələrindən bu uçuşları müşahidə ediblər. Çünki onların
uçuşlarını hər yerdən görmək mümkün idi.
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Bu, hər bir insanda böyük sevinc hissi doğurmuşdur. Söyləyirlər ki, insanlar sevincdən göz yaşları
tökürdülər. Bu hadisə bir daha dostluğumuzun, qardaşlığımızın rəmzi olmaqla bizim hamımızda böyük iftixar
hissi doğurdu ki, Türkiyə Cümhuriyyəti belə silahlı qüvvələrə malikdir. Ona görə də mən bu münasibətlə sizə
təşəkkür edirəm. Rica edirəm, mənim təşəkkürümü və minnətdarlığımı bizim qardaşlarımıza, türk şahinlərinə,
"Türk ulduzları"na çatdırasınız. Mən onlara gələcəkdə də yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Bütün bu dostluğa,
qardaşlığa, strateji əməkdaşlığa yüksək qiymət verərək Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi, ordu
generalı hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu Azərbaycan Respublikası prezidentinin fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının ən yüksək hərbi ordeni ilə təltif olunmuşdur. Hörmətli dostum, qardaşım, mən bu fərmanımla
bir daha Azərbaycan dövlətinin Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun dövlətinə, xalqına nə qədər böyük hörmət,
ehtiram bəslədiyini nümayiş etdirirəm. Eyni zamanda bizə göstərilən yardımı yüksək qiymətləndirdiyini
bildirirəm.
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AZƏRBAYCAN ALI HƏRBİ MƏKTƏBİNİN BİRİNCİ BURAXILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(26 avqust 2001)
26 avqust 2001-ci il
Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı hörmətli cənab Hüseyn
Qıvrıqoğlu!
Türkiyə Cümhuriyyətindən Azərbaycana qonaq gəlmiş hörmətli generallar, zabitlər, dostlar!
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin hörmətli müəllim-professor heyəti!
Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin ilk məzunları və bütün kursantları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün müstəqil Azərbaycanın həyatında tarixi hadisə baş verir. Azərbaycanın Ali Hərbi Məktəbi son illər
təkmilləşərək, inkişaf edərək, nəhayət, özünün ilk məzunlarını buraxır. Azərbaycan Silahlı Qüvvələri,
Azərbaycan ordusu böyük gənc zabit korpusu ilə tamamlanır. Bunlar hamısı son on il içərisində Azərbaycanın
müstəqilliyi naminə, dövlətçiliyi naminə, Azərbaycanın qüvvətlənməsi naminə görülən görkəmli işlərdən
biridir.
Ordu quruculuğu asan iş deyildir. Müstəqillik əldə etmiş hər bir ölkə, azadlığa çıxmış hər bir xalq öz
dövlətinin bütün təsisatlarını yaradır. Məlumdur ki, ötən illərdə müstəqil Azərbaycan bütün bu təsisatları
yaradıbdır. Müstəqil dövlət kimi, hüquqi-demokratik dünyəvi dövlət kimi Azərbaycan artıq öz hakimiyyət
orqanlarını yaradıb, onlar səmərəli fəaliyyət göstərir və Azərbaycanın müstəqilliyinin inkişaf etməsi üçün,
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi üçün üzərinə düşən vəzifələri yerinə yetirirlər.
Bu sırada görülən bütün işlərdən ordu quruculuğu ən çətin, ən mürəkkəb bir sahədir. Əgər nəzərə alsaq ki,
Azərbaycan on il bundan öncə dövlət müstəqilliyini əldə edəndə Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzünün
qarşısını almaq üçün müharibə edirdi və onun mütəşəkkil hərbi hissələri, ordusu yox idi, onda, təsəvvür etmək
olar ki, bu illərdə Azərbaycanda ordu quruculuğu sahəsində nə qədər böyük, ağır və çətin yol keçmişik.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan keçmiş əsrlərdə müstəqil olmadığı kimi, özünün müstəqil ordusu da
olmayıbdır. Yəni ordusu, silahlı qüvvələri olmayıbdır. Əgər Azərbaycan müstəqillik əldə edəndə bütün başqa
peşələrdə böyük kadr potensialına malik idisə, ordu sahəsində Azərbaycan bundan məhrum idi. Ona görə
ordunu qurmaq, yaratmaq hər bir əsgərə hərbi peşəni anlatmaq və nizami ordu yaratmaq üçün zabit kadrları
hazırlamaq bunlar böyük iradə, böyük səylər tələb edirdi. Amma indi bütün Azərbaycan xalqı fəxr edə bilər ki,
artıq biz bu sahədə məqsədlərimizə nail olmaqdayıq.
Azərbaycanda müstəqil Azərbaycan dövlətinin Hərbi məktəbinin yaranması çətin bir proses idi.
Doğrudur, bizim keçmişdə sovet ordusunda xidmət edən müəyyən zabitlərimiz var idi. Bizim 70-ci illərin
əvvəllərində yaratdığımız Naxçıvanski adına Hərbi Litseyimiz var idi. Bunlar hamısı hərbi kadrların
hazırlanmasında müəyyən qədər əsas yaratmışdır. Ancaq milli Silahlı Qüvvələrin, Milli Ordunun, gərək milli
Ali Hərbi Məktəbi də olaydı. Biz bu işə başladıq, bu işi təşkil etdik. İndi onun gözəl bəhrələrinin şahidiyik.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında
yaranmış əməkdaşlıq bizim bu işdə nailiyyətlərimizin əsasını təşkil edir. Çünki keçmiş zamanlarda bizim
zabitlərin aldığı hərbi təhsil indi müstəqil Azərbaycanın həyatı üçün, müasir dövr üçün heç də yetərli deyildir.
Ona görə də yeni ali hərbi məktəb yaratmaq lazım idi. Bu məktəbdə tələbələrin təhsil alması üçün lazımi şərait
yaratmaq lazım idi. Ən əsası da, yüksək səviyyəli hərbi biliyə malik olan müəllim heyəti yaratmaq lazım idi.
Bunların hamısının həyata keçirilməsində Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələri Azərbaycana böyük
yardım etmişdir. Bizim müştərək işimizin nəticəsində, səmərəli əməkdaşlığımızın nəticəsində artıq indi
Azərbaycanda Ali Hərbi Məktəb mövcuddur və bu gün o ilk, birinci məzunlarını buraxır. Bir neçə yüz gənc
zabit burada dörd il təhsil alandan sonra, hərbi bilikləri mənimsəyəndən sonra, müasir hərbi təcrübəni
mənimsəyəndən sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hissələrinə xidmətə gedəcəkdir. Bu, bizim ordumuzun,
silahlı qüvvələrimizin komandan heyətinin keyfiyyətinin yüksəlməsinə çox kömək edəcəkdir. Çünki bu gün
Hərbi Məktəbin məzunları artıq yeni dərs proqramı, yeni hərbi nailiyyətlərin təcrübəsi Türkiyə Cümhuriyyəti
Silahlı Qüvvələrinin böyük təcrübəsi əsasında təhsil alıblar. Türkiyənin Ali Hərbi Məktəbdə dərs keçən, təlimtərbiyə işini aparan yüksək rütbəli zabitləri bugünkü məzunları yaxşı hazırlayıblar və inanıram ki, onlar
Azərbaycanın hərbi hissələrində yeni bir əhval-ruhiyyənin yaranmasına kömək edəcəklər.
Mən çox məmnunam ki, Azərbaycan üçün bugünkü tarixi gündə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı
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Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı hörmətli cənab Hüseyn Qıvrıqoğlu bu mərasimdə iştirak edir.
Onun xüsusi olaraq, təbiidir ki, Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə Azərbaycana indiki səfəri və bu mərasimdə
iştirak etməsi, burada söylədiyi nitqində Azərbaycan əsgərlərinə, zabitlərinə verdiyi tövsiyələr çox
əhəmiyyətlidir. Güman edirəm ki, bu, təkcə buraya toplaşmış Ali Hərbi Məktəbin məzunları, yaxud kursantları
üçün yox, bütün Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin əsgərləri, zabitləri üçün də çox əhəmiyyətlidir. Buna görə də
mən bu gün böyük məmnuniyyət hissi ilə qeyd edirəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan arasında bütün
sahələrdə əməkdaşlıq öz müsbət nəticələrini verir və bu sahələrdən ən çətini, ən ağırı olan hərbi sahədəki
əməkdaşlığımız bax, bu gün burada – gözəl məktəbin gözəl meydanında öz təzahürünü tapır. Mən bunlara görə
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezerə, Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri
hörmətli Bülənd Ecevitə, Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi ordu generalı Hüseyn
Qıvrıqoğluna Azərbaycan xalqı adından, Azərbaycan dövləti adından dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı
bildirirəm.
Bu gün bu mərasimi daha da gözəlləşdirən "Türk ulduzları"nın ikinci gündür ki, Azərbaycanın, Bakının
səmasında qəhrəmancasına uçuşları oldu. Biz dünən də, bu gün də Türkiyənin nə qədər qüdrətli, peşəkar, nə
qədər inkişaf etmiş Silahlı Qüvvələrinin mövcud olduğunun şahidiyik. Mən "Türki ulduzları"nın Azərbaycana
gəlməsi münasibətilə bütün xalqımızın adından, dövlətimizin adından minnətdarlığımı bildirirəm və bəyan
edirəm ki, mən onları öz şəxsi hədiyyələrimlə təltif edirəm.
Əziz gənc zabitlər!
Siz xoşbəxt adamlarsınız, xoşbəxt gənclərsiniz. Ona görə ki, bu məktəbdə dörd il təhsil almısınız, hərbi
peşəni mənimsəmisiniz və şüurlu olaraq özünüzü bu şərəfli işə, hərbi peşəyə həsr etmək niyyəti ilə yaşayırsınız
və Azərbaycan ordusunda şərəflə xidmət etməyə hazırsınız. Sizin qarşınızda çox böyük vəzifələr durur. Siz bu
illər ərzində aldığınız təhsili, qazandığınız təcrübəni gərək, Azərbaycanın xidmət edəcəyiniz hərbi hissələrində
səmərəli istifadə edəsiniz. Birincisi, siz gərək öz xidmətinizlə sübut edəsiniz ki, dörd il müddətində aldığınız
təhsil həqiqətən, Azərbaycan ordusunun peşəkarlığını, səviyyəsini qaldırmağa xidmət edəcəkdir. İkincisi, gərək
hər bir hərbi hissədə əsgərlər üçün nümunə olasınız. Çünki siz müstəqil Azərbaycanın milli ordusunun, milli
hərbi məktəbinin məzunlarısınız. Bu, çox şərəfli addır. Bu şərəfli adı siz axıra qədər şərəflə daşımalısınız. Bu da
sizin üçün çətin deyildir. Çünki bir halda ki, Azərbaycan ordusunda xidmət etmək, zabit olmaq, Azərbaycanın
müstəqilliyinin, dövlətçiliyinin, Azərbaycan torpaqlarının keşiyində durmaq peşəsini şüurlu olaraq özünüz
seçmisiniz, demək, siz bu peşəni sevirsiniz. Hərbi hissələrdə gərək əməli fəaliyyətinizdə bunları sübut edəsiniz,
nümayiş etdirəsiniz və əsgərlər sizdən nümunə götürməlidirlər. Ümidvaram ki, bu, belə də olacaqdır.
Azərbaycan əsgərinin birinci vəzifəsi xalqına, torpağına, millətinə sədaqətlə xidmət etməkdir. Hər il
gənclər Azərbaycan ordusunda xidmət etmək üçün səfərbər olunurlar. Onlar bir il, il yarım ordu sıralarında
xidmət göstərib tərxis olunurlar. Siz gərək hərbi hissələrdə tabeliyinizdə olan əsgərlərə az müddətdə hərbi
peşəni öyrədəsiniz, həqiqi döyüşçü olmaq qabiliyyətini onlara öyrədəsiniz. Beləliklə də Azərbaycanın hərbi
potensialını daha da gücləndirəsiniz.
Azərbaycan əsgəri gərək hər şeydə türk əsgərinə bənzəməyə çalışsın. Çünki biz artıq bunun canlı
şahidiyik ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin ağır şəraitdə yaşayaraq inkişaf etməsində və ona qarşı olan təxribatların
qarşısının alınmasında, vaxtilə, 20-ci illərdə Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasına mane olan qüvvələrin
qarşısının alınmasında türk əsgəri böyük qəhrəmanlıq, şücaət, vətənpərvərlik nümunələri göstəribdir. Ona görə
də bu ənənələri daim inkişaf etdirərək, Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələri indi dünyada ən güclülərdən
biri hesab olunur.
Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı Qüvvələrinin, onun əsgərlərinin bütün başqa keyfiyyətlərdən əlavə, ən
yüksək keyfiyyəti vətənə, millətinə, torpağına daim sədaqət hissi ilə yaşaması və xidmət etməsidir. Bu, hər bir
ölkənin əsgərinin borcudur. Dünyada, dünya ölkələrində bu sahədə böyük nümunələr də var. Bu nümunələrdən
biri, və bizim üçün çox yaxın, əziz olan nümunələrdən biri türk əsgərinin, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Türkiyə
Cümhuriyyəti yaranandan sonra türk ordusunu daim inkişaf etdirməsidir. Siz də Azərbaycan xalqına xidmət
edərək, müstəqil Azərbaycan dövlətinə xidmət edərək, müstəqil Azərbaycan torpağının keşiyində duraraq,
xalqınızı sevərək, vətənpərvərlik hissi ilə yaşayaraq, özünüzü qəhrəman, cəsur, qüdrətli bir insan kimi
formalaşdırmalısınız və qarşıdan gələ biləcək bütün çətinliklərə hazır olmalısınız.
Ermənistan silahlı qüvvələri vaxtilə Azərbaycan ərazisinin bir qismini işğal edibdir. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü pozulubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyon Azərbaycan vətəndaşı, bizim soydaşlarımız
didərgin düşüblər, ağır şəraitdə yaşayırlar və Azərbaycan dövlətinin ən ümdə vəzifəsi Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz elinə-obasına qaytarmaq və
onlara gələcək yaşayış üçün şərait yaratmaqdır.
Biz bunun üçün məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq. Dünya
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təcrübəsi, müasir həyatda gedən proseslər onu göstərir ki, bu cür münaqişələr sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Nə
qədər çətin olsa da, sülh yolu ilə həll edilməlidir. Biz bu çətinliklərin öhdəsindən gələrək bu yol ilə gedirik və
gedəcəyik. Ancaq eyni zamanda Azərbaycan ordusu, Azərbaycan əsgəri bilməlidir ki, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
nəyin bahasına olursa olsun, bərpa edilməlidir. Bu, Azərbaycan dövlətinin üzərinə düşən vəzifədir və bunun
icraçıları Azərbaycanın Silahlı Qüvvələridir, Azərbaycan ordusudur, Azərbaycan əsgəridir. Siz hər an, hər
dəqiqə Azərbaycan dövlətinin bu qərarını, üzərinizə düşən bu vəzifənizi yerinə yetirməyə hazır olmalısınız.
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Bizim on illik müstəqillik dövrümüz çox çətin və ağır yollardan keçibdir.
Həm daxili qüvvələrin, həm də xarici qüvvələrin bizim müstəqilliyimizi pozmaq cəhdləri dəfələrlə özünü
göstəribdir. Ancaq xalqımız bunlara sinə gərib və müstəqilliyimizin onuncu ildönümünü bayram edəcəyik.
Ancaq bizim xarici siyasətimizdə, həm qonşularımızla, həm də bütün dövlətlərlə münasibətlərimizdə əsas
prinsip sülhsevərlik, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıqdır. Biz heç bir ölkə ilə müharibə etmək fikrində deyilik. Biz
heç bir ölkənin torpağına göz dikməmişik.
Ancaq eyni zamanda sülhsevər dövlət olaraq biz sülhsevər siyasətimizi təmin etmək üçün güclü orduya
malik olmalıyıq. Çünki, əgər kimsə bu sülhü pozarsa, demək, onun qarşısını ancaq ordu ilə, güc ilə almaq olar.
Ona görə də Azərbaycan Silahlı Qüvvələri bizim xalqımızın ən mötəbər hissəsidir. Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində xidmət edən şəxslər gərək anlasınlar ki, onlar Azərbaycan ordusunun bütün tələblərinə uyğun
xidmət etməlidirlər və yaşamalıdırlar. Əgər buna qadir deyillərsə, bu xidmətdən uzaqlaşmalıdırlar. Kiminsə
Azərbaycan ordusunda xidmət etməsi özünün şəxsi mənafelərini təmin etmək məqsədi daşıyırsa, belələrini aşkar
etmək lazımdır, uzaqlaşdırmaq lazımdır. Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti gərək yüksək mənəviyyata malik
olsun. Azərbaycan xalqının yüksək mənəvi dəyərləri ilə yaşasın. Vətənpərvərliyi, Vətəni sevməyi, Vətən
yolunda şəhid olmağı daim gözünün önündə saxlasın.
Azərbaycan xalqı Ermənistan silahlı qüvvələrinin qarşısını almaq məqsədi ilə aparılan döyüşlərdə çox
şəhidlər veribdir. Şəhidlərin xatirəsi bizim üçün həmişə əzizdir. Eyni zamanda onların şəhidliyi, qəhrəmanlığı
hər bir Azərbaycan gənci, hər bir Azərbaycan vətəndaşı, hər bir Azərbaycan əsgəri üçün nümunə olmalıdır.
Güman edirəm ki, indi bizim ordumuzda bu sahədə vəziyyət xeyli dəyişibdir. Ancaq hələ nöqsanlar,
çatışmazlıqlar da var. Onları aradan qaldırmaq lazımdır. Bunun üçün də bizim ordumuzda xidmət edən zabit
heyəti – generallar, zabitlər birinci növbədə özlərinə qarşı tələbkar olmalıdırlar. Özləri yüksək mənəviyyat,
yüksək vətənpərvərlik, yüksək qəhrəmanlıq nümunələri göstərməlidirlər. Bu nümunələr əsasında da əsgərləri,
bütün ordumuzu tərbiyə etməlidirlər, hazırlamalıdırlar.
Mən əminəm ki, siz, gənc zabitlər, Ali Hərbi Məktəbin məzunları məhz bu yol ilə gedəcəksiniz, məhz bu
keyfiyyətləri daşıyacaqsınız, məhz Azərbaycan xalqına sədaqətlə xidmət etmək, vətənpərvərlik hissiyyatları ilə
yaşayacaqsınız və xidmətinizi göstərəcəksiniz. Azərbaycan dövləti isə hər bir Azərbaycan əsgərinin, bütünlükdə
Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin xidmətini qiymətləndirməyə qadirdir, qiymətləndirir və bundan sonra da
qiymətləndirəcəkdir. Biz həm bütün Silahlı Qüvvələr üçün, həm də Ali Hərbi Məktəb üçün bundan sonra da
lazımi şəraitlərin yaranması üçün tədbirlər görəcəyik. Ancaq siz isə bizim yaratdığımız şəraitdən, imkanlardan
gərək, səmərəli istifadə edəsiniz.
Əziz dostlar, qonaqlar!
Mən hesab edirəm ki, bugünkü mərasim eyni zamanda Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının,
strateji əməkdaşlığının gözəl bir təzahürüdür. Burada həm Türkiyədən gələn hörmətli qonaqlarımız, həm Ali
Hərbi Məktəbdə vaxtilə müəllimlik etmiş, yaxud indi müəllimlik edən türk zabitləri, Türkiyənin generalları,
həm də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin generalları və yüksək rütbəli zabitləri, Azərbaycanın dövlət
hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri, bugünkü məzunların valideynləri iştirak edirlər. Bu, böyük bir
bayrama çevrilibdir. Eyni zamanda bu, gələcək üçün yaxşı bir ənənənin əsasını qoyubdur. Biz bu ənənəni
davam etdirməliyik. Bunun üçün yenə də Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsinə və inkişaf
etməsinə hərə öz payını verməlidir.
Mən bir daha Ali Hərbi Məktəbin məzunlarını ali hərbi təhsil alıb ordu sıralarında xidmətə getməsi
münasibətilə təbrik edirəm, sizə bu şərəfli işinizdə uğurlar arzulayıram. Azərbaycan ordusuna, Azərbaycan
əsgərinə qəhrəmanlıq, cəsurluq, vətənpərvərlik və bütün işlərində, bütün xidmətlərində uğurlar arzulayıram.
Yaşasın qəhrəman Azərbaycan əsgəri!
Qəhrəman, cəsur türk əsgərinə, Türkiyə ordusuna, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə eşq olsun!
Yaşasın sarsılmaz, əbədi Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı!
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"AZƏRI – ÇIRAQ – GÜNƏŞLI" YATAQLARININ TAMMİQYASL İŞLƏNİLMƏSİNİN 1-ci
MƏRHƏLƏSİNİN QƏTNAMƏSİNİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(30 avqust 2001)
30 avqust 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz bu gün Azərbaycanın həyatında yeni bir əlamətdar hadisə münasibətilə buraya toplaşmışıq. 1994-cü
ilin sentyabr ayında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə dünyanın 11 neft şirkəti arasında Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda yerləşən "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarında müştərək iş görmək üçün müqavilə
imzalanmışdır. Bu müqavilə imzalandığı gündən dünyada "Əsrin müqaviləsi" adlanıb və o vaxtdan indiyə qədər
bütün dünyanın nəzər-diqqətini cəlb edibdir.
Bu müqavilə Azərbaycanda Milli Məclis tərəfindən ratifikasiya olunandan sonra burada 11 neft şirkəti
konsorsium – Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti adı ilə ümumi bir təşkilat yaradıbdır. Onlar da Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti ilə birlikdə müqavilənin həyata keçirilməsi üçün lazımi tədbirlər görməyə başlamışlar. Təbiidir ki,
burada böyük hazırlıq işləri görülməli idi. Bunlar müvəffəqiyyətlə həyata keçirildi və 1997-ci ilin oktyabr
ayında "Çıraq" neft yatağında qurulmuş platformadan ilkin neft hasil olundu. O vaxta qədər Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə gələcəkdə hasil olacaq neftin
ixracının təmin edilməsi üçün iki neft kəmərinin tikilməsinə nail olubdur. Qara dənizin Novorossiysk limanına
nefti çatdırmaq üçün Bakı-Novorossiysk xətti və Gürcüstanın Qara dənizdə olan Supsa limanına neftin
çatdırılması üçün Bakı-Supsa xətti tikilmişdir.
Təbiidir ki, bir çox başqa işlər də görülmüşdür. Səngəçalda böyük terminal tikilmiş, neftin və qazın sahilə
gətirilməsi üçün böyük mühəndis işləri aparılmışdır, qurğular, borular tikilmişdir və bunların nəticəsində də
hasil edilən neft artıq ixrac olunmağa başladı. O vaxtdan indiyə qədər "Çıraq" neft yatağından 15 milyon 400
min ton neft hasil olunubdur və bununla bərabər, səmt qazı da alınıbdır. Hasil olunan neft ixrac edilib, səmt qazı
isə Azərbaycanın istifadəsinə verilibdir.
Ancaq indiyə qədər görülən işlər böyük neft müqaviləsinin başlanğıc mərhələsi idi. Qəbul olunmuş
proqram əsasında bu yataqlarda lazımi işləri aparmaq üçün Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, Azərbaycan Dövlət
Neft Şirkəti bu işləri müəyyən fazalara birinci faza, ikinci faza, üçüncü fazaya bölübdür. Demək, indiyə qədər
görülən işlər başlanğıc dövrü hesab olunur. İndi isə "Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsi üçün yeni mərhələ
başlanıbdır. Bunun da adı birinci fazadır. Təbiidir ki, birinci fazanın başlanılması üçün "Bakı-Tbilisi-Ceyhan"
əsas ixrac neft kəmərinin tikilməsi haqqında qərar qəbul olunmalı idi.
Təəssüflər olsun ki, bu, bizdən asılı olmayan səbəblərə görə müəyyən qədər ləngidi. Ancaq buna
baxmayaraq, artıq bu işlər də arxada qalıbdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri haqqında sazişlər
imzalanıb, lazımi kommersiya işləri görülübdür və indi artıq mühəndis axtarış işləri gedir. Gələn ildə isə BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasına başlanacaqdır. Buna görə də görülən işlərin əsasında bu böyük
müqavilənin birinci fazasına başlamaq imkanı əldə edilmişdir.
Təbii ki, burada da çox işlər görmək lazımdır. Bir çox məsələləri razılaşdırmaq lazımdır. Bu barədə həm
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti və bunların hamısını birləşdirən rəhbər
komitə çox böyük iş aparıbdır. Nəhayət, birinci fazanın başlanması üçün razılıq əldə olunubdur. Sazişlər
hazırlanıb və burada imzalanacaqdır. Bununla da, biz "Əsrin müqaviləsi"nin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsini
təmin edəcəyik.
İndi imzalanacaq saziş çox böyükdür. Onun hamısını təbiidir ki, burada sizə bəyan etmək imkanı yoxdur
və bir də orada çox texniki məsələlər var. Ancaq bu saziş ilə əlaqədar Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
ilə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti arasında qətnamə imzalanıbdır. Ona görə də bu saziş haqqında müfəssəl
məlumat vermək üçün hesab edirəm ki, indi bu qətnaməni sizə bəyan etmək lazımdır.
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Güman edirəm ki, hörmətli cənab Vudvordun nitqi bizim bu gün başlayacağımız işlər haqqında, onların
gələcəyi haqqında və Azərbaycan xalqına, Azərbaycan Respublikasına gətirəcəyi yeni nailiyyətlər haqqında çox
ətraflı məlumat verdi.
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Cənab Vudvord, mən sizə, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətində birləşmiş bütün xarici şirkətlərin
nümayəndələrinə, bu şirkətlərdə çalışan xarici ölkələrdən gəlmiş mütəxəssislərə və onlarla bərabər Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkətinin əməkdaşlarına, Azərbaycan neftçilərinə indiyə qədər birlikdə gördükləri işə görə səmimi
qəlbdən təşəkkür edirəm.
"Əsrin müqaviləsi"nin nə qədər ağır və çətin şərtlər içərisində meydana çıxması haqqında biz çox
danışmışıq. Həm Azərbaycan ictimaiyyətinə, həm də beynəlxalq aləmə həmin proses yaxşı tanışdır. Ancaq bu
müqavilənin həyata keçirilməsi heç də asan olmayıbdır. Biz bir çox mərhələlərdən keçmişik. Bir çox ağır və
çətin problemlərin həll edilməsinə nail olmuşuq. Beləliklə də, "Əsrin müqaviləsi" imzalanandan sonra hamımız
birgə, ardıcıl çalışaraq hər kəsə məlum olan nailiyyətlər əldə etmişik.
İndiyə qədər görülən işlər, "Çıraq" yatağından hasil edilən neft və onun ixrac edilməsi həm neft
şirkətlərinə, həm də Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə, deməli, Azərbaycan dövlətinə artıq mənfəət gətirir.
Məhz bunların nəticəsidir ki, Azərbaycanda indi Dövlət Neft Fondu yaranıb və bu fondda 430 milyon dollardan
çox vəsait vardır. Bu müqavilədə iştirak edən hər bir şirkət də onun payına düşən mənfəəti götürübdür. Beləliklə
də, biz görülən işlərin əməli nəticəsini, yəni bu işlərin gətirdiyi mənfəəti görürük və bundan da istifadə edə
bilərik.
O layihənin birinci fazasının başlanması üçün mütləq əsas ixrac neft kəməri – Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft
kəmərinin tikilməsi haqqında saziş əldə olunmalı idi. Mən bu gün qeyd etmək istəyirəm ki, bu yol da bizim
üçün asan olmamışdır. Biz bir neçə obyektiv və subyektiv maneələrlə rastlaşdıq. Bu gün açıq etiraf etmək
lazımdır ki, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə daxil olan bəzi şirkətlər hələ ki, "Çıraq" yatağından alınan neft və
onun gələcəyi haqqında müəyyən fikirləri olduğuna görə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin məhz indi
inşasına başlanılması məsələsində tərəddüd edirdilər. Onun qiyməti, yəni kəmərin tikilməsi üçün qoyulacaq
investisiya haqqında da müxtəlif fikirlər vardı. Bu da məsələnin vaxtında həll edilməsinə mane oldu. Ancaq
bunların da hamısını biz birgə işimiz, əməkdaşlığımız nəticəsində aradan qaldırdıq. Bu gün birinci fazanın
başlanması haqqında saziş imzalandı. Mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu gün imzalanan saziş "Əsrin
Müqaviləsi"nin yerinə yetirilməsində həlledici xarakter daşıyır.
Bu sazişin imzalanması münasibətilə mən Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətini, Azərbaycanın bütün
neftçilərini, bütün Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm və tam ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki,
bu saziş əsasında müəyyən edilmiş proqram vaxtında yerinə yetiriləcəkdir və biz bunların əməli nəticələrinin
şahidi olacağıq.
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması, onun həyata keçirilməsi və ondan sonra həm Azərbaycanın Xəzər
dənizindəki sektorunda, həm də quru hissəsində bir çox şirkətlərlə əməkdaşlığa başlamağımız – onların hamısı
Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının tərkib hissəsidir. Ancaq bu gün cənab Vudvord burada gözəl bir ifadə
işlətdi. Hesab edirəm, o, tamamilə haqlıdır: "Azərbaycanın neft sahəsində, neft strategiyasında yeni era
başlayıbdır". Bəli, bundan sonra biz bunu da özümüz üçün vacib bir ifadə kimi işlətməliyik: Azərbaycanın yeni
dövlət neft strategiyası və Azərbaycan neft sənayesinin yeni erası!
İndiyə qədər görülən işlər artıq yaxşı nəticələr veribdir. Xüsusilə bizim ölkəmiz, xalqımız üçün,
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, ölkəmizdə yeni iş yerlərinin açılması, bu layihənin yerinə
yetirilməsində Azərbaycanın müxtəlif şirkətlərindən, təşkilatlarından istifadə edilməsi üçün və nəhayət,
Azərbaycan xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması üçün çox işlər görülüb və yaxşı nəticələr əldə olunubdur.
Ancaq bunlar işin başlanğıcıdır. Bu gün cənab Vudvord qeyd etdi ki, birinci fazanın həyata keçirilməsi ilə
əlaqədar əlavə 3000 iş yeri açılacaqdır. Bu iş yerlərinin hamısı Azərbaycanın vətəndaşları üçün olacaqdır.
Azərbaycanın neft avadanlığı istehsal edən bir çox müəssisələrinin, Xəzər dənizindəki donanmamızın
gəmilərinin, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin çox böyük gəmilərinin potensialından – bütün bunların
hamısından istifadə olunacaqdır. Beləliklə, onlar birincisi, iş görəcək, fəaliyyətdə olacaqlar, qazanc
götürəcəklər, ikincisi, bunların hamısı Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün və xalqımızın rifah
halının yüksəlməsi üçün çox böyük xeyir gətirəcəkdir.
Hesab edirəm ki, bütün bu işlərin həyata keçirilməsində Azərbaycan sənayesinin potensialından
maksimum istifadə etmək lazımdır. Mən Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə üzümü tutaraq deyirəm:
Azərbaycanda nə çatmırsa, onları siz xarici ölkələrdən gətirəcəksiniz. Amma mən sizdən rica edirəm və buna da
nəzarət edəcəyəm ki, siz gərək Azərbaycanda olan bütün potensialdan maksimum istifadə edəsiniz. Bu potensial
da böyükdür. Əgər onlar olmasaydı, "Dədə Qorqud", "İstiqlal", "Qurtuluş" qazma qurğuları yaranmazdı.
Mən layihə ilə tanışam. Bilirəm ki, siz vaxtilə, 1970-ci illərdə bizim burada tikdiyimiz Dərin dəniz özüllər
zavodundan da çox səmərəli istifadə edəcəksiniz. Hətta platformanın böyük hissəsini quracaqsınız və ondan
sonra gətirərək, sürüşdürmə üsulu ilə həmin platformanın üzərinə qoyacaqsınız. Mən eşitdim ki, bu sahədə
indiyə qədər belə iş görülməyibdir. Bunu siz görəcəksiniz. Demək, bizim o nəhəng zavodumuz da işləyəcək və
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təbiidir ki, onun işçiləri məşğul olacaqlar, xeyir götürəcəklər. Siz də daha başqa yerdən – uzaqdan buraya nəsə
gətirməyəcəksiniz. Azərbaycanda nə varsa, hamısından istifadə etməlisiniz.
Cənab Vudvord bunu bəyan etdi: nə qədər vəsait, sərmayə qoyulacaqdır və milyardlarla gəlir
götürüləcəkdir. Milyardlar dedikdə, mən manatı nəzərdə tutmuram, Amerika Birləşmiş Ştatları dollarını nəzərdə
tuturam.
Ona görə də mən bu gün çox böyük sevinc hissi keçirirəm. Çünki bizim hələ 1993-cü, 1994-cü ildə
başladığımız iş öz nəticələrini verir və qarşıdakı üfüqlər də, perspektiv də çox gözəl görünür. Hesab edirəm ki,
xalqımız, Azərbaycan ictimaiyyəti televiziya və mətbuat vasitəsilə bugünkü mərasimlə tanış olarkən hər kəs
böyük iftixar hissi keçirəcəkdir ki, Azərbaycan öz iqtisadiyyatını bu vasitələrlə əzmlə inkişaf etdirir. Bir də ona
görə ki, hər biri Azərbaycan xalqının rifah halının gündən günə yaxşılaşmasına artıq tam inanacaqlar.
Mən indiyə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bu layihənin həyata keçirilməsini nəzarətimdə
saxlayacağam və sizə hər cür yardım göstərməyə hazıram.
Cənab Vudvord, siz buyurdunuz ki, Azərbaycana xarici ölkələrin böyük neft şirkətinin gəlməsinin,
Azərbaycana çoxlu investisiya qoyulmasının əsas şərti ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi sabitlikdir. Bəli, mən
böyük iftixar hissi ilə bəyan edirəm ki, bu, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan hakimiyyətinin, demokratik,
hüquqi, dünyəvi Azərbaycan dövlətinin əsas nailiyyətlərindən biridir. Siz də və Azərbaycana investisiya
qoymaq fikrində olan dünyanın başqa şirkətləri də əmin ola bilərsiniz ki, yaranmış ictimai-siyasi sabitlik bundan
sonra gündən-günə möhkəmlənəcək, onun pozulmasına biz heç vaxt yol verməyəcəyik və beləliklə də,
Azərbaycan bundan sonra da dünyanın müxtəlif şirkətlərinin investisiyasının cəlb olunması üçün bütün şəraiti
yaradacaqdır.
Mən bir daha sizi təbrik edirəm və bu işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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RUSİYA FEDERASİYASI XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ, RUSİYA
PREZİDENTİNİN XƏZƏR DƏNİZİNİN STATUSUNUN TƏNZİMLƏNMƏSİ MƏSƏLƏLƏRİ
ÜZRƏ XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ VİKTOR KALYUJNİ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(31 avqust 2001)
31 avqust 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli Viktor İvanoviç! Hörmətli qonaqlar, şadam ki, yay istirahətinə çıxmağınıza
baxmayaraq, yenə də bizim hamımız üçün çox mühüm məsələlərlə məşğul olursunuz. Hesab edirəm ki, Rusiya
prezidentinin Xəzər dənizi üzrə özünün xüsusi nümayəndəsini, üstəlik, Viktor İvanoviç Kalyujnı kimi belə
təcrübəli neftçini təyin etməsi bu prosesi irəlilədir. Doğrudur, ləng olsa da, hər halda, irəlilədir. Əvvəllər
ümumiyyətlə, heç bir irəliləyişin olmaması ilə müqayisədə, bunu müsbət nəticə hesab etmək olar.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Xəzəryanı ölkələrə səfərə çıxır və hər bir ölkənin mövqeyini
aydınlaşdırmaqla məşğul olursunuz. Zənnimcə, burada başlıcası beynəlxalq hüquq prinsipidir. Buna
baxmayaraq, hər bir ölkənin öz mövqeyi, öz baxışları var. Məncə, bu, ona gətirib çıxaracaq ki, biz Xəzər
dənizinin hüquqi statusu ilə əlaqədar, hər necə olsa, vahid rəyə gələcəyik. Biz əvvəlki görüşlərimizdə də,
prezident Vladimir Vladimiroviç Putinlə cari ilin yanvarında burada görüşərkən də bu barədə danışmışıq. Sonra
biz Soçidə görüşdük və belə bir yekdil fikirdə olduq ki, hüquqi status anlamı ilə bağlı bütün məsələlər
kompleksini həll etmək çətindir və ona görə də ilk növbədə mineral ehtiyatların, əslində, artıq çoxdan başlanmış
olan işlənilməsi üçün dənizin dibi məsələsini həll etmək lazımdır. Buna görə də hesab edirəm ki, biz əsas
diqqətimizi bu məsələlər üzərində cəmləşdirməklə məsələlərin məhz bu hissəsinin həllinə nail olmaqla digər
məsələlərin həllinə doğru irəliləyə bilərik.
Rusiyadan çox şey asılıdır. Rusiya ən böyük Xəzəryanı ölkədir. Onun böyük təcrübəsi və sizin kimi çox
təcrübəli mütəxəssisləri var. Odur ki, Sizdən çox şey asılıdır.
Viktor Kalyujnı: Heydər Əliyeviç, Sizinlə növbəti dəfə görüşmək imkanına görə çox sağ olun. Sizinlə
görüş gələcək müsbət addımlar üçün bir növ stimulyatordur. Ona görə ki, prezidentlə görüşərkən necə
irəliləmək üçün konkret impulslar alırsan. Üstəlik Sizinlə – məsələnin nəinki iri aspektlərinə, həm də ən kiçik
məqamlarına diqqət yetirən şəxsiyyətlə görüş ikiqat faydalıdır, çünki bunlarsız iri məsələlərin həlli mümkün
deyildir. Bir sözlə, Sizinlə görüş ikiqat faydalıdır.
Ona görə də biz həmişə bura gələrkən bütün mövzular üzərində fikir mübadiləsi aparmaq üçün bu görüşü
ümidlə gözləyirik. Mən Sizinlə tam razıyam ki, bu məsələnin həlli uzadılır. Hesab edirdim ki, hər şey daha
sadədir, daha tez başa gələr, amma bu prosesi uzatmaqla indiki mərhələdə özümüzə müəyyən dərəcədə
çətinliklər yaradırıq.
Xəzəryanı dövlətlərlə münasibətdə iş elə gətirmişdir ki, biz fikir mübadiləsi apararaq, hər bir ölkədə bu
səfəri müzakirə edirik. İş elə gətirdi ki, İranın nümayəndəsi bizdə oldu, öz planlarından, Azərbaycana,
Türkmənistana edəcəyi səfərdən danışdı, məsləhətləşmək və gələcək addımlarımızı müzakirə etmək üçün bizi
İrana dəvət etdi. Təbii ki, biz bu dəvəti qəbul etdik, İranda olduq və Bakıya gəlməyə bilməzdik. Azərbaycana
səfərimizin proqramı çox zəngin oldu, Xarici İşlər Nazirliyində görüşlər keçirildi, indi Xəzərdə yaranmaqda
olan vəziyyəti kifayət qədər geniş müzakirə etdik. Sizə məlumat vermək istərdik ki, zirvə görüşünə gedən yolda
yeni mərhələ başlanır. Sizin Tehrana səfəriniz hamı üçün tarixi hadisədir – xüsusən 23 iyul hadisəsindən sonra –
və biz bu barədə İranda açıq danışdıq. İran nümayəndəsi cənab Əhani ilə hələ Moskvada görüşərkən dedim ki,
bu vəziyyətdən ləyaqətli bir şəkildə Azərbaycan çıxdı, o, sizə üstün gəldi, Sizin oraya getmək qərarınız isə
ikiqat qələbədir. Təbii ki, bu səfərin necə hazırlandığını bilmək bizim üçün maraqsız deyildir.
Biz öz mülahizələrimizi söyləmək istərdik. Heydər Əliyeviç, demək istəyirəm ki, İrana səfərimiz yaxşı
oldu. Bizim tamamilə işgüzar, dostluq münasibətlərimiz yaranmaqdadır. Biz kifayət qədər açıq deyirik ki,
aramızda gizli mövzular yoxdur. Demək istəyirəm ki, – bu barədə mətbuatda da demişəm, – belə addım
atmalarına baxmayaraq, onlar – İran nümayəndələri buna ürəkdən təəssüflənirlər, Sizin bu hadisəyə
göstərdiyiniz münasibətdən razıdırlar. Əlbəttə, onlar belə şey gözləmirdilər və Sizin mövqeyinizi, reaksiyanızı,
Əhani ilə görüşünüzü, fikrinizi, sadəcə olaraq, heyranlıqla qarşılayırlar. Mən bunu Sizə açıq deyə bilərəm ki,
onlar həmin hadisənin necə həll edildiyindən razıdırlar. Ona görə də indi İranda ictimai rəy məsələnin həlli
yolunda irəliləyişə başlamağa meyllidir.
Əlbəttə, Sizin dediyiniz kimi, məsələnin nizama salınmasında Rusiyanın və onun xüsusi nümayəndəsinin
rolu böyükdür. Bəli, mən hesab edirəm ki, əlbəttə, Rusiya fəallıq göstərir, yollar, kompromisli variantlar axtarır,
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lakin elə bir mərhələ gəlib çatmışdır ki, indi əsas sözü kifayət qədər ciddi şəkildə Azərbaycan deməlidir. Sizin
mövqeyiniz qarşıdakı zirvə görüşünün həll etməli olduğu bir çox məsələlərə cavab olmalıdır.
Heydər Əliyev: Əlbəttə, çox da razı deyiləm ki, indiki halda siz mənim İranda olacaq görüşümün
imkanlarını həddindən artıq qiymətləndirirsiniz. Ona görə ki, bütün beş Xəzəryanı ölkə eyni dərəcədə səylər
göstərməlidir və bu məsələnin həllində Azərbaycan, Rusiya və İran kimi hər bir ölkənin də marağı var. Amma
onlar bu məsələnin dünya təcrübəsinə müvafiq surətdə, ən çox da beynəlxalq hüquqa müvafiq surətdə ədalətlə
həll edilməsində maraqlıdırlar. Hər bir ölkənin məsələyə məhz bu mövqelərdən yanaşa bilməsi üçün, şübhəsiz,
biz hər şeyi aydınlaşdırmalı və bir-birimizə kömək etməliyik. Əgər bu prinsiplər bir kənarda qalsa və hər bir
ölkə öz iradi qərarını düzgün hesab etsə, onda, əlbəttə, bu məsələdə qəti qərara, konsensusa gəlmək çətin
olacaqdır. Əlbəttə, hesab edirəm ki, mənim İrana səfərim bu məqsəd üçün deyil, çoxdan planlaşdırılmışdır. İkiüç il əvvəl planlaşdırılmışdır, artıq neçə ildir gündəlikdədir, lakin onu həyata keçirmək heç cür mümkün
olmurdu. Mənim səfərim hətta bu hadisədən də əvvəl, İranda prezident seçkilərindən də əvvəl gündəlikdə
dururdu. Ancaq qərara gəlmişdim ki, seçkilər keçirilib qurtarsın, prezident seçilsin. Bilirdim ki, cənab Xatəmi
seçiləcəkdir, bundan sonra isə oraya getmək və yeni hökumətlə görüşüb danışmaq olardı.
Əlbəttə, Tehranda görüşümüzün və danışıqlarımızın mühüm məsələlərindən biri də bu məsələ olacaqdır.
Amma bu, iki ölkənin deyil, beş ölkənin məsələsidir. Biz hamımız səylərimizi birləşdirməliyik. Bütün beş
Xəzəryanı ölkə ekspertlərinin görüşü Astanada, sentyabrın 18-nə təyin olunmuşdur. İstərdim ki, həmin vaxtadək
hər bir ölkə nə etmək barədə düşünsün. Əgər ekspertlər Astanada hər hansı bir razılığa gəlsələr, onda dövlət
başçıları üçün artıq heç bir çətinlik olmayacaqdır. Dövlət başçıları məsələləri öz aralarında müzakirə edə, fikir
mübadiləsi apara, mübahisə eləyə bilərlər, ancaq həmin məsələdə başlıcası, bu isə, təkrar edirəm, beynəlxalq
hüquq mövqelərindən, təşəkkül tapmış praktika mövqelərindən yanaşan mütəxəssislər, ekspertlərdir. Bir sözlə,
mən çalışacağam. Lakin mən ekspertlərin sentyabrın 18-də Astanada keçiriləcək görüşünə çox böyük ümidlər
bəsləyirəm.
Viktor Kalyujnı: Bəli, Heydər Əliyeviç. Bilirsinizmi, İrandakı görüşdən nə üçün danışdım? Axı, ən
böyük üstünlük bundadır ki, biz Sizinlə ya "hə", ya "yox" deyə bilən, yaxud bundan sonra necə işləmək barədə
məsləhət verə bilən bir insan kimi görüşürük. Biz İrana gedəndə orada vəziyyət bir qədər başqa cür olur. Orada
biz Xarici İşlər Nazirliyi səviyyəsində işləyirik və son instansiyaya çıxmırıq. Həmin səviyyədə bizə təqdim
olunanları heç özümüz də bilmirik ki, necə təqdim edirlər. Ona görə də bu baxımdan saysız-hesabsız
problemlər, hətta bəlkə də razılaşmamalar, anlaşılmazlıqlar mövcuddur. Siz bu problemə dərindən bələd
olduğunuza görə, məsələnin indiki vəziyyətini nəzərə almaqla, onun haqqında danışmaq Sizin üçün asandır.
İstərdik ki, bu istiqamətdə də belə olsun.
Razıyam ki, bu qərar beş dövlətin qərarı olmalıdır və bundan heç yana qaça bilməzsən, baxmayaraq ki,
bizi daim üçlükdə və ya dördlükdə yığışmağa təhrik edirlər. Mən həmişə demişəm ki, bu görüş yalnız beş
Xəzəryanı dövlətin görüşü olmalıdır, burada heç bir kompromis ola bilməz. İndi, əslində, dördlük işləyir,
Türkmənistan bizimlə işləmir, öz qınına qapanmışdır. O, ekspertlər səviyyəsində işləməyə imkan vermir, bəzən
özü telefon dəstəyini götürüb prezidentlərə zəng vurur. Axı, bu, işçi qrupları səviyyəsində işləməyə imkan
vermir. Ona görə də əslində dördlük işləyir. Bu da işimizi çətinləşdirir və ləngidici amildir, bunun üstündə bizi
tənqid edib deyirlər ki, biz bu məsələnin həllini uzatmışıq. Türkmənistan işləmək istəmir, müşahidə edir və
yumşaq desək, prosesə daha çox əngəl törədir. Ona görə də deyirdik ki, indi zirvə görüşünün lazım olduğu bir
mərhələyə gəlib çıxmışıq.
Heydər Əliyev: Bəli, zirvə görüşü gərəkdir.
Viktor Kalyujnı: Bəli, bu görüş ona görə gərəkdir ki, Türkmənistan problemini də müəyyən dərəcədə
həll edəcəkdir. Biz ona deməliyik ki, əgər beşlik haqqında qərar qəbul etmişiksə, sən də iştirak etməlisən,
adamların işləməsinə imkan verməlisən. Bu, bizim yeganə xahişimiz və müəyyən dərəcədə tələbimizdir, çünki
bu məsuliyyət bizim üzərimizə düşür. Sizin səfərinizin oynamalı olduğu roldan və zirvə görüşünün hazırlanması
üçün bizə iş variantında kömək etməsindən də ona görə danışıram.
İşçi qrupuna gəldikdə isə, demək istəyirəm, biz artıq hamı ilə razılığa gəlmişik ki, zirvə görüşü ərəfəsində
bütün sənədləri ikitərəfli formatda hazırlamaq üçün, sentyabrın 18-dən 20-dək olan dövrdə inandırmalara,
mübahisələrə hədər yerə vaxt sərf etməmək, yəni hər şeyi artıq qabaqcadan hazırlamaq və hər hansı mübahisəli
xırda anlaşılmazlıqları sonraya saxlamaq üçün sentyabrın 18-nə qədər işçi qrupları mübadiləsi aparacağıq. Biz
işçi qruplarının görüşlərinə artıq yeni baxımdan yanaşmağa başlamışıq. Açığını desək, bizi Türkmənistan hələ
də narahat edir. Düşünürəm ki, onların mövqeyi kifayət qədər çevik və konstruktiv deyildir. Başa düşürəm, hər
bir kəsin öz rəyinə malik olmaq hüququ var və biz bu hüquqa hörmət etməliyik, lakin bu rəy məntiqi və aydın
olmalıdır. Axı, bunun beynəlxalq praktikada da təsdiqi var. Amma bildiriləndə ki, Azərbaycan "Azəri", "Çıraq",
"Günəşli" yataqlarında işləri dayandırmalıdır, bu, artıq ciddi söhbət deyildir. Dayandırmalıdır nə deməkdir? Axı,

526

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bu layihə, demək olar, yeddi ildir həyata keçirilir, artıq nəticələr də var.
Vladimir Vladimiroviç Putinlə axırıncı söhbət zamanı bu məsələyə ayrıca toxunarkən Niyazov dedi ki,
əgər biz hətta məsələni həll etməsək də, mübahisəli ərazidə işin dayandırılmasına nail olsaq, artıq bunun özü
müvəffəqiyyət olacaqdır. Mən Sizə demək istəyirəm ki, Rusiya bu fikri dəstəkləmir, çünki bizim özümüzün də
Qazaxıstanla mübahisəli məsələmiz var. Odur ki, həyatın gedişini dayandırmaq olmaz. Əgər Türkmənistan
status problemini hətta Rusiyadan da fəal həll etsəydi, onda problemin həlli müddətini, məsələn, yanvarın 1-dək
müəyyən etmək olardı, biz isə onu yanvarın 1-dək həll etməliyik. Artıq bu halda prosesin müəyyən dərəcədə
ləngiməsindən danışmaq mümkün olardı.
Əgər Xəzərin statusu məsələsinin nə vaxt həll ediləcəyi məlum deyilsə, bu, müxtəlif fikir ayrılıqlarına,
qeyri-ciddi münasibətə gətirib çıxarır. Ona görə də biz müvafiq sənəd hazırlayırıq. Mənim şəxsi fikrim belədir
ki, biz mübahisəli məsələləri məntiqə uyğun həll etməli, öz aramızda müzakirə etməli və bununla da gələcək
səmərəli işə təkan verməliyik. Mən qəti əminəm və Vladimir Vladimiroviçdən xahiş edəcəyəm ki, tələbələr kimi
bizə də vaxt qoymaq lazımdır. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, status məsələsinə, məsələn hansısa müddətdə, yəni
2002-ci ilin birinci yarısında nöqtə qoymalıyıq. Hamımız bunu edərik. Əgər müddət qoyulmasa, onu hərə öz
bildiyi kimi uzadacaqdır. Axı, Rusiya ilə Azərbaycan arasında saziş lap son məqamda imzalanmışdır, çünki
müddət qoyulmuşdu və onu pozmaq olmazdı. Biz buna psixoloji cəhətdən hazırıq, belə ritmdə yaşayırıq. Ona
görə mən bunu Sizdən də xahiş edərdim. Nazarbayevlə Putin arasında söhbət zamanı bu məsələni Qazaxıstan
prezidenti də qaldırdı. Biz müddət təyin etməliyik və artıq bundan sonra işimizi ayrı cür intensivləşdirməyə
başlayacağıq. Ona görə də mən bunu Vladimir Vladimiroviçdən də xahiş edəcəyəm.
Heydər Əliyev: Mən razıyam. Hətta işçi qrupunun ayın 18-dəki görüşünün hansı nəticəyə gətirib
çıxaracağından asılı olmayaraq, razıyam ki, biz zirvə görüşünü keçirməliyik. Ona görə ki, biz bu görüşdə hətta
razılığa gəlməsək də, bir çox məsələlərə aydınlıq gətirəcəyik və işi davam etdirəcəyik. Mən bununla razıyam.
Sizin təklifiniz doğrudur.
Viktor Kalyujnı: Heydər Əliyeviç, daha bir məsələdən danışmaq istərdim. İndi zirvə görüşünün başqa
vaxta keçirilməsi barədə çoxlu söz-söhbət gedir. Biz hər yerdə deyirik ki, zirvə görüşü başqa vaxta
keçirilməyibdir. Onun keçirilməsinin vaxtı da hələ müəyyənləşdirilməyibdir. Deyirəm ki, hələ payız nə
başlayıb, nə də qurtarıbdır. İndi bayram süfrəsi açıb onu işgüzar söhbətlərlə doldurmaq olmaz. Bununla belə, hər
halda, Aşqabadın görüş yeri kimi qaldığını və bu vəziyyəti nəzərə alaraq, görüşün müddətinin razılaşdırılması
məsələsini Niyazovun uzatmaması üçün onu hansı yolla hərəkətə gətirmək barədə işgüzar səviyyədə düşünürük.
Çünki bunu şəxsən o etməli və bu məsələni uzatmamalıdır. Əks halda, onun mövqeyi barədə qeyri-müəyyənlik
yaranır. O, məsələni uzada bilər. Amma mən düşünürəm ki, prezidentlərdən kimsə, məsələn, Putin və ya başqa
birisi zəng edib deyər ki, gəlin, görüşək. Ona görə də Sizdən xahiş edərdim, əgər mümkünsə, İran prezidenti
Xatəmi ilə söhbət zamanı deyəsiniz ki, o, Türkmənistanla münasibətlərin bəzi incə məqamlarını nəzərə alaraq,
özünün bu görüşə hazır olduğunu bildirsin. Sizdən xahiş edərdik ki, bu məqamlardan istifadə olunsun.
Heydər Əliyev: Mən bunu hökmən edəcəyəm. Ancaq zirvə görüşü barəsində ümumi razılaşma
olmayıbdır. Türkmənistan prezidenti bəyan etmişdi ki, zirvə görüşü oktyabrın 27-də Aşqabadda keçiriləcəkdir.
O isə həmin gün Türkmənistanın müstəqilliyinin on illiyini bayram edir. Yaxşı, biz işgüzar görüş keçirməyə
gələcəyik, yoxsa müstəqilliyin on illiyini birlikdə qeyd etməyə toplaşacağıq? Qırğızıstan on illiyini qeyd etdi,
Ukrayna qeyd etdi. Ukrayna səfirliyi həmin bayramla əlaqədar bu gün burada tədbir keçirir. Tezliklə
Özbəkistan, sonra da Qazaxıstan qeyd edəcəkdir. Biz oktyabrın 18-də qeyd edəcəyik. Əgər biz öz milli
bayramımıza digər ölkələrin prezidentlərini dəvət etsək və eyni zamanda, ayrı bir tədbir keçirsək, bu nə olar?
Mən bilmirəm, kim necə keçirir, lakin biz bunu dəbdəbəsiz edəcəyik. Bəzi yerlərdə böyük paradlar, nümayişlər,
nə bilim, bir neçə gün davam edən tədbirlər keçirilir. Əlbəttə, belə bir vəziyyətdə danışıqlar aparmaq heç də
münasib deyildir. Ona görə də deyirəm ki, zirvə görüşünü Türkmənistan prinsipcə birtərəfli qaydada təyin
etmişdi, elə özü də birtərəfli qaydada başqa vaxta keçirmişdir. Əlbəttə, belə şeylərə dözmək olar, amma
intəhasız yox.
Məsələn, Soçidə görüşün baş tutması üçün MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri olan Vladimir
Vladimiroviç Putin hər birimizlə məsləhətləşmişdi. Əvvəla, bu məsələ Moskvadakı axırıncı görüş zamanı
müzakirə edilmişdi, sonra isə onun nümayəndəsi Yarov bütün MDB ölkələrinə getdi və razılaşdırdı, biz
hamımız həmin günə razılığımızı verdik və görüşdük. Ona görə də hesab edirəm ki, bu məsələdə də tam
bərabərlik olmalıdır. Yoxsa ki, mən bu günə təyin edirəm və siz hamınız yığışıb gəlməlisiniz. Hər ölkənin, hər
prezidentin öz proqramı, öz problemləri, öz işləri var. Odur ki, burada qarşılıqlı razılıq olmalıdır. Təkrar edirəm,
mən hər hansı bir təşəbbüs göstərmək niyyətində deyiləm. Əgər Türkmənistan bu zirvə görüşünü Aşqabadda
keçirmək istəyirsə və siz bunun əleyhinə deyilsinizsə, mən Aşqabada getməyə hazıram. Amma bu, beş dövlət
arasında çox dəqiq şəkildə razılaşdırılmalıdır. Mən bu fikirləri Tehranda, İran prezidenti ilə görüşdə, şübhəsiz,
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bildirəcəyəm.
Viktor Kalyujnı: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Məhz Niyazov Putinlə söhbətdə şübhə etdiyini söylədi ki,
Heydər Əliyeviç Aşqabada gəlməyəcəkdir. Putin ona cavab verib dedi: Siz Xatəmi ilə razılığa gəlin, mən isə
Heydər Əliyeviçlə danışaram. Sizin indi söylədiklərinizə biz şübhə etmirdik. Ona görə ki, Xəzər məsələsinin
tezliklə həllində Azərbaycan hamıdan çox maraqlıdır. Söylədiyiniz fikirlərə görə sağ olun. Biz hər yerdə
deyəcəyik ki, Heydər Əliyev öz iştirakını şəxsən təsdiqləmişdir.
Heydər Əliyev: Viktor İvanoviç, görünür, insanlar başqaları barəsində özləri fikirləşdikləri kimi
düşünürlər. Bəyan edirəm ki, bu beşlik harada toplaşırsa-toplaşsın, mən onun tərkibindəyəm.
Onun belə deməyə bəlkə də hansısa əsasları var. Çünki 1998-ci ildə Bakıda İpək yoluna dair beynəlxalq
konfrans keçirilərkən 32 ölkənin nümayəndələri, o cümlədən 9 prezident buraya gəldiyi, 14-15 beynəlxalq
təşkilat təmsil olunduğu halda, onların arasında ancaq Türkmənistanın nəinki prezidenti, hətta nümayəndə
heyəti də yox idi. Lakin eyib etməz, biz bunsuz da ötüşdük. Əlbəttə, mən heç zaman belə mövqe tutmamışam.
Mən hamının lazım bildiyi yerə gedəcəyəm.
Viktor Kalyujnı: Heydər Əliyeviç, buna görə sağ olun. Daha bir incə mətləbdən danışmaq istərdim.
Xəzərin statusunun müzakirəsi zamanı hər dövlətin öz rəyi olduğuna görə, təbii ki, fikir ayrılıqları da var.
Xəzərin statusunun həlli məsələsində Rusiya Azərbaycan və Qazaxıstan arasında kifayət qədər ciddi olan
müsbət təmas nöqtələri var. Bilirsiniz ki, Xəzərin cənub hissəsi özünü bir qədər başqa cür aparır. Zənnimizcə,
onların tutduqları mövqe çıxılmaz vəziyyətdir. Mən bunu qeyri-diplomatik sözlərlə demişəm və buna görə məni
tənqid ediblər. Diplomatiyada "çıxılmaz vəziyyət" demək olmaz. Əlbəttə, biz istənilən halda kompromisli
qərarlar, kompromisli variantlar axtarırıq. Ona görə də Sizdən xahiş edərdik, Azərbaycanın və Rusiyanın öz
mövqeyinin olmasına baxmayaraq, – bu mövqe sarsılmazdır və Rusiya bu bəyanatdan və orada əksini tapmış
əsaslardan geri çəkilməyəcəkdir, – kompromisli variant axtarışı yolunu istisna etməyəsiniz. İstərdik, Siz öz
qrupunuza tapşırasınız ki, onlar cənub variantını necə həll etmək barədə hər gün düşünsünlər.
Çünki bu məsələni bir dəfəyə həll etmək mümkün olmayıbsa, hesab edirəm ki, onun addımbaaddım həlli
variantı istisna deyildir. Nəyə görə? Ona görə ki, biz ikitərəfli əlaqələrə keçmişik. İndi İran buna görə bizi
qınayır. Deyirlər ki, siz bizsiz Azərbaycanla sənəd imzalamısınız. Deyirəm, axı, biz sizinlə Türkmənistanı
istəmədiyiniz bir şeyə inandıra bilmərik. Ona görə də biz ikitərəfli qaydada işləməyə başlamışıq. Həyat öz axarı
ilə gedir, dövlətlərin iqtisadi inkişafı da irəliləyir və bu prosesi dayandırmaq qeyri-mümkündür. Ona görə də
addımbaaddım variantı, zənnimcə, mümkündür və biz artıq kompromislər barəsində düşünürük. Bizdə də cənub
hissəsi ilə bağlı məsələnin kompromisli həllinin variantları var. Belə başa düşdüm ki, açıqlamaq istəmədiyim
söhbət barəsində fikrimi söyləmək imkanım olacaqdır. Lakin istərdim ki, Sizin məsul adamlarınız kompromislər
barədə düşünsünlər.
Heydər Əliyev: Viktor İvanoviç, bilirsinizmi, bizim cəmiyyət "kompromis" sözünü xoşlamır. Çünki biz
Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə problemini həll etməyə çalışırıq. Bilirsiniz ki, Ermənistan
ərazilərimizin 20 faizini işğal etmişdir. Bir milyon vətəndaşımız oradan didərgin salınmışdır, çadırlarda yaşayır,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Həmsədrlər var – Rusiya, ABŞ, Fransa. Minsk qrupu var, buraya
12 dövlət daxildir. Bu qrupu ATƏT yaratmışdır. Biz zirvə görüşlərində, beynəlxalq təşkilatlarda – ATƏT-də,
BMT-də onların hər bir dövlətin sərhədlərinin, ərazi bütövlüyünün pozulmazlığı prinsipləri mövqelərində
möhkəm dururuq. Bu, əsas prinsipdir. Lakin Ermənistan bu prinsipləri tapdalamışdır.
Son iki ildə kompromis axtarmaq məqsədi ilə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri arasında görüşlər
keçirilir. Əlbəttə, hər bir işdə kompromis ola bilər, lakin o, ədalətli olmalıdır. Kompromis bir tərəfə deyil, hər iki
tərəfə aid olmalıdır. Əgər kompromisə ancaq bir tərəf gedirsə, bu, artıq kompromis deyil, güzəştdir. Ona görə də
iki ildən artıqdır ki, biz "kompromis, kompromis" dedikdə, xalqımız bu sözü eşitmək istəmir. Bu söz bizi
bezikdirmişdir. Siz isə daha bir kompromis cəbhəsi əlavə edir, açırsınız.
Əlbəttə, mən sizi fikrinizdən yayındırmıram. Lakin eyni zamanda bu məsələ çox diqqətlə öyrənilməlidir.
Viktor Kalyujnı: Tamamilə doğrudur. Mən burada jurnalistlərinizə müsahibə verib dedim ki, kompromis
heç bir ölkənin, heç bir dövlətin nə iqtisadi, nə də siyasi mənafelərinə xələl gətirməməlidir. Amma istənilən
halda axtarış var. Mən Sizə məhz bu istiqamətdə və Tehranda keçirilmiş görüşdə haqqında söhbət getmiş
təhlükəsizlik məsələləri barədə ayrıca olaraq bir neçə kəlmə danışmaq istərdim. Ümidvarıq ki, Sizin İrana
səfəriniz və prezident Xatəmi ilə qarşıdakı danışıqlarınız bu məsələnin həllini sürətləndirməyə xidmət
edəcəkdir.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ NYU-YORK VƏ VAŞİNQTON ŞƏHƏRLƏRİNDƏ
BAŞ VERMİŞ DƏHŞƏTLİ TERROR HADİSƏLƏRİ İLƏ BAĞLI BƏYANATI
(11 sentyabr 2001)
11 sentyabr 2001-ci il
Sentyabr ayının 11-də Azərbaycan ictimaiyyətini dərindən sarsıtmış və kədərləndirmişdir. Dünyanın ən
qüdrətli dövlətində minlərlə insan tələfatı ilə və çoxsaylı dağıntılarla müşayiət olunan müdhiş faciə baş
vermişdir. Bəşəriyyətin böyük ümidlərlə qədəm qoyduğu XXI əsrin başlanğıcında terrorçuluğun sərhəd
tanımayan qlobal bir cinayət olduğu, onun bütün insani dəyərlərə qarşı çevrildiyi tarixdə misli görünməyən bir
tərzdə üzə çıxmışdır. Bu gün hədəfdə ABŞ olsa da, bu dəhşətli bəla potensial olaraq bütün dövlətlərə və xalqlara
qarşı çevrilə bilər.
Terrorçuluğun qorxunc və acı nəticələrini öz üzərində dəfələrlə hiss edən Azərbaycan xalqı bu gün dost
Amerika xalqının iztirab və sarsıntılarını hamıdan yaxşı anlayır və onun sonsuz kədərinə şərik çıxır.
Terrorçuluğun bütün təzahür formalarını qətiyyətlə pisləyən Azərbaycan həmişə terrorçuluğa qarşı
mübarizə aparmış, bu istiqamətdə dünyanın bütün dövlətləri və qurumları ilə əməkdaşlığa hazır olduğunu
nümayiş etdirmişdir. Biz bu gün daha artıq əzmkarlıq və qətiyyətlə belə əməkdaşlığa hazır olduğumuzu
bildiririk.
Müasir dövrdə terrorçuluq bütün ölkələri hədəfə çevirə biləcəyi üçün qlobal problemdir. Terrorçuluq
təhlükəsinin tamamilə aradan qaldırılması və gələcəkdə heç bir xalqın, heç bir dövlətin belə dəhşətli sınaqlara və
sarsıntılara məruz qalmaması üçün beynəlxalq ictimaiyyət, bütün dünya xalqları və dövlətləri səylərini
birləşdirməli, terrorçuluğa qarşı barışmaz mübarizə əzmini əməli işdə və sıx əməkdaşlıqda sübuta
yetirməlidirlər. Azərbaycan bu istiqamətdə öz üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bundan sonra da dönmədən yerinə
yetirəcəyini və terrora qarşı mübarizədə dünya birliyinin səylərini birmənalı şəkildə dəstəkləyəcəyini bəyan edir.
.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SƏDRİ LORD RASSEL
CONSTONLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(15 sentyabr 2001)
15 sentyabr 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab lord Rassel, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram və sizinlə yenidən
Azərbaycanda görüşməyimdən məmnunam.
Biz sizinlə burada ilk dəfə Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurasına qəbul olunması prosesi zamanı
görüşmüşdük. İndi Azərbaycan artıq Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvüdür. Siz də Avropa Şurası Parlament
Assambleyasının sədri olaraq Azərbaycanı öz təşkilatınızın üzvü olan bir ölkə kimi ziyarət edirsiniz. Bu, çox
yaxşı haldır. Güman edirəm ki, təkcə Azərbaycana yox, ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz bölgəsinə, digər ölkələrə
də ziyarətiniz bunların hamısı haqqında, bugünkü vəziyyət haqqında sizdə təsəvvür yaradacaqdır.
Bilirəm ki, siz artıq burada çox görüşlər aparmısınız. Milli Məclisdə deputatlarla görüşmüsünüz. Milli
Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov ilə görüşmüsünüz. Baş nazir ilə görüşmüsünüz. Xarici işlər naziri ilə
görüşmüsünüz. Güman edirəm ki, bütün məsələlər müzakirə olunubdur.
Mən çox təşəkkür edirəm ki, siz ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqınlar ilə də görüşmüsünüz. Güman edirəm,
sizə deyiblər ki, o insanlar qaçqın şəraitində ən yaxşı yaşayanlardır. Çünki əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Mən
keçən dəfə də sizə demişdim, onlar, bir il deyil, səkkiz-doqquz ildir belə vəziyyətdə yaşayırlar.
Güman edirəm, şəhərimizi də ziyarət etmisiniz, baxmısınız. Əhalinin əhval-ruhiyyəsi də sizə məlumdur.
Mən sizin bəzi görüşlərinizi televiziyada seyr etdim. O cümlədən Şəhidlər xiyabanını ziyarət etməyinizə də
televiziya ilə baxdım. Şəhidlərin xatirəsini yad etdiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm.
Hesab edirəm ki, biz Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra artıq sizinlə daha da sıx əməkdaşlıq edirik.
Təbiidir ki, bu, hələ işin başlanğıcıdır və güman edirəm ki, gələcəkdə bu əməkdaşlıq daha da sıx olacaq, daha da
səmərəli olacaqdır. Azərbaycana etdiyiniz bu ziyarətə görə sizə bir daha təşəkkür edirəm. Buyurun.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, məni bu cür yaxşı qarşıladığınıza və xoş sözlərinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Həqiqətən Sizin doğru dediyiniz kimi, bu, mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir.
Birinci səfərim zamanı Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü deyildi.
Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olduqdan sonra mən çox istəyirdim ki, Avropa Şurasının tamhüquqlu
üzvü olan Azərbaycanı ziyarət edim. Dediyiniz kimi, mənim burada çoxlu görüşlərim olmuşdur. Siz bir şeyi
qeyd etdiniz, amma təəssüf ki, mənim Bakını gəzməyə vaxtım olmayıbdır.
Heydər Əliyev: Bu, çox böyük çatışmazlıqdır. Bunda bizim parlamentin sədrinin günahı var.
Lord Rassel Conston: Mən də razıyam ki, şəhərinizi ziyarət etməməyimin, gəzməməyimin çox hissəsinə
cavabdeh parlamentinizin spikeridir.
Heydər Əliyev: Sizi burada görüşlərlə çox yükləyiblər. Sizə çox gərgin proqram hazırlayıblar.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, yaxşı məlumatlısınız.
Heydər Əliyev: Bilirəm.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, istənilən halda bu günədək görüşlərim zamanı müzakirə etdiyim
məsələlər yəqin ki, Sizdə təəccüb doğurmayacaqdır. Çünki bütün bunların hamısı, müzakirə olunan məsələlər
Sizə tanışdır. Bu, Azərbaycanın indi üzv dövlət kimi üzərinə götürdüyü və görməli olduğu işlərin müzakirəsi
idi. Bundan əlavə, biz çoxsaylı görüşlərdə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi haqqında müzakirələr aparmışıq.
Lakin təəssüflər olsun ki, bütün bu görüşlər, məsələlər bir qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş
hadisələrin kölgəsində qalmışdır.
Ona görə də istərdim, ilk öncə Sizə bir sual edim, Sizdən soruşum. Siz təcrübənizə əsaslanaraq necə
fikirləşirsiniz, bu hadisələrin ölkənizə təsiri nə dərəcədə olacaqdır? Çünki şübhəsiz ki, bu hadisələrin qlobal
təsiri olacaq, bütün ölkələrdə hiss olunacaqdır. Həm mənim ölkəmdə, həm də Sizin ölkənizdə bu təsir hiss
olunacaqdır. Yəqin ki, təhlükəsizlik artırılmalıdır və bunun nəticəsi kimi bir çox hallarda istisna edilmir ki,
insanlar küçədə saxlanılacaq, onların üzərində axtarışlar aparılacaqdır. Mümkündür ki, supermarketlərdə onların
çantaları yoxlanılsın. Yəqin ki, bu, adi vətəndaşların xoşuna gəlməyəcəkdir. Lakin mən prezident Şevardnadze
ilə də söhbət etmişəm. Onun da fikri belədir ki, bu o qədər dəhşətli, o qədər böyük miqyaslı bir hadisədir ki,
beynəlxalq aləm, beynəlxalq icma öz qüvvəsini birləşdirib terrorizmə qarşı mübarizə aparmalıdır.
Heydər Əliyev: Hamımız müasir tarixi də yaxşı bilirik və keçmiş tarixi də yaxşı bilirik. Mənim bildiyimə
görə, hələ dünyada indiyə kimi bu qədər dəhşətli, bu qədər qəddarcasına terror aktı baş verməmişdir. Bu terroru
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hazırlayan və həyata keçirənlər, hesab edirəm, nəinki insanlıqdan kənardır, hətta ən vəhşi heyvanlardan, yaxud
ən böyük vəhşilikdən də betərdilər. Bu, bizi çox sarsıtdı. Eyni zamanda bu, ola bilər, bütün dünyanı oyatdı ki,
indi beynəlxalq terrorizm ayrı-ayrı ölkələr üçün yox, ayrı-ayrı şəxslər üçün yox, bütün bəşəriyyət üçün nə qədər
təhlükəlidir və gələcəkdə nə cür böyük təhlükə ola bilər.
Çünki indiyə qədər terrorizm, xüsusən son illərdə genişlənmiş beynəlxalq terrorizm dünya miqyasında
müəyyən qədər lokal xarakter daşıyırdı. Ya bir ölkəni əhatə edirdi, ya bir bölgəni əhatə edirdi. Amma bu terror
bütün dünyanı lərzəyə gətirdi. Demək olar ki, bu, təkcə Amerikaya qarşı yox, Amerika xalqına qarşı yox, bütün
bəşəriyyətə, insanlara qarşı olan bir terrordur. Təbiidir ki, bu, həm sülhə, həm mədəniyyətə, həm insaniyyətə,
həm demokratiyaya – bütün bu anlayışların hamısına qarşı edilən terrordur.
Terrorizmin müxtəlif formaları var. Məsələn, bizim ölkəmiz bunu öz həyatında, son dövr tarixində yaxşı
bilir. İndi sizin də, bizim də qarşımızda duran əsas məsələ ondan ibarətdir ki, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini sülh yolu ilə həll edək. Biz bu gün də bu fikirdəyik ki, bunu bu yolla həll etməliyik. Amma 1988ci ildən indiyə qədər Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərində baş vermiş hadisələr – insanların qətlə
yetirilməsi, Xocalı faciəsi, yaxud işğal olunmuş torpaqlarda kütləvi formada aparılan etnik təmizləmə, – yenə də
deyirəm, bunun nəticəsində insanların qətlə yetirilməsi, – bunların özü də terrorun bir formasıdır.
Müxtəlif ölkələrdə ayrı-ayrı siyasi şəxsiyyətlərə qarşı da terror aktları olmuşdur. Bizim hamımızın
xatirindədir, məsələn, prezident Con Kennediyə, yaxud onun qardaşı Robert Kennediyə, hətta prezident
Reyqana qarşı edilən terrorçuluq, yaxud da ki, İsrailin baş nazirinə edilmiş terrorçuluq – bunlar hamısı bizim
tariximizin bugünkü gerçəkliyidir.
Məsələn, sizin ölkədə uzun sürən, İrlandiyada keçirilən terror aktları da həmin bu terrorizmin
nümunəsidir. Amma biz təkcə Ermənistanın terroru ilə yox, daxildə də, mən 1993-cü ildən burada işlədiyim
zamandan indiyə qədər bir çox terror hadisələri ilə rastlaşmışıq. Bəzilərinin qarşısını almışıq, bəziləri isə bizim
günahsız insanları həyatdan aparıblar.
Məsələn, biz hesab edirik ki, 1990-cı ilin yanvar ayının 20-də Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi tərəfindən
Azərbaycana böyük kontingentdə ordu hissələrinin göndərilməsi və burada insanların qətlə yetirilməsinin –
həmin Şəhidlər xiyabanı o vaxtdan yaranıbdır – özü Azərbaycan xalqına qarşı o vaxt həyata keçirilmiş kütləvi
terror aktı idi.
Şəxsən mənim özüm dəfələrlə terror təhlükəsi qarşısında olmuşam. Heç bu gün də, sabah da düşünmürəm
ki, mən belə hadisələrlə yenə də rastlaşa bilmərəm. Sizə bu bir neçə kəlməni deməkdə məqsədim odur ki, son
illər dünyada terrorçuluğun geniş miqyas almasını indiyə qədər bütün ölkələrdə dərk etmirdilər. Bəziləri hesab
edirdilər ki, terrorçuluq onlardan uzaq bir ölkədir. Onların ölkəsində əmin-amanlıqdır. Demək, bu o qədər də
təhlükəli deyildir. Ya kütləvi, yaxud da ayrı-ayrı terror hadisələri ilə rastlaşan hər bir ölkə, xalq bu terrorun nə
qədər dəhşətli olduğunu bilir. Biz bunu bilirik və ona görə də Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş
hadisəni, bəlkə də bir çox başqa ölkələrə, xalqlara nisbətən daha dərindən anlaya bilirik. Bu hadisə bizi
hiddətləndirdi. Mən dərhal Təhlükəsizlik Şurasının iclasını çağırdım, Azərbaycanın terrorizm əleyhinə və
beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə bütün vasitələrdən istifadə edərək, iştirak etməyə hazır olduğunu bəyan
etdim.
İndi bu, dünyanı bürümüş bir haldır. Ona görə də terrorçuların axtarılması, onların zərərsizləşdirilməsi və
Amerikaya qarşı edilmiş bu böyük terror hadisəsinə adekvat cavab verilməsi, əlbəttə ki, böyük tədbirlər tələb
edir. Təbii, bu tədbirlər həyata keçirilməlidir. Əgər hansısa bir ölkədə, o cümlədən bizim ölkədə haradasa
yoxlanış aparmaq lazımdır, kimi isə yoxlamaq lazımdır, kiminsə çantasına baxmaq lazımdır, kimsə şübhəlidirsə,
onu hüquq-mühafizə orqanlarına aparıb daha da ətraflı yoxlamaq lazımdır – bunların hamısı təbii olaraq həyata
keçirilən tədbirlər olacaqdır. Biz terrorizmə qarşı mübarizəyə qoşulmuş bir ölkəyik. Hansı bir tədbir lazım olsa,
ölkəmizdə onu keçirməyə hazırıq və imkanımız da var.
Amerika özü çox qüdrətli, böyük təcrübəyə, böyük gücə malik olan ölkədir. NATO təşkilatı bu barədə
artıq öz bəyanatını veribdir. NATO-ya daxil olmayan onlarca başqa ölkə terrorla mübarizədə Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə həmrəyliyini bildiribdir, o cümlədən Azərbaycan da. Yəni dünyanın əksər ölkələri Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə birlikdə terrorizmə qarşı mübarizə aparmağın zəruri olduğunu artıq bəyan edibdir.
Düşünürəm ki, hər bir tədbir görülə bilər və bunların görülməsi tam əsaslıdır.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, icazənizlə, bir kəlmə əlavə etmək istərdim. Məsələn, mən
prezident Buşun terror hadisəsindən dərhal sonra verdiyi bəyanatı çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən elə hesab
edirəm ki, o, vaxtında lazımlı təşəbbüs irəli sürdü. Baxmayaraq ki, onun çiyinlərinə çox ağır bir yük düşmüşdü,
terror aktından sonra onun ölkəsində böyük həyəcan, dağıntılar var idi, insanlar özlərini itirmişdilər, Birləşmiş
Ştatların prezidenti elan etdi ki, bütün şübhələrə baxmayaraq, fələstinlilərə, əfqanlara qarşı olan şübhələrə
baxmayaraq, bu məsələni ümumiləşdirmək olmaz. Terrorizmi ərəblərə, yaxud əfqanlara qarşı müharibəyə
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çevirmək düzgün deyildir.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Avropa Şurasının əsas vəzifələrindən biri də insan
hüquqlarının qorunmasıdır. İnsan hüquqlarını qoruyarkən biz də ümumiləşdirməyə yol vermirik. Ona görə də
qəti fikirdəyəm ki, terrora terrorla üstün gəlmək mümkün deyildir. Ölkə liderləri bu məsələyə həddindən artıq
real baxmalı və olduqca ehtiyatlı davranmalıdırlar.
Cənab prezident, Siz İrlandiya İnqilabı Ordusunun adını çəkdiniz. Onların Böyük Britaniya ərazisində
törətdiyi dəhşətləri dilə gətirdiniz. Mən isə Sizin xatirinizə başqa bir misalı salmaq istərdim.
Məlum olduğu kimi, ikinci dünya müharibəsi dövründə Böyük Britaniyanın ərazisində çoxlu sayda
italyanlar heç bir əsas olmadan zindanlara salınmışdı. Əsas səbəbi də ondan ibarət idi ki, müharibə zamanı
italyanlar digər müttəfiqləri ilə birlikdə bizə qarşı vuruşurdular. Sizə məlumdur ki, Böyük Britaniyanın
ərazisində itlayan mənşəli çoxlu vətəndaş yaşayır. Onlar XIX əsrdə İtaliyadan Böyük Britaniyaya köçənlərdir.
Həmin hadisələrdən 60 il keçəndən sonra bu gün Böyük Britaniyada bu cür hərəkət yolverilməzdir. İndi insan
haqları bu cür davranışa yol vermir. Ümumiyyətlə, terrorizmlə bağlı bu sözü işlətmək yerinə düşərsə, yəqin ki,
bu gün daha yumşaq davranmaq tələb olunur.
Heydər Əliyev: Cənab Rassel, siz tamamilə doğru deyirsiniz. Mən də prezident Buşun bütün
bəyanatlarını, o cümlədən siz dediyiniz bəyanatı çox diqqətlə dinləmişəm. Mən onunla tamamilə razıyam.
Sizinlə də razıyam ki, hansısa bir millətdən terror etmiş ayrı-ayrı adamlara, ayrı-ayrı qruplara, dəstələrə cavab
olaraq o millətə, o ölkəyə, o dinə mənsub olan xalqlara qarşı ümumi terror etmək olmaz.
Bu terrorun konkret olaraq kim tərəfindən təşkil olunması hələ indiyə qədər məlum deyildir. Baxmayaraq
ki, çox şübhələr var və çox şübhəli insanlar da var. Güman edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müvafiq
orqanları, onların müttəfiqləri və terrorizmin qarşısını almaq istəyən hər bir ölkənin orqanları bu insanların, bu
təşkilatların aşkara çıxarılması üçün bütün səylərini əsirgəməyəcəklər, hətta birləşdirəcəklər. Əlbəttə, bundan
sonra tədbirlər görülə bilər.
Siz dediniz ki, terrora qarşı terror o qədər də düzgün olmaz. Mənim xatirimə Leninin vaxtilə dediyi sözlər
düşdü. O belə demişdir ki, – biz ağ terrora qırmızı terrorla cavab verməliyik. Ağ terror özlərinin düşmənlərinin
etdikləri terrora deyirdilər, qırmızı terror da bolşeviklərin etdiyi terrordur. Bu, bolşevik üsul-idarəsi idi.
İnanmıram ki, indi dünyada bundan sonra bolşevik ideyaları yenidən zühur etsin.
Sizin təşkilat insan hüquqlarının qorunmasında çox böyük səylər göstərdiyinə görə, sizi anlayıram ki, bu
məsələyə nə qədər həssas və nə qədər diqqətli yanaşırsınız. Hər bir dəhşətli hadisə baş verəndə ilk vaxt ona
emosional münasibət göstərilir. Bu emosional şəraitdə atılan addımlar bəzən səhv olur. Amma hadisənin
üstündən bir az keçəndən sonra, məsələni dərindən öyrənəndən sonra həyata keçirilən tədbirlər o cinayətə qarşı
daha da ədalətli tədbirlər olur. Ona görə sizinlə bizim fikirlərimiz eynidir.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, Sizdən ayrılmazdan əvvəl istərdim ki, bu terror hadisəsindən bir
qədər kənarlaşaq və Azərbaycan reallıqları haqqında söhbət edək. Bildiyiniz kimi, buraya gəldiyim vaxtdan
çoxsaylı görüşlərim olmuşdur. Respublikada olan əsas siyasi fiqurların hamısı ilə faktiki olaraq görüşdüm.
Sonda isə dostum cənab Ələsgərovla görüşdüm. Cənab Ələsgərov mənə bir siyahı təqdim etdi. Biz birlikdə o
siyahıya baxdıq. O siyahı əslində Azərbaycanın Avropa Şurasının üzvü kimi üzərinə götürdüyü vəzifələrin
siyahısı idi. Cənab Ələsgərov dedi ki, müəyyən işlər görülmüşdür, qeydiyyatlar aparılmışdır, müəyyən tərəqqi
vardır. Mən çox şadam, baxmayaraq ki, bir ildən az müddət keçibdir, amma Azərbaycan bu cür tərəqqi əldə
edibdir. Şəxsən mən o fikirdəyəm ki, Azərbaycanın Avropa Şurasının tamhüquqlu üzvü olması tamamilə yerinə
düşmüşdür və vaxtında atılan addım idi. Nəhayət, Azərbaycan bir hissəsi olduğu Avropanın həqiqi üzvü oldu.
İndi də hadisələr göstərir ki, Azərbaycan tədricən, lakin əzmlə və sabit şəkildə irəliyə doğru hərəkət etməkdədir.
Heydər Əliyev: Avropa Şurasına qəbul olunandan sonra Azərbaycanda aparılan işlərə verdiyiniz qiymətə
görə sizə təşəkkür edirəm.
Biz bir neçə il Avropa Şurasında namizəd kimi iştirak edərək, daim çalışırdıq ki, həqiqi üzv olaq. Ona
görə ki, birincisi, biz özümüzü Avropanın ayrılmaz bir hissəsi kimi hiss edək, bizi tanısınlar. İkincisi də təbiidir
ki, ümumbəşəri dəyərlərin, Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda tətbiq edilməsini daha da sürətləndirək. Biz bunu
həyata keçiririk. Cənab Murtuz Ələsgərov sizə məlumat veribdir. Hesab edirəm, mənim təkrar etməyimə ehtiyac
yoxdur. Əmin ola bilərsiniz ki, bütün başqa öhdəliklər də hamısı yerinə yetiriləcəkdir. Ancaq mənim arzum
odur ki, Azərbaycanın real vəziyyəti haqqında, Azərbaycandakı ictimai-siyasi vəziyyət haqqında bundan sonra
da Avropa Şurasında ədalətli məlumatlar olsun.
Məsələn, bizim ölkəmizdə hansısa məsələlərə Avropa Şurası tərəfindən irad tutulanda biz onun ədalətli
olduğunu bilərək, təbiidir, bütün səylərimizi qoyuruq ki, Avropa Şurasının qəbul etmədiyi həmin halları aradan
qaldıraq. Amma Avropa Şurası bir adamdan, bir dəstədən ibarət deyildir. 43 ölkənin nümayəndəsi var. Hər
ölkənin də nümayəndəsi eyni adamlardan ibarət deyildir. Güman edirəm, siz məni düz başa düşərsiniz, hesab
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etmək olmaz ki, bütün nümayəndə heyətlərində olan insanlar tam obyektivdirlər. Ümumiyyətlə, insan potensial
olaraq subyektivlikdən tamamilə xilas ola bilmir. Kim hesab edirsə ki, tam ideal bir şəxsiyyətdir, güman edirəm,
səhv edir. Ona görə də arzumuz odur ki, bizim haqqımızda məlumatlar ətraflı yoxlanılsın, bizimlə bərabər
araşdırılsın və yenə də deyirəm, ədalətli olan təkliflərinizi, iradlarınızı dərhal qəbul etməyə hazırıq.
Mən keçən dəfə də sizə demişdim ki, biz bu prosesin işindəyik. Demokratiya prosesi, insan hüquqları
prosesi, mətbuat azadlığı prosesi, söz azadlığı prosesi – biz bunların işindəyik. Amma bu, hələ sona çatmamış
bir prosesdir. Burada hər şey ideal ola bilməz. Amma biz çalışmalıyıq ki, olsun. Ona görə də biz birlikdə bu
barədə daha da sıx əməkdaşlıq etməliyik.
Lord Rassel Conston: Tamamilə razıyam. İmkanım olsaydı, mən obyektivlik haqqında daha çox
danışardım. Mənə elə gəlir ki, qeyri-obyektivlik eyni zamanda həm də savadsızlıqdan irəli gəlir. Tam
obyektivlik, kamillik yalnız səhradakı ilğıma bənzəyir. Biz istənilən halda çalışmalıyıq əlimizdən gələni edək ki,
hər şey ədalətli olsun.
Bu imkandan istifadə edərək görüşümüzün sonunda Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Ölkənizin qonaqpərvərliyinə, burada mənə göstərilən münasibətə görə minnətdarlığımı bildirir, cənab prezident,
Sizə isə yaxşı səhhət arzulayıram. Hər şeydən öncə, ölkəni idarə etmək üçün yaxşı görünmək arzulayıram.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Çox məmnunam. Ancaq son olaraq mən istəyirəm ki, bir mövzunu da
unutmayaq.
Avropa Şurasına daxil olanda təbiidir ki, biz öhdəliklər götürmüşük və onları yerinə yetirməyə çalışırıq.
Eyni zamanda böyük ümidlərlə Avropa Şurasına daxil olmuşuq. Böyük ümidlər deyəndə, mən
Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsinə son qoyulmasını nəzərdə tuturam. Bir milyondan artıq qaçqının öz
yerlərinə qayıtmasını nəzərdə tuturam. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqların azad
edilməsini nəzərdə tuturam.
Bilirsiniz və biz də bilirik ki, bu işlərlə ATƏT məşğul olur, ATƏT-in Minsk qrupu məşğul olur və
xüsusən, Minsk qrupunun həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa məşğul olurlar. Amma bu
məsələyə Avropa Şurasının da diqqətsiz yanaşması, təbiidir ki, anlaşılmaz olar.
Biz bir neçə dəfə demişik ki, insan hüquqları haqqında bütün konvensiyalara qoşuluruq. Amma bizim
işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış, ağır vəziyyətdə yaşayan insanların da hüquqları pozulur. Bu
məsələlər, hesab edirəm ki, birbaşa sizin təşkilatın vəzifəsi deyildir. Amma qeyd etdim, Avropa Şurasına daxil
olarkən, biz ümid edirdik və bu gün də ümid edirik ki, Avropa Şurası öz imkanları çərçivəsində bu məsələnin
həll olunması üçün daha çox səylər göstərəcəkdir.
Lord Rassel Conston: Cənab prezident, ümid edirəm ki, şübhəsiz, Avropa Şurası bu məsələnin həll
olunmasına öz töhfəsini verə bilər və verməlidir. Biz artıq bu istiqamətdə müəyyən addımlar atmışıq,
səylərimizi göstərmişik. Məsələn, Cənubi Qafqaz ölkələri spikerlərinin Avropa Şurasının Parlament
Assambleyası tərəfindən hazırlanmış görüşü zamanı biz bu fikrimizi bildirmişik ki, tam əməkdaşlıq olmasa da,
dialoq mütləq yaradılmalıdır. Biz yardımımızı əsirgəmirik ki, bu işdə dialoq yaransın və mümkün olan bəzi
maneələr bu səviyyədə aradan qaldırılsın.
Məlum olduğu kimi, hökumətlər məsuliyyəti Minsk qrupunun üzərinə qoymuşlar. Münaqişənin həll
olunmasında vasitəçilik, yardımçılıq funksiyalarını Minsk qrupu yerinə yetirir. Lakin eyni zamanda hər ikimizin
razılaşdığı kimi, Avropa Şurasının da müəyyən məsuliyyəti, müəyyən öhdəlikləri vardır. Təəssüflə demək
istəyirəm ki, Ermənistanla Azərbaycan arasındakı müharibə dayandırılandan sonra bu günə qədər irəliyə doğru
heç bir addım atılmamışdır. Əlbəttə ki, hazırda müəyyən addımlar atmaq lazımdır. Burada çox şey
vasitəçilərdən deyil, daha çox Azərbaycandan və Ermənistandan, yəni münaqişəyə qatılmış tərəflərdən asılı
olacaqdır. Onlar razılığa gəlib güzəştləri müəyyən etməlidirlər. Başa düşürəm ki, bu, çətin bir məsələdir. Yəni
güzəştlərin detallarına vardıqda, onların nədən ibarət olduğu çox mübahisəli və çox çətin bir prosesdir.
Təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Avropa Şurasının Nazirlər Şurası – sizin xarici işlər naziri
də həmin şuranın üzvüdür – buraxdığı sənəddə qeyd edib ki, Azərbaycan və Ermənistan Avropa Şurasına
qoşulmaqlarına baxmayaraq, – həmin sənəd indi mənim dəqiq yadımda deyil, təəssüf ki, özümlə götürməmişəm,
– mövcud münaqişədə irəliyə doğru heç bir addım atılmayıbdır. Bu, Lixtenşteynin sədrliyi altında hazırlanmış
sənəddir.
Cənab prezident, şəxsən belə düşünürəm ki, mən insanlarla dil tapmağın tərəfində olmuşam, insanlara
inanmağın və insanları eşitməyin, onlara qulaq asmağın tərəfdarı olmuşam. Mənə elə gəlir ki, bütün bunlar
nəzərə alınarsa, tərəflər bir-birilərini dinləyə bilərlərsə, həqiqətən məsələnin həlli yolu mövcuddur və bu yolu
tapmaq mümkündür.
Heydər Əliyev: Mən də hesab edirəm ki, mövcuddur, tapmaq mümkündür. Yəqin ki, güzəştlər də
labüddür. Ancaq dəfələrlə demişəm ki, gərək bu güzəştlər hər iki tərəf üçün məqbul olsun. Dialoq var, biz –
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Ermənistan prezidenti, mən görüşürük. Başqa səviyyələrdə də görüşlər gedir. Ancaq təəssüf ki, bu güzəştlər
barəsində razılığa gələ bilmirik. Azərbaycan ictimaiyyətində belə bir əhval-ruhiyyə var ki, biz heç bir güzəştə
getməməliyik. Ona görə də məsələ çətindir. Ermənistan tərəfi heç bir güzəştə getmək istəmir.
Lord Rassel Conston: Bu, həqiqətən də belədir. Anlayıram ki, bu, Sizin üzərinizə düşən çox ağır bir
vəzifədir.
Heydər Əliyev: Elədir. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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"NEFTÇİLƏR GÜNÜ"NƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(22 sentyabr 2001)
22 sentyabr 2001-ci il
Əziz neftçilər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Qonaqlar!
Sizi neftçilərin peşə bayramı - "Neftçilər günü" münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Azərbaycan
neftçilərinə səadət və gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
"Neftçilər günü" sentyabrın 20-si müəyyən olunmuşdur. Bu da neftçilərin özlərinin arzusu, istəyi
nəticəsində müəyyən edilmişdir. Bu, təsadüfi hal deyildir. Çünki 20 sentyabr 1994-cü ildə Azərbaycanın neft
sənayesində yeni era başlanıbdır. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin yeni neft strategiyasının əməli surətdə həyata
keçirilməsinə başlanmışdır. Ona görə də mən sizin hamınızı Azərbaycanın gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edən "Əsrin müqaviləsi"nin 7-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm
ki, dünyanın müştərək iş gördüyümüz, böyük təcrübəyə, yüksək texnikaya və texnologiyaya malik olan neft
şirkətləri ilə və digər şirkətlərlə biz "Əsrin müqaviləsi" ilə əsası qoyulmuş yeni neft erasını uğurla keçirəcəyik.
Ancaq Azərbaycan neft sənayesinin, Azərbaycan neftçilərinin böyük, zəngin və şərəfli tarixi var.
Azərbaycanda ən qədim zamanlardan insanlar neft kəşf etmişdilər. Lakin bəzən onun nə cür hasil olunmasını
bilməyərək, bəzən də o dövrlərdə heç bir vasitə, heç bir texnika olmadığına görə bu böyük sərvətdən müxtəlif
yollarla istifadə etmişdilər. Buna görə də Azərbaycan qədim neft diyarı adlandırılır. Azərbaycan "Odlar yurdu"
adlandırılır. Təsadüfi deyildir ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin milli gerbinin mərkəzində də alov əks
etdirilibdir.
Yəni Azərbaycanın ən böyük sərvəti və ondan alınan alov. Ancaq 150 il bundan öncə Azərbaycanda Bakıda ilk dəfə sənaye üsulu ilə neft hasilatına başlanmışdır. Bu ilk addımlar dünyanın bir çox ölkələrini və o
dövrdə artıq mühərriklər, başqa texniki vasitələr icad edən insanları Azərbaycana cəlb etmişdir. Beləliklə də
ölkəmizdə 150 il bundan öncə dünyada ilk dəfə olaraq neftin sənaye üsulu ilə hasilatına başlanmışdır. Ancaq o
dövrün şəraiti təbiidir ki, bu işin sürətlə aparılması üçün imkanlar yarada bilməzdi. Amma buna baxmayaraq,
tarixi nöqteyi-nəzərdən çox qısa bir zamanda inkişaf etmiş Qərb ölkələrinin şirkətləri, mütəxəssisləri, alimləri
Azərbaycan neftindən artıq geniş miqyasda istifadə etmək üçün Azərbaycana axışmışlar və beləliklə də
Azərbaycanda artıq neftin geniş miqyasda sənaye üsulu ilə hasilatına başlanmışdır.
Yəqin ki, Azərbaycan neftinin təkcə ölkəmiz üçün yox, o illərdə bizim mənsub olduğumuz Rusiya
imperatorluğu üçün yox, bütün dünya üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu hamı bilir. Amma bir rəqəm onu
göstərir ki, həqiqətən dünyada neft istehsalının və ondan artıq müxtəlif sahələrdə istifadə olunmasının təməli,
əsası Azərbaycanda qoyulmuşdur.
XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda 13 milyon ton neft çıxarılmışdı. Bu isə dünyada hasil edilən neftin 50
faizindən çox idi. Yəni o vaxt dünyada dedikdə, Amerikanı nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycanda 13 milyon
ton, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 11 milyon ton, təxminən 1 milyon ton Rumıniyada. Başqa heç bir yerdə
neftin mövcud olduğu bilinmirdi, neft yataqları kəşf olunmamışdı və neft hasilatına başlanmamışdı. Ona görə də
biz böyük iftixar hissi ilə deyirik ki, Azərbaycanın zəngin təbii sərvəti olan neftinin sənaye üsulu ilə hasil
olunmasına başlanması dünyada gələcəkdə böyük dəyişikliklərin baş verməsinin səbəblərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanın neft sənayesinin zəngin tarixi bir neçə mərhələdən ibarətdir. Birinci mərhələ, yəqin ki,
1848-ci ildən 1918-1920-ci illərə qədər hesab edilə bilər.
Bu zaman, artıq qeyd etdiyim kimi, Qərb ölkələrinin çox böyük şirkətləri Azərbaycanda fəaliyyət
göstərmiş, neft hasil etmişlər və xam neftin emalı ilə məşğul olmuşlar. Xam neftdən digər məhsulların
alınmasına nail olmuşlar.
Xarici şirkətlərlə yanaşı, o vaxt meydana çıxmış Azərbaycan milli burjuaziyasının nümayəndələri də bu
işlərlə məşğul olmuşlar.
1918-1920-ci illərdən sonra təbiidir ki, burada, Azərbaycanda neft sənayesində artıq xarici ölkələrin
şirkətləri fəaliyyət göstərməmişlər.
Yəni 1917, 1918, 1919, 1920-ci illərdə baş vermiş hadisələrə görə onlar artıq buradan getmiş və
Azərbaycanın neft sənayesinin tarixinin, demək olar ki, ikinci mərhələsi başlanmışdır. Bu işlər o vaxt SSRİ
dövləti tərəfindən aparılmışdır. Demək olar ki, 1920-1930-cu illərdə məhz Azərbaycan neftçilərinin qəhrəman
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əməyi nəticəsində və o vaxt artıq yetişmiş Azərbaycan milli kadrlarının, mütəxəssislərinin, alimlərinin əməyi və
ixtiraları nəticəsində Azərbaycanda neft hasilatı sürətlə inkişaf etmişdir.
Əgər o dövrü xatırlasaq, o dövr bizim keçmişdə yaşadığımız SSRİ-nin aqrar ölkədən sənaye-aqrar
ölkəyə çevrilməsi dövrü idi. Təbiidir, SSRİ-nin əksəriyyətini təşkil edən Rusiya idi. Rusiya isə keçmişdə olduğu
kimi, o vaxta qədər də aqrar bir ölkə olaraq qalmışdı. Sonra isə, təbiidir, 1920-1930-cu illərdə sənayenin
inkişafına cəhdlər göstərilmiş və ölkəni aqrar-sənaye, yaxud da ki, sənaye-aqrar ölkəsinə çevirmək planları
qurulmuş, həyata keçirilmişdir. Bu dövrdə də məhz Azərbaycanın neft sənayesi xüsusi rol oynamışdır.
Təəssüflər olsun ki, o vaxt və ondan əvvəlki dövrdə də Azərbaycan xalqı Allah-təalanın ona bəxş etdiyi zəngin
təbii sərvəti olan neftdən özü üçün, öz mənafeyi üçün tam istifadə edə bilməmişdir, daha doğrusu, ona bu
sərvətdən olduqca az pay çatmışdır. Ancaq bunlarla yanaşı, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan neftçiləri o dövrdə
həm Azərbaycanda, həm də SSRİ-də sənayenin inkişafında çox böyük rol oynamışlar.
Əgər Azərbaycan nefti olmasaydı, təbiidir ki, SSRİ kimi böyük bir dövlətin sənayenin inkişaf
etdirilməsindəki nailiyyətləri mümkün olmazdı. Çünki artıq bu dövrdə neft ən ön sıraya çıxmışdı. Bütün
bunların nəticəsində 1940-cı ildə Azərbaycanda neft hasilatı ən yüksək səviyyəyə çatmışdı, 24-25 milyon ton
neft çıxarılmışdı. Onda hələ Azərbaycanın yalnız quru hissəsində neft hasil edilirdi.
Bütün bunlarla yanaşı, SSRİ dövlətinə Azərbaycanın verdiyi ən böyük fayda o olmuşdur ki, ikinci
dünya müharibəsində - faşizmin bəşəriyyət üçün ən böyük təhlükə kimi meydana çıxıb bütün ölkələrə və
xalqlara meydan oxuduğu zaman, Avropanı, demək olar ki, tamamilə işğal edəndən sonra işğalçı ordularla
Şərqə doğru irəliləyən zaman məhz Azərbaycan neftçilərinin, Azərbaycan xalqının hasil etdiyi neft, ondan
alınan müxtəlif məhsullar o dəhşətli müharibədə tankların, təyyarələrin, avtomobillərin işləməsi və s. üçün,
demək olar ki, əsas şərt idi. O illərdə Azərbaycan SSRİ-də hasil edilən neftin 75 faizini verirdi. Bu da faktdır və
dəfələrlə müxtəlif səviyyələrdə etiraf edilibdir ki, əgər Azərbaycan nefti, ağır müharibə şəraitində Azərbaycan
xalqının, Azərbaycan neftçilərinin qəhrəmanlığı olmasaydı, alman faşizminin qarşısını almaq çox çətin olardı.
Bu dövr Azərbaycan neft sənayesinin tarixində, Azərbaycan xalqının tarixində, Azərbaycan neftçilərinin
tarixində ən parlaq səhifələrdən biridir. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Biz də çalışmalıyıq ki, bu, unudulmasın.
İndi bəzi arxivlərdə kinokadrlar saxlanılır. Düzdür, onlar azdır. Amma onlar bəzən nümayiş etdirilir.
Güman edirəm ki, bu gün bizim bu mərasimin ikinci hissəsində də onları bizə göstərərlər. Məsələn, əsrin
əvvəlində neft buruqlarında bu gün buradakı sərgidə onlar barədə bəzi fotoşəkillər vardır - çox bəsit üsullarla
neft hasil olunması. Üstündən 100 il keçəndən sonra yenə də adamın ürəyi ağrıyır ki, Azərbaycan oğlu o
mazutun, çirkin içində, ağır şəraitdə gecə-gündüz işləyərək neft hasil edibdir. Bu, o dövrə aiddir. Amma sonrakı
dövrü - XX əsrin 20-ci, 30-cu, 40-cı illərini götürün. Artıq o vaxt neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün bütün
Azərbaycan səfərbər olunmuşdu.
Təbiidir ki, SSRİ-nin başqa bölgələrindən neft sənayesinin inkişaf etdirilməsi üçün lazımi avadanlıq
gəlirdi. Amma əsas iş burada idi. Bunu həyata keçirən Azərbaycan xalqı idi, bunu həyata keçirən qəhrəman
Azərbaycan neftçiləri idi.
Azərbaycan neft sənayesinin, neftçilərinin tarixində ən parlaq səhifələrindən biri də 1949-cu ildə Xəzər
dənizində, sahildən 100 kilometr məsafədə suyun dərinliyində neftin hasilatına başlanılmasıdır. Təbiidir ki, bu,
bir gündə olan şey deyildi. Ona görə də bu haqda söz deyərkən, birinci növbədə bizim alimlərimizin,
geoloqlarımızın, təcrübəli neftçilərimizin, təcrübəli fəhlələrimizin əməyini unutmamalıyıq. O dövrdən 50 il
keçibdir. Məhz onları xatırlamaq lazımdır. O vaxt ümumiyyətlə, dünya hansı şəraitdə idi, Azərbaycan hansı
şəraitdə idi, bizim əlimizdə hansı texnika, avadanlıq var idi? Bunlar çox məhdud idi. Ancaq 1949-cu ildə yenə
də dünyada birinci dəfə olaraq Xəzər dənizində suyun dərinliklərindən neft hasilatına başlandı. Qısa bir
müddətdə orada, Neft daşlarında böyük bir şəhərcik tikildi. Hər bir neftçi Neft daşlarında işləməyi özünə şərəf
hesab edirdi. Baxmayaraq ki, dənizdə işləmək quruda işləməkdən qat-qat çətin idi.
Xəzər dənizi nə qədər gözəl olsa da, o qədər də qorxulu bir dənizdir. Bəzən dalğalar elə qalxır ki, onun
yüksəkliyini demək mümkün deyildir. Neft daşlarında gecə-gündüz çalışan, işləyən insanlar məhz Azərbaycan
neftinin şöhrətini qaldırmaq üçün bu qədər fədakarlıq göstəriblər.
O illər bu, dünyada möcüzələr adası hesab olunurdu. O illər hələ dünyada belə təsəvvür yox idi ki,
dənizdə, suyun dərinliklərində neft hasil etmək olar. Ona görə də Azərbaycanda Neft daşlarının yaranması və
orada çox böyük estakadaların qurulması, hətta orada yaşamaq üçün bəzi evlərin də tikilməsi - bunlar hamısı
dünya alimlərinə, dünya mütəxəssislərinə dənizin dərinliklərində olan neft və qaz yataqlarının axtarılması və
aşkar edilməsi üçün əsas yaratdı.
Mən o illər Neft daşlarına özümün və çoxlarının ziyarətini xatırlayıram. Birincisi, Azərbaycana gələn
qonaqların hər biri, xüsusən xaricdən gələn qonaqlar mütləq Neft daşlarına getmək istəyirdilər. İkincisi, yenə də
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deyirəm, Neft daşlarında işləyən hər bir kəs ən böyük hörmətə layiq bir insan idi. Orada işləməyən, oranı
görməyən, oranı ziyarət etməyən insan bunu təsəvvür edə bilməz.
Mənim xatirimdədir, bir neçə dəfə hətta böyük gəmi ilə Neft daşlarına gedəndə dənizin dalğaları elə idi
ki, bizim gəmimiz bir saat oraya yan ala bilmədi. Belə bir şəraitdə insanlar yaşayırdılar, işləyirdilər. Neft daşları
Azərbaycanda neft hasilatını xeyli artırdı. Neft daşları yaranandan sonra Azərbaycanın Xəzər dənizində başqa
sahələrdə də neft və qaz yataqlarının axtarışına sürətlə başladılar.
Qeyd etmək lazımdır ki, ondan əvvəl də Azərbaycanın alimləri, neftçiləri, geoloqları Xəzər dənizinin
dibində neft və qaz yataqları olması haqqında tədqiqatlar aparmış və çox dəyərli əsərlər yazmışdılar.
Onları həyata keçirmək və xüsusən o dövrdə, yenə də deyirəm, texnikanın, texnologiyanın o vaxtkı
səviyyəsində bu işləri görmək çox çətin idi. Ancaq Neft daşlarının yaranması və oradan çox böyük miqdarda
neft hasil olunması Azərbaycan neftçilərini, alimlərini Xəzər dənizinin bütün başqa bölgələrində də neft və qaz
yataqlarının aşkar edilməsinə yönəltdi və onlar bu sahədə çox dəyərli, çox qiymətli işlər gördülər.
İndi Xəzər dənizi, Xəzər bölgəsi dünyada məşhur olubdur. Demək olar ki, dünyanın bir çox ölkələri
Xəzər dənizinə böyük maraq göstərir və bunun bütün dünya iqtisadiyyatı üçün nə qədər böyük əhəmiyyətli
olduğunu dərk edirlər. Ancaq bunun əsası, kökü hardadır? Bunun kökü Azərbaycan xalqının, Azərbaycan
neftçilərinin gördüyü işlərdədir. Onların əldə etdiyi nailiyyətlərdədir. Onların kəşf etdiyi neft və qaz
yataqlarındadır. Nəhayət, bunlar hamısı bizi 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"ni imzalamağa gətirib çıxartdı. Ona
görə Netf daşları Azərbaycanın tarixində xüsusi yer tutur.
1999-cu ildə Neft daşlarında ilk neftin hasil edilməsinin 50 illiyi qeyd olundu. İndi təbiidir ki, Neft
daşlarının o qədər gücü yoxdur. Hamı da bilir ki, o neft buruqlarından neft daim eyni miqdarda çıxmır, get-gedə
azalır. Ancaq Azərbaycan neftçiləri bunu yaxşı bilərək, təkcə Neft daşları ilə kifayətlənmədilər, yeni-yeni
yataqları axtardılar, tapdılar və onları istismar etməyə başladılar. Məsələn, biz neft daşlarında neft hasilatına
başlayandan indiyə qədər dənizdən 476 milyon ton neft hasil olunubdur. 1971-ci ildə biz Azərbaycanın neft
sənayesi tarixində 1 milyard ton neftin hasil olmasını böyük təntənə ilə qeyd etdik. Təsəvvür edin, 1850-ci ildən
başlayan işdən sonra, 1971-ci ildə Azərbaycanın 1 milyard ton zəngin təbii sərvəti, neft hasil olunubdur.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bu 1 milyard ton neftin hamısı Azərbaycan xalqına mənsub olmayıbdır.
Azərbaycan xalqına bunun ancaq ən kiçik bir hissəsi çatıbdır. Azərbaycan neftçisi, Azərbaycan xalqı zəhmət
çəkibdir, böyük işlər görübdür və dünyada neft sənayesinin inkişafı üçün böyük töhfələr veribdir. Ancaq öz təbii
sərvətlərinin sahibi olmayıbdır.
Beləliklə, mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın neft sənayesinin tarixində ikinci mərhələ 1918-20-ci
illərdən başlayaraq, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsinə qədər dövr hesab oluna bilər. Ancaq
hansı vaxt, hansı hakimiyyətin, hansı dövlətin mövcudluğundan asılı olmayaraq, bu tariximizin hər bir səhifəsi
bizim üçün əzizdir. Çünki Azərbaycan xalqının ən böyük təbii sərvəti neft və qaz olubdur. Neft və qaz hasilatı
Azərbaycanın inkişafına, təbiidir ki, dünya iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstəribdir. SSRİ kimi böyük
dövlətin iqtisadiyyatının inkişafına təsir göstəribdir. Ancaq eyni zamanda, hansı dövlətin tərkibində olubolmamasından asılı olmayaraq, Azərbaycanın inkişafında böyük rol oynamışdır. Ona görə bu tarix bizim üçün
əzizdir, bizim üçün dəyərlidir və heç bir şey unudulmamalıdır, heç kəs unudulmamalıdır.
Mən bu gün tarixdən daha çox danışsam, buna vaxt tələb olunar. Ona görə də, sadəcə demək istəyirəm
ki, bütün mərhələlərdə Azərbaycanda neft sənayesinin yaranmasında, inkişaf etməsində, yeni-yeni neft və qaz
yataqlarının kəşf olunmasında zəhmət çəkmiş, böyük işlər görmüş, qəhrəmanlıqlar göstərmiş, dünyaya böyük
ixtiralar təqdim etmiş insanlar da bizim tariximizdə görkəmli yer tuturlar. Biz onları da heç vaxt unuda bilmərik.
Bu gün, Azərbaycanın müstəqilliyinin onuncu ilində, Azərbaycanda yeni neft erasının başlanmasının
yeddinci ilində biz Azərbaycan neftçilərinin bütün nəsillərinə böyük hörmət, ehtiramımızı bildirməliyik,
minnətdarlığımızı bildirməliyik və bəyan etməliyik ki, məhz onların gördüyü işlər Azərbaycanda bu qədər
böyük neft və qaz sənayesi potensialı yaradıbdır. Bu isə bu gün müstəqil Azərbaycanın ən böyük, ən dəyərli
sərvətidir.
Azərbaycan neft ölkəsidir deyəndə, bu, heç də o demək deyildir ki, Azərbaycanda ancaq neft sənayesi
olubdur. Neft sənayesi Azərbaycanda sənayenin bir çox başqa sahələrinin yaranmasına və inkişaf etməsinə əsas
yaradıbdır. Məsələn, Azərbaycanın maşınqayırma sənayesi. Bunun ən böyük hissəsi neft maşınqayırma
zavodlarıdır. Məlumdur ki, 1970-ci illərdə Sovet İttifaqında neft avadanlığının 70 faizi Azərbaycanın neft
maşınqayırması zavodlarında istehsal olunur və neft sənayesi bu avadanlıqla təmin edilirdi.
Mən dedim ki, Azərbaycanda neft sənayesinin inkişafı və görülən işlər dünya iqtisadiyyatına müsbət
təsir edib, SSRİ dövlətinin həyatında böyük rol oynayıbdır. Ancaq təkcə onunla yox ki, sadəcə, bizim
təcrübəmizi görüblər, yaxud bizim neft hasilatından əldə olunan gəlirlərdən istifadə ediblər. Yox. Azərbaycanın
neftçiləri, alimləri öz təcrübəsi, biliyi, elmi ilə SSRİ-nin bir çox bölgələrində neft və qaz yataqlarının kəşf
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edilməsində və işlənilməsində böyük xidmətlər göstərmişlər. Yəni onlar o illərdə - hələ 1930-cu illərdə SSRİnin başqa bölgələrinə ezam edilmişdilər. Orada ikinci Bakı, üçüncü Bakı, dördüncü Bakı kimi böyük neft
mərkəzlərinin yaranmasında iştirak ediblər. Bu da Azərbaycan neftçilərinin xidmətləridir.
İndi Rusiyanın böyük neft hasilatı bölgələrinin hansına getsəniz, orada xeyli miqdarda azərbaycanlı
görəcəksiniz. Onlar 30-40 il bundan öncə oraya gediblər, yerləşiblər, böyük xidmətlər göstəriblər və orada artıq
məskunlaşıblar, orada da yaşayırlar. Bu, bizdə, sadəcə, iftixar hissi doğurur. Ona görə ki, demək azərbaycanlı,
Azərbaycan neftçisi gedib Rusiyanın müxtəlif bölgələrində neft hasilatının təmin olunması üçün yardım
göstərir, onları öyrədir, öz təcrübəsini verir və ora artıq onun üçün xoş olduğuna görə, oranı sevdiyinə görə
orada da yaşayır. Biz bununla fəxr edirik.
Bütün bunların hamısı Azərbaycanın böyük sənaye, iqtisadi potensialının yaranmasının əsasını təşkil
edir. Təbiidir ki, neft və neft məhsullarının kənd təsərrüfatında, başqa sahələrdə istifadə edilməsi də bütün
Azərbaycan iqtisadiyyatını təmin edən amillərdəndir.
Ancaq fəxr edirik ki, biz 1991-ci ilin sonunda dövlət müstəqilliyini elan etdiyimiz zaman, o vaxt
ölkəmizin çox çətin şəraitdə yaşamasına, böyük sınaqlardan keçməsinə baxmayaraq, Azərbaycan o dövrə, yəni
müstəqilliyin elan edildiyi dövrdə artıq böyük iqtisadi, sənaye potensialı və elmi, intellektual potensialla
gəlmişdi. Əgər, bax, bu tarix olmasaydı, əgər bu keçmiş olmasaydı, əgər bütün bu tarix boyu görülən işlər
Azərbaycan xalqında elmin, mədəniyyətin inkişafına öz təsirini göstərməsəydi, biz müstəqillik əldə edən zaman
və ya ondan sonra rast gəldiyimiz başqa çətinliklərlə yanaşı, iqtisadiyyat sahəsində daha da böyük çətinliklərlə
üzləşə bilərdik.
Biz keçən il Azərbaycanda Neft Akademiyasının yaranmasının 80-ci ildönümünü qeyd etdik. Neft
Akademiyası 80 ildə təkcə Azərbaycan üçün yox, keçmiş SSRİ-nin bütün bölgələri üçün yüksək səviyyəli
kadrlar hazırlamışdı. Bu, təhsil ocağıdır. Amma Azərbaycanın bütün neft sahəsində gördüyü bu işlər ona yeni
bir ad veribdir - Azərbaycan Neft Akademiyası adını alıbdır.
Bütün bunların əsasında Azərbaycanda neft sənayesinin üçüncü mərhələsi başlandı. Bu isə bizim
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsindən sonra və onun birbaşa nəticəsi kimi meydana çıxdı.
Bir də qeyd edirəm, biz yeni neft strategiyasını yaradarkən, Azərbaycanın neft sənayesinin yeni erasını
başlayarkən böyük potensiala malik idik. Burada çıxış edənlər bu barədə söylədilər. Bunlar olmasaydı, biz bu
neft strategiyasını yaradıb, qısa müddətdə bu cür nailiyyətlər əldə edə bilməzdik.
Burada doğru deyildi, təəssüflər olsun ki, 1990-1993-cü illərdə Azərbaycandakı hakimiyyətsizlik, hərcmərclik, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz, ictimai-siyasi sabitliyin pozulması - bunların hamısı
Azərbaycanın iqtisadiyyatını tənəzzülə uğratdı. O cümlədən əsas sahə olan, iqtisadiyyatın əsasını təşkil edən
neft sənayesini tənəzzülə uğratdı. Bir neçə il lazım oldu ki, o tənəzzülün qarşısı alınsın, ondan sonra inkişafa
başlayaq. Biz buna yalnız 1995-1996-cı illərdə nail olduq. Ancaq bu, bizim üçün, müstəqil Azərbaycan üçün
yetərli deyildi.
Yəni tək Azərbaycanın öz imkanları çərçivəsində iş görmək və Azərbaycana məxsus olan çox zəngin
neft və qaz yataqlarının işlənilməsini təmin etmək - bu, artıq bizim özümüz üçün çətin vəzifə idi. Ona görə də
biz yeni neft strategiyasını yaratdıq və onu inkişaf etdirməyə başladıq.
Mən qeyd etdim ki, dünyada ilk dəfə Neft Daşlarında dənizin dərinliyindən neft çıxarılıbdır. Ancaq o
zamandan 25 il sonra dünyanın bir çox bölgələrində dənizin daha da çox dərinliklərindən neft və qaz hasilatına
başlayıblar. Bunun üçün çox yüksək səviyyəli texnikaya və texnologiyaya malik olan işlər lazım idi. Bu isə
Azərbaycanda yox idi. Ona görə bizim başqa yolumuz yox idi. Biz bu yolla getməli idik. Təkcə ona görə yox ki,
bizim başqa yolumuz yox idi. Bir də ona görə ki, 1993-1994-cü illərdə hazırladığımız yeni neft strategiyası
təkcə iqtisadi, kommersiya xarakteri daşımır. Bu, Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiyası üçün ən əsas
yollardan biridir. Biz artıq bunun canlı şahidiyik ki, bizim bu fikrimiz, bizim bu arzumuz ötən yeddi il
müddətində həyata keçirilibdir.
Ancaq neft strategiyasını yaratmaq və onun əsasını qoymaq, çox böyük təcrübəyə, böyük potensiala,
böyük maliyyə vəsaitinə malik olan şirkətləri Azərbaycana cəlb etmək asan proses, asan iş deyildi. Bunun üçün
Azərbaycanda mövcud olan anarxiyaya, hərc-mərcliyə, hakimiyyətsizliyə son qoyulmalı idi. Bunun üçün
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək lazım idi. Bunun üçün Azərbaycanda hər bir şirkətin
qorxmadan, çəkinmədən işləməsinə zəmanət verən şərait lazım idi. Biz bunların hamısını yaxşı bilirdik. Bilərək
də bu işləri kompleks şəklində aparırdıq. Bəli, əgər 1993-cü ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin təmin
olunmasına başlamasaydıq və ona nail ola bilməsəydik, təbiidir ki, indi Azərbaycanda çalışan neft şirkətləri
buraya gəlməzdilər. Bizim yeni neft strategiyamız da ancaq fərziyyə kimi, yaxud nəzəriyyə kimi qala bilərdi.
Ona görə də bizim gördüyümüz bu işlər Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdi. Bizə inandılar. Bizə
etibar etdilər. Azərbaycana axın başlandı.
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Baxmayaraq ki, 1993-cü ilin sonundan 1994-cü ilin sentyabrına qədər "Əsrin müqaviləsi"nin
hazırlanması ilə məşğul idik, o da çox mürəkkəb şəraitdə keçirdi. Çünki bir çox məsələlərdə bizim o qədər də
təcrübəmiz yox idi. Biz çox məsələlərdə ayrı-ayrı şirkətlərlə eyni fikrə gələ bilmirik. Biz bunların hamısını bir
neçə ay müddətində etdik və 1994-cü il sentyabrın 20-də ilk böyük müqavilə, "Əsrin müqaviləsi" adlanan
müqavilə imzalandı. Bu, dünyada bir bomba kimi partladı. Bu, Azərbaycanı bütün dünyaya yenidən tanıtdı. Bu,
eyni zamanda Azərbaycanın xarici sərmayə üçün nə qədər əlverişli olduğunu nümayiş etdirdi. Buna sevinənlər
də oldu, amma kədərlənənlər də oldu. Buna tərəfdarlar da oldu, əleyhinə çıxanlar da oldu. Ancaq bunların
hamısını bir yerə cəmləsək, bizim bu işimizə həm xaricdə, həm daxildə maneçilik törədənlər oldu. Xaricdəkilər
ona görə mane olmağa çalışdılar ki, onlar Azərbaycanın inkişafını istəmirdilər. Azərbaycanı əzmək, boğmaq
istəyirdilər. Bunu anlamaq olar. Amma daxildə isə insanlar öz şəxsi mənafeyini hər şeydən üstün tutaraq xalqın,
millətin mənafeyini öz şəxsi məqsədlərinə qurban verərək, bunların qarşısını almağa çalışdılar. Məlumdur ki,
müqavilə imzalanandan bir neçə gün sonra biz böyük faciələrlə rastlaşdıq. Bir dəstə cinayətkar qaçırıldı. İki
terror hadisəsi baş verdi. Ondan bir neçə gün sonra burada silahlı çevrilişə cəhd göstərildi. Ancaq xalq artıq
anlayırdı ki, yox, bu yol, Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan prezidentinin tutduğu yol ən doğru yoldur. Ona
görə də xalq dövlətlə oldu, xalq bizimlə oldu və biz onların qarşısını aldıq.
Sonrakı illərdə də biz çox çətinliklərlə, maneələrlə rastlaşdıq. Bir neçə ölkədə bizim əleyhimizə
mətbuatda indiyə qədər də təbliğat aparılır. Təbiidir ki, Azərbaycana düşmən gözü ilə baxan, yaxud da ki,
qısqanan dairələrin fəaliyyəti nəticəsində yenə də Azərbaycanı dünya miqyasında gözdən salmaq istəyirlər.
Azərbaycanda əvvəl bəyan edilən qədər neft və qaz ehtiyatlarının olmaması haqqında fikirlər söyləyirlər. Bu,
bizi narahat etmir.
Eyni zamanda bu, dünyada gedən proseslərin bir hissəsidir.
Dünya rəqabət dünyasıdır. Dünya mübarizə dünyasıdır. Bu, bizi narahat etmir. Ona görə ki, biz öz işimizi
bilirik. Biz gördüyümüz işlərin əsasını bilirik. Biz həqiqəti bilirik. Əgər bilməsək, biz nə özümüzü, nə də
başqalarını aldadarıq. Təsadüfi deyildir ki, qısa bir zamanda "Əsrin müqaviləsi" imzalanandan təxminən 5-6 il
keçdi, 21 müqavilə imzalanıbdır, 14 ölkədən 30 böyük neft şirkəti burada fəaliyyət göstərir. Bunlarla yanaşı,
400-ə qədər servis xidməti göstərən müxtəlif xarici ölkələrdən çox böyük potensiala malik olan şirkətlər burada
fəaliyyət göstərir. Bütün bu şirkətlərdə 10 mindən artıq Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan mütəxəssisi,
Azərbaycan gənci özünə yaxşı iş yeri tapıbdır. Təkcə bu deyildir. Buradakı hər bir şirkətin fəaliyyətindən
Azərbaycanın xəzinəsinə gəlirlər gəlir. Artıq biz birinci müqavilənin - "Əsrin müqaviləsi"nin icrasından mənfəət
nefti alırıq. Neft fondu yaranıbdır. İndi orada 435 milyon dollardan artıq vəsait toplanıbdır. Bunların hamısı işin
hələ başlanğıcıdır. Əminəm ki, biz bu yeddi il ərzində həm öz xalqımıza, millətimizə, vətəndaşlarımıza
gördüyümüz işlərin bu gün üçün, gələcək üçün nə qədər faydalı olduğunu sübut etdik, eyni zamanda, dünyada
böyük etibar, etimad qazandıq.
Bu illərdə biz təkcə neft və qaz yataqları ilə məşğul olmadıq. Təbiidir ki, əgər neft çox miqdarda hasil
olunursa, onu dünya bazarlarına çıxarmaq lazımdır.
"Şahdəniz" yatağını kəşf etdik. Doğrudur, onu çoxdan kəşf etmişdilər. Yəni onun artıq işlənilməsinə
başlandı. Qısa bir müddətdə orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qazın olması aydın oldu. İndi artıq biz bir tərəfdən
"Şahdəniz" yatağında iş aparırıq, ikinci tərəfdən, qazın ixracı üçün yol axtarırıq və onu tapmışıq. Biz artıq iki
ixrac kəmərindən istifadə edirik. Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa. Əsas neft ixrac kəməri Bakı-TbilisiCeyhandır. Biz böyük çətinliklərdən və müqavimətlərdən keçərək buna nail olduq. 1998-ci ildə Ankara
bəyannaməsi, 1999-cu ildə İstanbulda imzalanmış saziş və verilən bəyannamə, sonra isə Türkiyə və
Azərbaycan, Gürcüstan və Azərbaycan arasında imzalanmış kommersiya sazişləri artıq Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin inşasına başlanmasına şərait yaratdı.
Bu iş başlanıb və 2004-cü ildə qurtaracaqdır. 2005-ci ilin əvvəlində Azərbaycan nefti həmin bu BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri ilə, uzun məsafədə Gürcüstan və Türkiyə ərazisindən keçərək Aralıq dənizində
Ceyhan limanına çatacaqdır. Ceyhan limanına, dünya bazarına çıxacaqdır.
Mən mart ayında Türkiyədə rəsmi səfərdə olduğum zaman biz qazın ixracı üçün də saziş imzalamışıq.
Gürcüstanla danışıqlar aparılır. Bu günlərdə o saziş də imzalanacaqdır. Beləliklə, biz qazın ixrac olunması üçün
də xüsusi kəmərin çəkilməsinə başlayacağıq. Yəni qazın çıxarılması təmin olunduqda onun dərhal ixracı təmin
edilsin.
Bir tərəfdən, dünyanın böyük neft şirkətlərinin Azərbaycana, Xəzər dənizinə cəlb edilməsi, ikinci
tərəfdən, neftin və qazın Avropa istiqamətində ixrac olunması - bunlar, yenə də deyirəm, təkcə iqtisadi,
kommersiya məsələsi deyildir. Bu, siyasi məsələdir. Bir də qeyd edirəm, bu, bizim Qərb ilə, inkişaf etmiş
ölkələrlə inteqrasiyamızın əsasıdır. Bu, eyni zamanda bizim bölgəmizdə təhlükəsizliyin təmin olunmasının
əsasıdır. Demək bu, eyni zamanda böyük bir siyasi məsələdir. Biz bu məsələni, problemi də həll edirik.
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Yeni neft strategiyası əsasında bizim gördüyümüz bütün bu işlər gələcəyə yönəlibdir. Biz artıq bu gün
bunun faydasını görürük. Mən sizə bir neçə rəqəmlər deyim. "Çıraq" neft platformasından 16 milyon ton neft
hasil olunubdur və dünya bazarlarına çıxarılıbdır. Azərbaycan oradan öz neft mənfəətini götürübdür. Ancaq bu,
hələ indi əldə olunan nailiyyətlərdir. Gələcəkdə isə, indi təsəvvür edin, təkcə "Azəri", "Çıraq" yataqlarından,
"Günəşli" yatağının dərinlikdə yerləşən hissəsindən ildə təxminən 50-60 milyon ton neft çıxarılması nəzərdə
tutulubdur.
Azərbaycanda görülən bütün bu işlərə təxminən 60 milyard dollar həcmində vəsait, sərmayə qoyulması
nəzərdə tutulubdur. Təbiidir ki, bunlar bir-iki-üç gündə həyata keçirilmir. Bunun bəzilərinin müddəti 2005-ci
ildir, bəzilərininki 2007-ci ildir, bəzilərininki 2010-cu ildir. Hətta bəzilərininki 2015-ci ildir. Demək, biz indi
həm bugünkü nəsillər üçün iqtisadi imkanlar yaradırıq, həm də gələcək nəsillərimizin xoşbəxt, firavan yaşaması
üçün əsas yaradırıq və onlara böyük irs qoyub gedəcəyik.
Ancaq bu işlərin uğurla həyata keçirilməsi üçün biz daim Azərbaycanda dövlət quruculuğunu
möhkəmləndirməliyik. Azərbaycanda artıq demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulub, bütün hakimiyyət
orqanları yaranıb, iqtisadi, siyasi, hüquqi islahatlar həyata keçirilir və keçirilməkdədir. Bunlar öz nəticələrini
verib, bundan sonra daha da dəyərli nəticələr verəcəkdir. Biz bu yolu tutmuşuq, bu yolla gedəcəyik.
Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyi qoruyub saxlamaq lazımdır. Bəziləri yenə də sabitliyi
pozmağa cəhdlər göstərirlər. Ancaq əbəsdir. Onlar nə özlərini aldatsınlar, nə də başqalarını aldadıb pis yola
salsınlar. Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlik möhkəmdir, dönməzdir və əbədidir. Bu, bizim və
gələcək nəsillərin üzərində olan ən əsas vəzifələrdən biridir. Güman edirəm ki, biz bu vəzifələri şərəflə yerinə
yetirəcəyik.
Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Biz bu gün neftçilərin nailiyyətindən danışırıq. Ancaq Azərbaycanın
hələ həll olunmamış problemləri də vardır. Azərbaycanın həyatında çox çətin işlər də var. Azərbaycan
vətəndaşlarının bütün təbəqələrinin rifah halının təmin olunması vəzifəsi var. Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarının azad olunması, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi və köçkün vəziyyətində, çadırlarda yaşayan bir
milyondan artıq insanın öz yerinə, yurduna qayıtması və dağıdılmış, viran olmuş Azərbaycan torpaqlarında yeni
həyat qurulması vəzifəsi qarşıda durur. Təsəvvür edin, Azərbaycan nə qədər böyük işlər qarşısındadır. Biz neçə
ildir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz
nəticəsində yaranmış problemi sülh yolu və danışıqlar yolu ilə aradan qaldırmaq istəyirik. Ancaq buna hələ nail
ola bilməmişik. Lakin nail olacağıq. Mütləq nail olacağıq. Yerindən, yurdundan didərgin düşmüş insanlar öz
elinə-obasına qayıdacaqlar. Onda ikinci mərhələ başlanır. Gələcəklər öz torpaqlarına, amma ev yox, bina yox,
yol yox, körpü yox, nəqliyyat yox, infrastruktur yox. Heç bir şey yox.
İndi görün, bizə nə qədər vəsait lazımdır ki, məsələni həll edəndən sonra bu işləri də görə bilək.
İnsanları normal yaşamaq üçün təmin edək. İndi görün, bizim çiynimizə nə qədər böyük yük düşübdür. Bu da
ancaq onun nəticəsidir ki, Ermənistan hələ 1988-ci ildən Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış edərək, hərbi
təcavüz edibdir. Onun qarşısı alınmayıbdır və ölkəmiz belə bəlalarla rastlaşıbdır. Ancaq bunlar da həll olunacaq,
bunlar da, hesab edirəm ki, geridə qalacaqdır.
Bizim ən böyük vəzifəmiz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qorumaq, saxlamaq, möhkəmləndirmək,
inkişaf etdirmək və onu əbədi etməkdən ibarətdir. Həyata keçirdiyimiz daxili və xarici siyasət, o cümlədən
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlətin qurulması, Azərbaycanın yeni neft strategiyası və
Azərbaycan neftinin, qazının adlarını çəkdiyim kəmərlərlə dünya bazarlarına çıxarılması Azərbaycanın
müstəqilliyinin daimi olması üçün əsas şərtlərdən biridir. Bu, müstəqilliyimizin təminatıdır. Ona görə də hər bir
vicdanlı Azərbaycan vətəndaşı, hansı şəraitdə yaşamasından asılı olmayaraq o bilməlidir ki, o xoşbəxt adamdır.
Çünki o, artıq azaddır, öz ölkəsinin sahibidir, heç bir başqa ölkənin müstəmləkəsi, yaxud da ki, bir hissəsi
olmayan müstəqil dövlətdə yaşayır. Bu, tarixi nailiyyətdir. Biz bunu qiymətləndirməliyik. Hər bir vətəndaş bunu
qiymətləndirərək, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmlənməsi üçün öz töhfəsini verməlidir. Müxtəlif
problemlər, fikir ayrılıqları ola bilər. Biz plüralist bir ölkədə yaşayırıq. Biz azad mətbuat ölkəsində yaşayırıq.
Ancaq hər bir vətəndaş bilməlidir ki, Azərbaycanda dövlətçiliyin möhkəmlənməsi, Azərbaycanda hüquqi,
demokratik dövlətin inkişaf etməsi və ən əsas şərt - Azərbaycanın müstəqilliyinin əbədi edilməsi hamının
vəzifəsidir.
Ancaq bilin ki, bizim müstəqilliyimizə qarşı yönəldilmiş təhlükələr də var. Heç kəs arxayınçılığa yol
verməməlidir. Biz bu təhlükələrin qarşısını almalıyıq. Biz onlara imkan verməməliyik. Bunun üçün də təkcə
dövlət yox, yaxud dövlətin başında duranlar yox, hər bir vicdanlı vətəndaş anlamalıdır, bilməlidir ki, bizim
müstəqilliyimizin bu günü və gələcəyi Azərbaycan xalqının birliyindən, Azərbaycan xalqının həmrəyliyindən,
Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyini qorumaq əzmindən asılıdır. Əminəm ki, mənim bu sözlərimi eşidən hər
bir vətəndaş bu yolda öz xidmətlərini göstərəcək və göstərməlidir. Mən əminəm ki, biz Azərbaycanın
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müstəqilliyini qoruyacağıq, saxlayacağıq və gələcək nəsillərə müstəqil, yüksək iqtisadiyyata və potensiala malik
olan bir dövlət bəxş edəcəyik. Bu, bizim hamımızın - həm neftçilərin, həm bütün başqa sahədə çalışan
insanların, adi vətəndaşların vəzifəsidir. Bu, Azərbaycan dövlətinin vəzifəsidir. Bu, Azərbaycan prezidentinin
vəzifəsidir. Əmin ola bilərsiniz ki, mənə göstərilən bu etimadı yüksək qiymətləndirərək, bu vəzifəni həyatımın
son dəqiqəsinə qədər şərəflə yerinə yetirəcəyəm.
Azərbaycan neftçilərinə eşq olsun!
Yaşasın azad, müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!
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"ŞAHDƏNİZ" YATAĞINDA ƏLDƏ OLUNACAQ TƏBİİ QAZIN BAKI-TBİLİSİ-ƏRZURUM
MARŞRUTU İLƏ NƏQLİNƏ DAİR AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI İLƏ GÜRCÜSTAN
ARASINDA SAZİŞİN İMZALANMASI MƏRASİMİNDƏ BƏYANATI
(29 sentyabr 2001)
29 sentyabr 2001-ci il
Hörmətli Prezident cənab Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Biz Gürcüstan Prezidenti Zati-aliləri Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi səfərinə yekun vuran
sənədləri imzaladıq. Bu gün biz səmərəli görüş keçirdik. Gürcüstan Prezidenti ilə Azərbaycan Prezidenti
arasında təkbətək görüş oldu. Gürcüstanın və Azərbaycanın nümayəndə heyətləri arasında görüşlər və danışıqlar
oldu. Onların hamısı dostluq, qarşılıqlı anlaşma ruhunda, qardaşlıq şəraitində keçmişdir. Bu sənədlər çox böyük
əhəmiyyətə malikdir.
Cənubi Qafqaz qaz kəməri haqqında, yəni "Şahdəniz" yatağından çıxarılacaq Azərbaycan qazının
Gürcüstan vasitəsilə Türkiyəyə nəqli haqqında, daha doğrusu, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri haqqında sənəd
Azərbaycanın 1994-cü ildən başlayaraq Gürcüstan və Türkiyə ilə birlikdə həyata keçirdiyi neft strategiyasının,
neft doktrinasının mühüm tərkib hissəsidir. Təbiidir ki, Azərbaycanın bu neft strategiyasının əsasını 1994-cü ilin
sentyabrında Azərbaycanın neft şirkəti ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Böyük Britaniyanın, Fransanın,
Norveçin, Rusiyanın və digər ölkələrin ən iri neft şirkətləri arasında imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" təşkil edir.
Əlbəttə, birinci müqavilə imzalandıqdan sonra vəzifə onu həyata keçirməkdən ibarət idi. Lakin biz onu
həyata keçirməklə yanaşı, şübhəsiz, xarici şirkətlərin və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə səyləri ilə
çıxarılacaq neftin dünya bazarlarına ixracı barədə də düşünməli idik.
Ona görə də hələ o vaxt biz neftin ixracının müxtəlif variantlarını nəzərdən keçirirdik. İndi, müəyyən
vaxt ötəndən sonra belə hesab edirəm ki, biz çox düzgün yol tutmuşduq. Neftin nəqlinin Şimal marşrutu
adlandırılan Bakı-Novorossiysk boru kəməri, Qərb neft kəməri - Bakı-Supsa neft kəməri bu gün artıq reallığa
çevrilmişdir. Əlbəttə, əsas niyyəti - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri layihəsini gerçəkləşdirmək üçün qarşıda
böyük iş dururdu.
Bunların hamısı artıq arxada qalmışdır. Biz bu vəzifələri yerinə yetirdik, özü də uğurla yerinə yetirdik.
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinin və Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin birgə səyləri ilə
Azərbaycanda 1997-ci ildə ilkin neft çıxarılmağa başlandı, noyabrda biz bunu böyük bir hadisə kimi qeyd etdik,
yeri gəlmişkən yenə də dostlarımızla birlikdə. Bu mərasimdə dostumuz Prezident Şevardnadze də iştirak edirdi.
Bakı-Supsa neft kəmərini çəkdik. 1999-cu ilin aprelində bu neft kəmərinin açılışını təntənə ilə qeyd etdik. Artıq
bu günədək Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Çıraq" yatağından 16 milyon tona qədər neft
çıxarılmışdır. Bu neftin 14 milyon tonundan çoxu Bakı-Supsa neft kəməri ilə ixrac olunmuşdur.
Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri proqramının gerçəkləşdirilməsi məsələsi ilə bir çox illər
ərzində məşğul olduq və bunu edə bildik. 1998-ci ildə Ankara bəyannaməsini, 1999-cu ildə isə İstanbulda son
sazişi imzaladıq. Sonra Azərbaycanla Türkiyə və Azərbaycanla Gürcüstan arasında sazişin imzalanmasına
çalışmaq lazım gəldi. Bu da edildi. İndi Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin tikintisinə dair layihə
əməli surətdə həyata keçirilir.
Lakin biz daha da irəli gedirik. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" sahəsində çox
böyük qaz yatağı kəşf etmişik. İlkin hesablamalara görə onun ehtiyatları 1 trilyon kubmetrdir. Təbii ki, yenə də
qarşıya qazın ixracı məsələsi çıxdı. Lakin bizim əvvəlki xəttimiz davam edir. Biz qazı Türkiyəyə Gürcüstan
vasitəsi ilə ixrac etməyi qərara aldıq. Biz bunun üzərində xeyli işlədik və bu gün o işi başa çatdırdıq. Yəni, qaz
kəmərinin şərtləri haqqında danışıqlar apardıq. Qazın Türkiyəyə Gürcüstan vasitəsilə göndərilməsi haqqında
martın 12-də Ankarada Türkiyə hökuməti ilə Azərbaycan arasında saziş imzalandı.
Bundan sonra Gürcüstanla Azərbaycan arasında iş davam etdirildi. Deməliyəm ki, bu, çox çətin iş idi.
Lakin Gürcüstan və Azərbaycan nümayəndələri bu sazişin hazırlanması ilə, məncə, gərgin və layiqincə məşğul
oldular. Saziş hazırlandı və biz onu imzaladıq.
Cəsarətlə deyə bilərəm ki, bu, tarixi əhəmiyyətli hadisədir. Bu hadisənin ölkələrimiz üçün böyük
əhəmiyyəti var. Cənubi Qafqaz üçün əhəmiyyəti var. Avropa regionu üçün də əhəmiyyəti var. Ölkələrimizin
Qərb ölkələri ilə iqtisadi inteqrasiyası baxımından əhəmiyyəti var.
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İndi mətbuat konfransında təfərrüata xüsusi olaraq varmağa lüzum yoxdur. Lakin, hər halda, demək olar
ki, Azərbaycanın neft strategiyası uğurla həyata keçirilir, - hərçənd biz bu yolda çox çətinliklərlə, maneələrlə
qarşılaşdıq, - Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında üç iri saziş imzalanmışdır və proqramımızın artıq bir
hissəsi gerçəkləşdirilir.
Heç bir şübhə yoxdur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri də, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri də
müəyyən edilmiş müddətdə uğurla çəkiləcək və Xəzər dənizindən, Azərbaycandan neft, qaz Gürcüstan vasitəsilə
Türkiyəyə və oradan digər ölkələrə axacaqdır. Təbii ki, Gürcüstanın da bu çox qiymətli ehtiyatlardan istifadə
etmək hüququ var.
Eduard Amvrosiyeviç, bu yeni mühüm tarixi addım və qazandığımız uğurlar münasibətilə mən sizi təbrik
edirəm, qonaqlarımızı təbrik edirəm, Azərbaycanın bütün vətəndaşlarını təbrik edirəm. Əminəm ki, biz bundan
sonra da inamla irəliləyəcək və yeni uğurlara nail olacağıq. Bu proqramların ölkələrimiz üçün çox böyük
iqtisadi əhəmiyyəti var. Onlar eyni zamanda son dərəcə böyük siyasi əhəmiyyətə malikdir. Bu əhəmiyyət ondan
ibarətdir ki, əvvəla, Cənubi Qafqaz, Avropa və Qərb arasında sıx inteqrasiya gedir, ikincisi, bu neft və qaz
kəmərləri regionumuzda təhlükəsizliyə, sabitliyə və sülhə mühüm təminatdır.
Biz bütün bunlara son dərəcə böyük əhəmiyyət verir və inanırıq ki, gördüyümüz bütün işlərin iqtisadi və
siyasi nəticələri ölkələrimizin iqtisadiyyatını möhkəmlədəcək, regionumuzda sabitliyi, təhlükəsizliyi, sülhü
təmin edəcək və bizi Avropa birliyinə, qabaqcıl, demokratik dünya birliyinə getdikcə daha da
yaxınlaşdıracaqdır.
Şadam ki, Gürcüstan Prezidenti, dostum Eduard Şevardnadzenin bir çox əvvəlki səfərləri kimi, bu səfəri
də belə mühüm tarixi hadisələrlə əlamətdardır. Mənə elə gəlir ki, biz Gürcüstanla Azərbaycan arasında dostluq
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi binasının möhkəmlənməsinə hər dəfə yeni bir davamlı daş qoyuruq.
Bir daha təbrik edirəm və bu gün imzalanmış sazişin uğurla həyata keçirilməsini arzulayıram.
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RESPUBLİKA İCTİMAİYYƏTİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞ VƏ
GÜRCÜSTANIN ALI MÜKAFATININ "QIZIL RUNO" ORDENİNİN
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(29 sentyabr 2001)
29 sentyabr 2001-ci il
Zati-aliləri Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar!
Xanımlar və cənablar!
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze mənim dəvətimlə bu gün Azərbaycanda rəsmi səfərdədir. Bu il
Gürcüstan və Azərbaycanın özlərinin müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd etməsi nəzərə alınaraq, səfərin
böyük əhəmiyyəti var. Gürcüstanla Azərbaycan arasında tarixən sıx dostluq münasibətləri mövcuddur. Biz
tarixin bütün mərhələlərində birlikdə olmuşuq və ölkələrimiz elə indi də, amma artıq tamamilə yeni şəraitdə –
müstəqilliyə qovuşaraq bu ənənələri davam etdirirlər. Biz tarixdən danışarkən əcdadlarımız haqqında çoxlu
səmimi sözlər deyə bilərik, lakin hazırda Gürcüstanla Azərbaycan, müstəqil dövlətlər arasında olan belə
münasibətlərə heç zaman malik olmamışıq. Ona görə də biz müstəqilliyimizi, azadlığımızı çox qiymətləndiririk,
əsrlər boyu qonşu olan Gürcüstan və Azərbaycanın mehriban qonşular kimi həmişə dostluq və həmrəylik
şəraitində yaşamasını çox qiymətləndiririk. Bu münasibətlər müstəqillik şəraitində yeni xarakter almış, yeni
məzmun kəsb etmişdir.
Bu gün biz prezident Eduard Şevardnadzenin Azərbaycana rəsmi səfərinin sonunda buraya Azərbaycan
ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşmək üçün toplaşmışıq. Bunun böyük əhəmiyyəti var, çünki hər bir belə
görüş münasibətlərimizi daha da möhkəmləndirir və inkişaf etdirir. Bu görüş Azərbaycan ictimaiyyəti
nümayəndələrinin hörmətli qonağımız, mənim əziz dostum Eduard Şevardnadze ilə görüşüdür.
Əziz Eduard Şevardnadze mən sizi Azərbaycanda bir daha ürəkdən salamlayıram. Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim dəvətimi qəbul etdiniz, Azərbaycana gəldiniz və xalqımız bu hadisədə
dostluq münasibətlərimizin yeni təzahürlərini görür. Bu gün biz böyük səmərəli iş apardıq, görüşlər, söhbətlər
oldu. Prezident Şevardnadze ilə mənim aramda olmuş təkbətək söhbət çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz
ölkələrimiz arasında dostluq və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinə aid bir çox məsələlər barəsində fikir
mübadiləsi apardıq. Regionumuzda vəziyyət haqqında, dünyada gedən proseslər haqqında fikir mübadiləsi
apardıq, baxışlarımızın və mövqelərimizin tam uyğun gəldiyini aşkara çıxardıq və təbii ki, münasibətlərimizin
daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf yollarını müəyyənləşdirdik. Bunu çox yüksək qiymətləndirirəm ki,
prezident Şevardnadze ilə mənim aramda sıx münasibətlər və dostluq münasibətləri yaranmışdır. Bu
münasibətlərin böyük, təxminən 35 illik tarixi var, lakin onlar həm Gürcüstan, həm də Azərbaycan müstəqil
dövlətlər olduqdan sonra xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu cür tarixi olan, bir çox sınaqlardan keçən dostluq,
təbii ki, müstəqillik şəraitində Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin dostluğunun möhkəm əsası,
təminatıdır. Ona görə də prezident Şevardnadzenin Azərbaycana hər bir gəlişi bizim üçün mühüm tarixi hadisə,
xalqlarımız və ölkələrimiz arasında getdikcə möhkəmlənən dostluğu hər dəfə nümayiş etdirən hadisədir. Bu
dostluğun möhkəmlənməsi ona görə xüsusilə zəruridir ki, regionumuzda vəziyyət qeyri-sabit, narahat olaraq
qalır, Azərbaycan və Gürcüstanın həyatına, iqtisadiyyatına böyük ziyan vuran hərbi münaqişələr mövcuddur.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında, iki prezident arasında mövcud olan münasibətlər bax, belə bir şəraitdə
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir, xalqların, qonşuların dostluq, həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma şəraitində necə
yaşaya bilməsinə nümunədir.
Bu gün biz çox mühüm daha bir sənəd "Şahdəniz" yatağından çıxarılacaq Azərbaycan qazının Gürcüstan
ərazisi ilə Türkiyəyə nəqli haqqında saziş imzaladıq. Biz son vaxtlar həmin sənəd üzərində işləmişik, qədərincə
səmərəli, qədərincə diqqətlə işləmişik və bu iş ona gətirib çıxardı ki, sazişi imzalamaq imkanı qazandıq. Bu
sənədin Gürcüstan üçün də, Azərbaycan üçün də eyni dərəcədə iqtisadi əhəmiyyəti var. O, Gürcüstana da,
Azərbaycana da fayda gətirəcəkdir. Bu hadisə müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Biz birgə siyasi bəyanat imzaladıq və bu sənəddə Cənubi Qafqazda, regionumuzda sülhü, sabitliyi və
təhlükəsizliyi möhkəmlətmək məsələlərinə eyni mövqedən yanaşdığımızı ifadə etdik. Biz dünyada baş verən
hadisələrə öz münasibətimizi bildirdik və terrorizmi, separatizmi, ekstremizmi, dini fanatizmi və artıq indi bütün
dünya birliyinə ziyan vuran digər bir çox belə təzahürləri pislədik. Mən dinc Qafqaz haqqında Tbilisi
bəyannaməsini xatırlayıram. Biz onu Qafqazda sülhü həqiqətən təmin etmək arzusunu əsas tutaraq, bir neçə il
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əvvəl imzalamışıq və bu illər ərzində həmin istiqamətdə addımbaaddım irəliləyirik. Amma təəssüf ki,
istədiyimiz məqsədə hələlik nail olmamışıq. Lakin hər bir belə görüş, hər bir belə sənəd, o cümlədən də bu gün
imzalanmış sənəd çox böyük tarixi əhəmiyyətə, Gürcüstanla Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətləri üçün
əhəmiyyətə, bütün regionumuz üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Mən son dərəcə məmnunam ki, prezident Eduard Şevardnadze bizim aramızdadır. Şadam ki, o,
ictimaiyyətimizin nümayəndələri ilə, bu görüşü yayımlayan televiziyanın imkanlarının köməyilə, zənnimcə,
bütün Azərbaycanla və eləcə də Gürcüstanla görüşür. Bu səfərə görə, görüşlərə, söhbətlərə görə və
imzaladığımız mühüm sənədlərə görə dostuma bir daha və yenidən təşəkkürümü bildirirəm.
Mən sözü Gürcüstan prezidenti cənab Eduard Şevardnadzeyə verirəm.
YEKUN NİTQİ
Əziz dostum, əziz qardaşım, əziz prezident Eduard Şevardnadze!
Siz, müstəqil Gürcüstan məni belə şərəfə layiq gördüyünüzə və müstəqil Gürcüstanın ən ali ordeni çox
böyük tarixə malik "Qızıl runo" ordeni ilə mükafatlandırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Mən bu mükafatı
Azərbaycanla Gürcüstan arasında dostluq münasibətlərinin, Azərbaycan xalqının bu dostluğun
möhkəmlənməsinə və inkişafına töhfəsinin sizin tərəfinizdən qiymətləndirilməsi kimi, təbii olaraq, Gürcüstanla
Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətlərində xidmətlərimə verilən çox yüksək qiymət kimi qəbul
edirəm.
Əziz dost, sizi əmin edə bilərəm ki, bu, mənim üçün böyük şərəfdir, mənə çox əzizdir. Sizin bu yüksək
mükafatınıza həmişə layiq olmaq üçün mən əlimdən gələni əsirgəməcəyəm. Gürcü xalqı qədim, zəngin
dövlətçilik tarixinə, zəngin mədəniyyətə malikdir. Hesab edirəm ki, müstəqil, azad Gürcüstan bizim günlərdə də
ən yüksək zirvədə, özünün bütün tarixi ərzində gürcü xalqının nail olmağa çalışdığı zirvədədir. Təbii ki, bu
orden Gürcüstanın keçmiş tarixini də, onun müstəqilliyini də, azadlığını da təcəssüm etdirir.
Mənə xüsusilə əziz və xoşdur ki, bu yüksək mükafata Azərbaycanın və Gürcüstanın müstəqilliyinin 10-cu
ildönümündə layiq görülmüşəm. Mənə xüsusilə əzizdir ki, bu mükafatı mənə siz təqdim etmisiniz, gürcü
xalqının görkəmli oğlu, XX əsrdə öz ölkəsi üçün, öz xalqı üçün çox işlər görmüş və Gürcüstanın daha da
çiçəklənməsi naminə XXI əsrdə də öz coşqun fəaliyyətini davam etdirən bir insan təqdim etmişdir.
Çox-çox sağ olun.
Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq münasibətləri haqqında, xalqlarımız və ölkələrimiz
arasındakı münasibətlərin yeni mərhələsi haqqında dediklərinizin hamısı mənim də fikirlərimi, hisslərimi,
mənim də anlamımı tamamilə əks etdirir. Ən başlıca amil budur ki, gürcü xalqı və Azərbaycan xalqı qədim, çox
zəngin tarixə malikdirlər, onlar dünyaya bəşər sivilizasiyasını zənginləşdirən görkəmli mədəniyyət və incəsənət
əsərləri, elmi ixtiralar vermişlər, xalqlarımız həmişə mehriban qonşuluq, dostluq şəraitində yaşamışlar və bu gün
də yaşayırlar, xoş münasibətlər saxlayırlar. Bu, nadir haldır. Əgər bütün Yer kürəsinə nəzər salsaq, görərik ki,
qonşu olan bir çox xalqlar və ölkələr bir-birilə müharibə etmiş, bir-birinin ərazisini ələ keçirmiş, düşmənçilik
etmiş, rəqabət aparmışlar. Təbii ki, bütün bunlar kədərli nəticələrə gətirib çıxarmışdır.
Hesab edirəm, əgər gürcü xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasındakı münasibətləri böyük tarixi səpkidə
nəzərdən keçirsək, görərik ki, bu, qonşu olaraq, birlikdə olaraq dostluq, həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində necə yaşamağa layiqli nümunədir. Görünür, bunun səbəbi odur ki, gürcü xalqı da, Azərbaycan xalqı
da həmişə sülhsevər olmuşlar, həmişə başqa xalqlara xoş münasibət hissləri bəsləmişlər, bir-birinə həsəd
aparmamışlar, bir-birinə qarşı hər hansı əsassız iddialar irəli sürməmişlər, onların arasında heç bir münaqişə
olmamışdır.
Bu gün biz deyəndə ki, Qafqaz, Cənubi Qafqaz hərbi münaqişələrlə və ayrı-ayrı dövlətlər tərəfindən olan
digər hərəkətlərlə əlaqədar qeyri-sabitlik, narahatlıq dövrü keçirir, biz böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki,
bütün bunlar şərəfli, vicdanlı xalqlara yaddır. Gürcü və Azərbaycan xalqları məhz belə xalqlardır.
Müstəqillik illəri xalqlarımız üçün çox ağır və mürəkkəb olmuşdur. Sovet İttifaqının labüd parçalanması
Gürcüstana və Azərbaycana öz dövlət müstəqilliyini və suverenliyini elan etməyə imkan vermişdir. Lakin
bədnam qüvvələr biz hələ müstəqillik əldə etməzdən əvvəl öz səylərini həm Gürcüstana qarşı, həm də
Azərbaycana qarşı yönəltmişdilər. Ona görə də bütün bu dövr ərzində Gürcüstan da hərbi münaqişələrdən
əziyyət çəkir, Azərbaycan da hərbi münaqişələrdən əziyyət çəkir. Təbii ki, bunlar hamısı regionumuzda sülhə,
sabitliyə, əmin-amanlığa olduqca böyük zərər vurur və iqtisadiyyatın, elmin, mədəniyyətin inkişafına və
regionumuzun bütün xalqlarının rifahının yüksəlməsinə əngəl törədir, ciddi əngəl törədir.
Amma iftixarla deyə bilərik ki, çox qurbanlar versək də, çox itkilərimiz olsa da, bu on ildə biz tab
gətirdik, müstəqillik yolu ilə qətiyyətlə irəlilədik və mətinliklə dururuq və müstəqillik yolu ilə bundan sonra da

545

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

gedəcəyik.
Gürcüstanla Azərbaycan arasındakı qarşılıqlı yardım Gürcüstanın da, Azərbaycanın da daim müstəqil
ölkələr, dövlətlər olması üçün çox mühüm amildir.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında yaranmış, xüsusən Azərbaycanın 1994-cü ildə başlanmış neft
strategiyasının həyata keçirilməsi ilə bağlı yaranmış iqtisadi əlaqələr bu çox mühüm tarixi məsələdə olduqca
böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu gün böyük məmnunluq hissi ilə demək olar ki, Azərbaycanın neft və qaz
sənayesinin, xüsusən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda neft və qaz sənayesinin inkişafı üçün xarici
sərmayələrin cəlb edilməsinə yönəldilmiş neft doktrinası özünü tamamilə doğruldur.
Lakin Azərbaycan bu vəzifənin öhdəsindən təkbaşına gələ bilmirdi. Başlıca amil budur ki, Azərbaycan bir
çox Qərb ölkələrini özünün çox böyük təbii ehtiyatlarına, onlardan istifadə olunmasına cəlb edə bildi. Artıq indi,
1994-cü ildə ilk müqavilə – "Əsrin müqaviləsi" imzalandıqdan sonra 21 müqavilə imzalanmışdır və dünyanın
müxtəlif regionlarının, xüsusən Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının 32 iri neft şirkəti bu müqavilələrin
iştirakçısıdır. Bu müqavilələrdə 14 ölkə iştirak edir.
Həmin müqavilələrin gerçəkləşdirilməsi bir çox digər xarici şirkətləri də konkret tədbirlər görmək üçün
Azərbaycana cəlb etmişdir.
Ona görə də Azərbaycanın neft strategiyasından danışarkən əsla deməyə bilmərik ki, bu strategiyanı biz
düşünmüşük, lakin Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinin iştirakçısı olan neft şirkətləri ilə,
ölkələrlə və dövlətlərlə birgə səmimi iş görülməsəydi, bunu edə bilməzdik. Biz bunu çox gözəl bilirdik, bilirdik
ki, Azərbaycan, o cümlədən Xəzər hövzəsi, xüsusən Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru zəngin enerji
ehtiyatlarına malikdir.
Azərbaycan alimləri hələ ötən əsrin 30-cu, 40-cı illərində Xəzər dənizində kəşfiyyat apararaq, bir çox
perspektivli neft və qaz yataqları aşkara çıxarmışdılar.
Yeri gəlmişkən, bir haşiyə çıxacam. Bu gün biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz"
yatağından qazın dünya bazarlarına ixracı haqqında saziş imzaladıq. Mən neft elmi – geologiyası sahəsində
işlərimizin tarixinə baxdıqca gördüm ki, Azərbaycan alimləri hələ 1935-1936-cı ildə həmin yeri göstərmiş,
demişdilər ki, məhz burada çox zəngin neft və qaz ehtiyatları var. Şübhəsiz ki, sonralar bu məlumat təsdiqləndi
və reallığa çevrildi. Ona görə də, təbii ki, 1996-cı ildə xarici şirkətlər orada zəngin qaz ehtiyatları olduğuna
inanaraq, bizimlə sazişlər imzaladılar. Odur ki, mən Azərbaycanın quru hissəsində də, Xəzər dənizində də bir
çox onilliklər ərzində neft, qaz yataqlarının axtarışı ilə məşğul olmuş alimlər, neftçilər, mütəxəssislər,
mühəndislər haqqında həmişə minnətdarlıq hissi ilə danışıram. Bununla da biz Xəzər dənizini nəinki
Azərbaycan üçün, onun müqavilə üzrə tərəfdaşları üçün kəşf etdik, həm də Xəzər hövzəsinin olduqca zəngin
ehtiyatlarını bütün dünya üçün kəşf etdik.
Ona görə də təsadüfi deyil ki, artıq indi Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da, – orada da çox yaxşı
nəticələr var, – Xəzər dənizinin Rusiya sektorunda da, Xəzər dənizinin başqa sektorlarında da axtarışlar aparılır.
Odur ki, müstəqil dövlət olduqdan sonra biz özümüz üçün də, dünya birliyi üçün də, zənnimcə, böyük iş gördük.
Təbii ki, bu layihələri həyata keçirərkən qarşıya ilk sual çıxdı: bəs bu nefti nə etməli, bu qazı nə etməli?
Neft və qazın hasilatı üçün külli məbləğdə vəsait sərf olunur. Artıq bu layihələrə təxminən 5 milyard dollar
xarici sərmayə xərclənmişdir. Bəs nədən ötrü? Ondan ötrü ki, əvvəla, xarici şirkətlər öz ölkələrini neft və qaz
kimi belə qiymətli məhsulla təmin edə bilsinlər, ikincisi, bundan özləri üçün iqtisadi nəticələr götürsünlər.
Təbii ki, biz bu işlə məşğul olarkən düşünə bilməzdik ki, bütün bunlar ancaq bizim ölkəmizə lazımdır.
Qətiyyən belə deyildir. Çox-çox illər ərzində çıxardığımız və indi hətta dünya bazarlarında da satdığımız neft
ölkəmizə kifayət edir. Yəni bu yataqların aşkara çıxarılması və ya Xəzər dənizinin təkindən neft və qaz hasilatı
sahəsində xarici şirkətlərlə birgə iş neft və qazın dünya bazarlarına ixrac yollarını müəyyənləşdirməyi tələb
edirdi. Yollar müxtəlif idi, marşrutlar müxtəlif idi, buna müxtəlif ölkələrdən maraq göstərilirdi, müxtəlif
ölkələrdən təkliflər irəli sürülürdü, bunu əsas tuturdular ki, nefti dünya bazarlarına məhz bu marşrut vasitəsilə və
ya digər marşrut vasitəsilə daha az xərclərlə ixrac etmək mümkündür.
Lakin biz və dünyanın bizimlə işləyən neft şirkətləri qəti mövqe tutduq, qərara aldıq ki, bu əsas marşrutlar
Gürcüstan ərazisi vasitəsilə Türkiyəyə, oradan isə Avropanın və dünyanın digər ölkələrinə getməlidir. Biz
həmin mövqedə möhkəm dayanaraq, çətinlikləri dəf edərək, bu yolla ardıcıl surətdə irəlilədik və artıq konkret
nəticələrə nail olduq.
Əlbəttə, mən bu barədə danışarkən dünya anlamında Gürcüstanın çox mühüm coğrafi-strateji
əhəmiyyətini və Azərbaycanın da bu cür mühüm coğrafi-strateji əhəmiyyətini qeyd etmək istəyirəm. Digər
tərəfdən, dünyanın belə çox iri neft şirkətləri Azərbaycana böyük vəsait qoyarkən əmin olmalı idilər ki, bu ölkə
etimada layiqdir, dəstəklənməyə layiqdir. Bundan ötrü isə başlıcası Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin
etmək idi. Biz buna nail olduq, biz bunu sübut etdik və böyük etimad qazandıq, müqavilənin imzalanması məhz
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bu etimadın nəticəsidir.
İxrac marşrutları hər halda yenə də risklə bağlıdır ki, bu da təminatın, etimadın zəruriliyini şərtləndirir.
Odur ki, belə ölkə, belə marşrut məhz Gürcüstandır. Ona görə də neft strategiyasının gerçəkləşdirilməsi
sahəsində son yeddi ildə bizim, yəni Azərbaycanın, xarici neft şirkətlərinin, Gürcüstanın, Türkiyənin gördüyü iş
bu gün malik olduqlarımızı təmin etmişdir. Biz artıq Bakı-Supsa boru kəməri ilə neft ixrac edirik, "Çıraq"
yatağından 15 milyon tondan çox neft çıxarılmış və dünya bazarlarına göndərilmişdir, bütün bu işlər davam
etdiriləcəkdir.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti "Azəri", "Günəşli", "Çıraq" yataqlarında neft
hasilatına dair tammiqyaslı işlərin layihəsini bizə təqdim etdi. Biz onu nəzərdən keçirdik, bəyəndik ki, bu isə
artıq daha güclü ixrac neft kəmərinin zəruriliyini şərtləndirir. Belə neft kəməri Bakı-Ceyhan neft kəməridir. Biz
onun uğrunda bir çox illər, necə deyərlər, mübarizə apardıq və nəhayət, məqsədimizə nail olduq və indi bu neft
kəmərinin tikintisi əməli surətdə başlanır.
Ehtiyatlarını aşkar etdiyimiz qaz, – bu barədə bizdə şübhə yox idi, – Türkiyəyə getməlidir. Bizdə şübhə
yox idi ki, bu qaz Gürcüstan ərazisindən keçməlidir, çünki bu məsələdə bizdə, birgə işimizdə çox sabit, möhkəm
qayda-qanun yaranmışdır. Amma bu da bir çox çətinliklərlə, problemlərlə bağlı idi. Nəhayət, bütün bunlar dəf
edildi və bu gün biz Cənubi Qafqaz qaz kəməri, yəni Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri haqqında saziş
imzaladıq.
İndi bütün bu layihələr başlanğıc mərhələsindədir. Biz ildən-ilə əməli nəticələr alacağıq. Lakin ən yüksək
nəticələr Azərbaycanda da, Gürcüstanda da, Türkiyədə də, başqa ölkələrdə də gələcək nəsillərə qismət
olacaqdır. Biz bu mühüm layihələr üzərində işləyərkən öz müstəqilliyimizi nümayiş etdiririk, öz
müstəqilliyimizi möhkəmləndiririk, öz müstəqil siyasətimizi nümayiş etdiririk. Lakin bununla yanaşı, biz
Gürcüstan, Türkiyə və Qərb ölkələri ilə çox güclü iqtisadi tellərlə bağlıyıq. Ona görə də görülmüş və görülən
bütün işlər, imzalanmış saziş nəinki iqtisadi əhəmiyyətə, həm də böyük siyasi əhəmiyyətə malikdir.
Bütün bunların hamısının regionumuzda sülhü, sabitliyi və təhlükəsizliyi təmin etmək üçün böyük
əhəmiyyəti var. Gürcüstan və Azərbaycan bu sahədə qəti mövqe tutmuşlar. Biz Gürcüstana özümüzə inanan
kimi inanırıq. Biz bütün qonşularla sülh, həmrəylik şəraitində yaşamaq istəyirik. Biz regionumuzda sabitlik
olmasını istəyirik. Biz təhlükəsizlik olmasını istəyirik, çünki gələcəkdə də müstəqilliyimizin, Gürcüstanın,
Azərbaycanın və bütün Cənubi Qafqazın daha da çiçəklənməsinin təməli bundadır. Gərək başqa ölkələr, başqa
qüvvələr də bunu bizim başa düşdüyümüz kimi başa düşsünlər. Bununla belə, hesab edirəm ki, qarşımıza
qoyduğumuz məqsədə nail olmaq üçün Gürcüstanla Azərbaycan arasında sıx əməkdaşlıq böyük əhəmiyyətə
malikdir.
Burada Eduard Amvrosiyeviç bizim çoxdankı dostluğumuzdan danışdı. Bəli, həqiqətən, tale bizi lap
çoxdan – 35 il əvvəl görüşdürmüşdür. Bu isə artıq əsrin dörddə birindən çoxdur. Gürcü və Azərbaycan xalqları
arasındakı dostluq kimi, bu dostluq da böyük sınaqlardan keçmişdir. Biz sınaqlardan çıxdıq. Keçmişdə yaxşı
işlər çox olmuşdu, dostum Şevardnadze və mən bunu inkar etmirik. Onda da dostluğumuz və birgə işimiz
respublikalarımız üçün böyük fayda gətirirdi. Ancaq talenin Eduard Şevardnadzeni də, məni də öz doğma
torpağımıza – Gürcüstana və Azərbaycana yenidən qaytardığı dövr ən çətin və mürəkkəb dövr oldu.
Eduard Amvrosiyeviç Azərbaycanda müstəqillik dövründə mənim xidmətlərimdən danışdı. Dostum
Eduard Şevardnadzenin xidmətləri daha böyükdür. Həm daxili siyasi mübarizəyə görə, həm də abxaz
münaqişəsinin yaranmasına görə parçalanmaq, süquta uğramaq vəziyyətində olan Gürcüstan çox ağır vəziyyətdə
idi. Gürcüstanda vəziyyəti normallaşdırmaq vəzifəsinin öhdəsindən ancaq böyük sınaqlardan çıxmış, siyasi
zəkaya, çox geniş genetik qabiliyyətə malik, qorxub çəkinməyən, insanları sıx birləşdirmək, çətinlikləri aradan
qaldırmaq, qorxmazlıq, cəsarət və dəyanət göstərmək bacarığına malik olan bir lider gələ bilərdi. Azərbaycan
xalqının dostu, mənim dostum Eduard Şevardnadze məhz belə liderdir.
İş elə gətirmişdir ki, şəxsi talelərimiz bir-birinə çox bənzəmişdir, lakin ölkəmizin vəziyyəti də, – xüsusən
müstəqillik əldə etdikdən sonra, – çox oxşar olmuşdur. Açığını deyəcəyəm, şükürlər olsun ki, cavan yaşlarından
öz xalqına şərəflə və sədaqətlə xidmət etmiş Eduard Amvrosiyeviç bu gün də müstəqil Gürcüstana başçılıq edir.
O, gürcü xalqına çox gərəkdir. O, hələ bir çox illər Azərbaycan xalqına da çox gərək olacaqdır. Son vaxtlar bu
proqramların gerçəkləşdirilməsi nəticəsində biz bir-birimizə elə qaynayıb-qarışmışıq ki, bunun pozulmasına
imkan vermək olmaz. Bu isə yalnız onun sayəsində təmin oluna bilər ki, müstəqil Gürcüstana hələ bir çox illər
Eduard Amvrosiyeviç başçılıq etsin.
Mətbuat konfransında bizə belə bir sual verdilər: terrorizmin, demək olar, bütün dünyada çox geniş
yayıldığını nəzərə alaraq, biz belə proqramları həyata keçirməkdən, onların müxtəlif terrorçu qruplaşmalar
tərəfindən pozulacağından qorxmuruqmu? Mən cavab verdim və bir daha deyirəm ki, şübhəsiz, biz bundan
ehtiyat edirik, biz bundan narahatıq. Ona görə də Xəzər dənizindəki neft quyularının, xarici şirkətlərə və bizə
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son dərəcə baha başa gələn neft qurğularının təhlükəsizliyinin, neft və qaz kəmərlərinin təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi bizim üçün çox mühüm vəzifədir. Bizə təminat verilməyib ki, terror aktları törədilməyəcəkdir, ona
görə də biz çox ayıq-sayıq olmalı, işimizi elə qurmalıyıq ki, son illər nail olduqlarımızı qoruya bilək.
Düşünürəm ki, biz bunu etməyə qadirik.
Terrorizmdən danışarkən demək istəyirəm ki, indi o bütün dünya üçün qlobal təhlükəyə çevrilmişdir.
Artıq neçə illərdir ki, Gürcüstan və Azərbaycan terrorizmdən əziyyət çəkirlər. Əvvəla, davakar separatizm
terrorizmin təzahürüdür. Üstəlik, bu separatizm konkret terror aktları ilə də müşayiət edildikdə isə, şübhəsiz,
sözün tam mənasında terrorizmdir. Gürcüstan və Azərbaycan heç də yalnız belə təzahürlərlə qarşılaşmayıblar.
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyə qarşı da, Azərbaycan prezidentinə qarşı da terror aktları törətmək
cəhdləri az olmayıbdır. Bizi Allah qoruyur, lakin bununla yanaşı, biz özümüz də sayıqlığımızı itirməməliyik.
Kiçik bir regionda terrorçuların bu cəhdləri dünya ictimaiyyətini çox da narahat etmirdi. Lakin terrorizm
getdikcə daha çox cəzasız qaldığı və beynəlxalq terrorizm Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda Amerika Birləşmiş
Ştatlarına qarşı bəşər tarixində görünməmiş terror əməlləri törətmək səviyyəsinə gəlib çıxdığı bir vaxtda, biz
hamımız bütün Dünya Birliyi üçün və təbii olaraq, hər bir ölkə, hər bir insan üçün necə bir təhlükənin
yaxınlaşdığını bilməliyik. Ona görə də biz Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş və çoxlu insanın ölümünə
səbəb olmuş, bir çox acı nəticələrə gətirib çıxarmış terror hərəkətlərini kədər hissi ilə, hüznlə qarşıladıq. Biz qəti
şəkildə bəyan etdik və bu gün də bəyan edirik ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məsələsində biz bir sıradayıq.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, indi bu terrorçuları dəf etməli olan ölkələrlə birlikdəyik. Azərbaycan dövləti
adından bildirirəm ki, biz ümumən terrorizmlə mübarizədə və Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu dəhşətli terror
aktını törətmiş terrorçuların konkret surətdə aşkara çıxarılmasında və cəzalandırılmasında fəal iştirak edəcəyik.
Biz bunu qəti şəkildə bəyan etmişik və bu mövqelərdə möhkəm duracağıq.
Bütün bunlar göstərir ki, XXI əsr dünyada çox mürəkkəb və gözlənilməz hadisələrlə başlanmışdır. Ona
görə də yüksək sayıqlıq, mütəşəkkillik tələb olunur. Biz Azərbaycanda hesab edirik ki, hansı ölkəyə qarşı və
hansı tərəfdən törədilməsindən asılı olmayaraq, hər bir terrorizm aktının qarşısının alınması çox mühüm
vəzifədir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı terror Dünya Birliyinə, demokratiyaya qarşı terrordur. Bu terror
demokratiya və sivilizasiyalı inkişaf yolu tutmuş hər bir ölkəyə qarşı yönəldilmişdir. Ona görə də biz öz
vəzifəmizi bu məsələlərdə fəal iştirak etməkdə görürük. Biz bu məsələdə yekdilik. Bu gün biz prezident
Şevardnadze ilə təkbətək görüşərkən həmin məsələ söhbətimizdə əsas məsələlərdən biri oldu. Bununla əlaqədar
biz həmin məsələdə baxışlarımızın, mövqelərimizin tam uyğun olduğunu bir daha ifadə etdik. Mən sizə deyim
ki, bu, Azərbaycan və Gürcüstan üçün, proqramlarımızın həyata keçirilməsi üçün, regionumuzda və bütün
dünyada terrorizmin qarşısının alınması üçün çox mühüm amildir.
Əziz Eduard Amvrosiyeviç! Azərbaycan xalqı sizi sevir, yüksək qiymətləndirir və sizə çox yüksək
ehtiram bəsləyir. Sizin Azərbaycana hər bir səfəriniz bütün vətəndaşlarımız üçün əsl bayrama çevrilir. Eyni
zamanda bu, xalqlarımız arasında dostluğu və qardaşlığı daha da möhkəmləndirir. Biz böyük, mürəkkəb bir yol
keçmişik, ancaq qarşımızda daha mürəkkəb və daha uzun yol durur. İnanıram ki, xalqlarımız arasında dostluq,
bizim sizinlə şəxsi dostluğumuz müstəqillik, azadlıq, demokratiya yolu ilə daha uğurla irəliləyişimizin
təminatıdır.
Eduard Amvrosiyeviç, mən sizə möhkəm cansağlığı arzulamaq istəyirəm. İnanıram ki, Allah sizi
Gürcüstan və Azərbaycan üçün hələ bir çox onilliklər hifz edəcəkdir. Mən sizə çox ağır işinizdə uğurlar
arzulamaq istəyirəm. Mən sizə və ailənizin üzvlərinə səadət və əmin-amanlıq arzulamaq istəyirəm. Xahiş
edirəm, mənim salamımı və xoş arzularımı Azərbaycanda xüsusi rəğbət və xüsusi məhəbbət qazanmış bütün
Gürcüstan xalqına yetirəsiniz. Mən Sizə bir daha ən xoş arzularımı bildirir və sözümün sonunda demək
istəyirəm: Müstəqil Gürcüstana eşq olsun!
Gürcüstanın və Azərbaycanın əbədi müstəqilliyinə eşq olsun! Bizim əbədi dostluğumuza eşq olsun!
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ÇİNİN MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ
RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(1 oktyabr 2001)
1 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi bayram - Cin Xalq Respublikasının yaranması günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və
bütün Azərbaycan xalqı adından böyük Çin xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Bu gün cənab səfir məni qarşılayarkən dedi ki, o, çıxışının birinci abzasını Azərbaycan dilində
oxuyacaq, qalanını isə xahiş etdi ki, - onu başa düşmək lazımdır, - rus dilində oxusun. Mən ona dedim ki,
etirazım yoxdur. Lakin bu halda mən bütün nitqimi Çin dilində söyləyəcəyəm. O dedi ki, Allah xatirinə, lazım
deyil, çünki Siz məni pis vəziyyətə salmış olarsınız. Gəlin, növbəti bayramadək gözləyək, o vaxtadək mən
Azərbaycan dilini tamamilə öyrənəcəyəm. Onda o, Azərbaycan dilində danışacaq, mən isə Çin dilində
danışacağam. Ona dedim ki, mən artıq Çin dilini öyrənmişəm, bu dildə danışa bilirəm. Bir halda ki, o, məndən
xahiş etmişdir, mən onun xahişini yerinə yetirməliyəm və hamıya aydın olsun deyə, rus dilində danışıram.
1949-cu il oktyabrın 1-də Çin Xalq Respublikasının yaranması bəşəriyyət tarixində çox mühüm hadisə
olmuşdur. O vaxtlar çox mürəkkəb, çətin dövr idi. İkinci Dünya müharibəsi yenicə qurtarmışdı. Bizim hamımız
böyük itkilər vermişdik. Çin xalqı öz azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mərdliklə mübarizə aparmış və 1949-cu il
oktyabrın 1-də buna nail olmuşdur. Həqiqətən, indi, artıq aradan çox vaxt keçəndən sonra - 2001-ci ildə biz Çin
Xalq Respublikasının yaranmasının necə mühüm tarixi hadisə olduğunu, bütün bunların dünya xəritəsində və
beynəlxalq həyatda necə böyük dəyişikliklərə gətirib çıxardığını aydın görürük.
Biz dost olaraq şadıq ki, bütün bu illər ərzində Çin Xalq Respublikası xalqın seçdiyi siyasəti ardıcıl
surətdə həyata keçirir və özünün milli mənafelərini əsas tutaraq öz dövlətini, iqtisadiyyatını, öz həyatını qurur.
Bir şey demək olar ki, dünyada çox xalqlar, çox ölkələr, çox dövlətlər var. Onların hamısının bir yolla, bir xətlə
getməli olduğunu, onların hamısının vahid standarta tərəfdar olmalı olduğunu təsəvvür etmək mümkün deyildir.
Hər xalqın öz tarixi, öz mənəvi və əxlaqi dəyərləri, adətləri var. Təbii ki, müasir dövrdə hər bir ölkə bunu əsas
tutaraq, öz xalqının mənafelərini əsas tutaraq, özünün uğurlu inkişafını təmin edən yolu seçir.
Çin Xalq Respublikasının seçdiyi yol, həqiqətən, böyük uğurlar gətirir. Çin əhalisinin sayına görə
dünyada ən böyük ölkədir, eyni zamanda, öz iqtisadi potensialına və intellektual potensialına görə dünyanın ən
iri dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. O, beynəlxalq həyatda fəal rol oynayır.
Çin Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvlərindən biridir. Deməli, BMT
Təhlükəsizlik Şurası mühüm məsələləri Çinin iştirakı və iradəsi olmadan həll edə bilməz. Burada cənab səfir
Çin Xalq Respublikasının son vaxtlar əldə etdiyi iqtisadi nəticələr barədə çox inandırıcı məlumat verdi.
Bəli, bu belədir. Çin yüksək sürətlə inkişaf edir. Çin öz xalqının, öz ölkəsinin mənafelərinə uyğun olan,
özünəməxsus daxili və xarici siyasətini həyata keçirir. Çin milli xüsusiyyətləri, ənənələri əsas tutaraq, öz
xalqının, öz ölkəsinin tarixi xüsusiyyətlərini əsas tutaraq iqtisadi islahatlar aparır. Mənə elə gəlir ki, Çin Xalq
Respublikasının uğurlarının əsasını məhz bunlar təşkil edir. ÇXR-in Azərbaycandakı səfiri bu uğurlar barədə
konkret rəqəmlər gətirərək danışdı.
Biz bu uğurlara sevinirik. Çin bizim üçün dost ölkədir. Biz Çinlə dostluq münasibətləri, iqtisadi,
mədəni, elmi əlaqələr, təhsil sahəsində və bir çox digər sahələrdə əlaqələr saxlayırıq. Mən 1994-cü ildə Çinə
rəsmi səfərimi xatırlayıram. Orada, xüsusən Pekində, Şanxayda gördüklərimin hamısı məni çox heyran etdi.
Onunla heyran etdi ki, Çin iqtisadi islahatı, bazar iqtisadiyyatını öz prinsipləri əsasında apararaq böyük uğurlara
nail olmuşdur. Ona görə də bu gün cənab səfir Çinin açıqlığından danışır, deyir ki, Çinə Dünya Ticarət Təşkilatı
gərəkdir və eyni zamanda, Dünya Ticarət Təşkilatının da ehtiyacı var ki, Çin bu təşkilatın üzvü olsun. Artıq bu,
mühüm nəticədir. Cinin həyata keçirdiyi iqtisadi islahatlar nəticəsində nail olduğu iqtisadi qüdrətin tanınması
deməkdir.
Çin çox zəngin tarixə malikdir. Mən nümayəndə heyətimizin üzvləri ilə Böyük Çin səddinə getdim və
biz getdikcə daha yüksəyə qalxmağa başladıq. Doğrudur, nümayəndə heyətimizin yarısından çoxu tab
gətirmədi, dayandı, çünki getdikcə daha hündürə qalxmaq çətin idi. Ancaq mən qarşıma ən uca zirvəyədək
qalxmaq məqsədi qoymuşdum. Qalxdım və mənimlə bir neçə adam da vardı. Bilirsinizmi, biz böyük Çin səddi
haqqında çox oxumuşuq, bunu filmlərdə də görmüşdük. Amma onu insanın özünün görməsi heç nə ilə müqayisə
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edilə bilməz. Bütün bunlar məni ona görə heyran etdi ki, hələ çox qədim zamanlarda Çin xalqı igidlik, mətanət
göstərərək, öz ölkəsinin müdafiəsi üçün indiyədək möhkəm və sarsılmaz qalan belə böyük sədd çəkmişdir. Çin
xalqının qədim dövrlərdən indiyədək istedadından xəbər verir və Çin keçmişin qalıqlarından xilas olduqdan,
xalq öz demokratik respublikalarını yaratdıqdan sonra bu istedad daha dolğun şəkildə parlamışdır və həmin
vaxtdan bəri Çin Xalq Respublikasının coşqun inkişafının yeni mərhələsi başlanmışdır.
Mən şadam ki, Çin ilə Azərbaycan arasında ən səmimi dostluq münasibətləri yaranmışdır. Biz
Azərbaycanın ədalətli mənafelərinin müdafiəsində, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin aradan qaldırılması məsələsində bütün beynəlxalq təşkilatlarda Çinin dəstəyinə ümid bəsləmişik
və bəsləyirik. Mən minnətdaram ki, Çin 1992-1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatında məlum
qətnamələrə - Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş əraziləri heç bir şərt irəli sürmədən azad etməsini
tələb edən qətnamələrə səs vermişdir. Ona görə də dostluğumuzun konkret nəticələri də var. Ancaq bununla
yanaşı, mən hesab edə bilmərəm ki, Çin Xalq Respublikası ilə hərtərəfli əlaqələrin daha da genişləndirilməsi
üçün bizim tərəfimizdən bütün işlər görülmüşdür. Bu, artıq gələcək üçün vəzifədir və düşünürəm ki, biz bu
vəzifəni yerinə yetirmək və Çin Xalq Respublikası ilə xüsusən iqtisadiyyat, elm və mədəniyyət sahələrində daha
sıx münasibətlər yaratmaq üçün dönmədən irəliləyəcəyik. İndi Çin bizim üçün təsəvvür edə bildiyimiz xəyal
deyil və Azərbaycan da Çinə artıq yaxşı məlumdur. Hesab edirəm ki, 20-30-40 il bundan əvvəl Çində
Azərbaycanı çox az tanıyırdılar. İndi isə tanıyırlar, özü də müstəqil, suveren Azərbaycan ilə Çin Xalq
Respublikası arasındakı bərabər hüquqlu, səmimi münasibətlər sayəsində tanıyırlar. Artıq bu, bizim üçün böyük
işdir. Zənnimcə, elə Çin Xalq Respublikası üçün də.
Ona görə də bu gün biz bayramı qeyd edərək, Çin xalqı ilə birlikdəyik, onun uğurlarına sevinirik. Mən
sizi, bütün Çin xalqını bu bayram münasibətilə bir daha təbrik etmək və Çin xalqına, Çin Xalq Respublikasına
daha böyük tərəqqi arzulamaq istəyirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN 10-cu İLDÖNÜMÜNƏ
HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
(2 oktyabr 2001)
2 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Məlum məsələdir ki, bu ilin mart ayında Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasının 10-cu
ildönümü münasibətilə mən çox əhatəli bir fərman imzalamışam və o fərmanla 10 illiyin layiqincə qeyd
olunması haqqında dövlətin fikirlərini bildirmişəm. Eyni zamanda, o vaxt biz hazırlıq dövründə müəyyən
tədbirlərin həyata keçirilməsini də nəzərdə tutaraq, tədbirlər planı da hazırlamışıq. Ötən aylarda bu sahədə
respublikada xeyli iş görülübdür, müxtəlif sahələrdə lazımi tədbirlər görülübdür. Ancaq biz indi 18 oktyabrın
ərəfəsindəyik.
Bilirsiniz ki, oktyabrın 18-də Azərbaycanın Ali Soveti Dövlət Müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı
qəbul edibdir. Həmin gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi günüdür. Doğrudur, bizim ölkədə
bu proses bir az uzanıbdır. Birincisi, Müstəqillik haqqında Konstitusiya Aktını biz SSRİ-nin başqa müttəfiq
respublikalarının çoxuna nisbətən gec qəbul etmişik. İkincisi də, Azərbaycanda 1991-ci il mart ayının 17-də
SSRİ-nin saxlanılması haqqında referendum keçirildiyinə görə və bu referendumda SSRİ-nin saxlanılmasının
xeyrinə xalqın səs verdiyi bəyan edildiyinə görə, təbiidir ki, yenidən referendum keçirmək lazım idi.
Təəssüflər olsun ki, bu referendum da çox gec vaxtda - 1991-ci ilin sonunda elan olunubdur. Ancaq hər
halda bu proseslər barədə indi müəyyən fikir söyləmək olar. Bunların hamısına baxmayaraq, 1991-ci ilin
sonunda Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edibdir. Sonra, 1992-ci ilin əvvəllərində Azərbaycan
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən müstəqil bir dövlət kimi tanınıbdır. Bir çox dövlətlər Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin tanınması haqqında ardıcıl olaraq bəyanatlar vermişlər.
Beləliklə, 10 il bundan öncə Azərbaycan nəhayət, tarixi bir günə gəlib çatıbdır, müstəqil dövlət olubdur.
İndi biz 10 ildir müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Təbiidir ki, bu, Azərbaycanın tarixində çox böyük hadisədir.
Birincisi, dövlət müstəqilliyinin elan edilməsi, ikincisi də Azərbaycanın 10 il ərzində müstəqil dövlət kimi
yaşaması və inkişaf etməsi həddindən artıq böyük bir hadisədir. Ona görə də bizim haqqımız var ki, dövlət
müstəqilliyinin əldə edilməsinin 10-cu ildönümünü layiqincə qeyd edək. Qeyd etdiyim kimi, mən bu
münasibətlə mart ayında böyük bir fərman imzalamışam və tədbirlər planı təsdiq olunubdur, işlər görülür. Artıq
indi oktyabrın 18-nə az bir vaxt qalıbdır. Ona görə mən bu gün bu müşavirəni çağırmağı zəruri hesab etdim ki,
görülən işlər haqqında bir az məlumat alaq, əgər hansısa iş hələ görülməyibsə, onları görək və oktyabrın 18-də
bu tarixi hadisəni layiqincə yüksək səviyyədə qeyd edək.
Mən hesab etmirəm ki, bizim dövlət müstəqilliyi bir gündə qeyd edilir. Yox. Mənim verdiyim fərman
əsasında elə bu ilin əvvəlindən, xüsusən mart ayından dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünə həsr olunmuş
tədbirlər keçirilir və keçirilməkdədir. Ancaq bunun son təntənəli günü ayın 18-nə düşür. Mən bax, bu məqsədlə
bugünkü müşavirəni çağırmışam. Ramiz Mehdiyev indiyə qədər görülən işlər haqqında məlumat versin. Ondan
sonra isə fikir mübadiləsi apara bilərik.
Yekun nitqi
Bu gün bizə verilən məlumatlar onu göstərir ki, mart ayından indiyə qədər Azərbaycanda dövlət
müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd etmək üçün çox iş görülübdür. Mən müşavirəni açarkən də dedim, o
fərmanı dərc edərkən, imzalayarkən nəzərdə tutulurdu ki, bütün tədbirlər ondan ibarət olmalıdır ki, oktyabrın
18-də hansısa böyük bir mərasim keçirilsin. İnanıram ki, bizim təşkilatlarımız, nazirliklərimiz, elmi, mədəni
təşkilatlarımızın hamısı məsələni tamamilə düzgün istiqamətdə qurublar. Elə bu 2001-ci il əvvəldən axıradək
tamamilə müstəqilliyin 10-cu ildönümü, müstəqilliyimizin 10 illiyinin qeyd edilməsi ilidir. Görülən işlərin
hamısı müsbət qiymətləndirilməlidir. Ancaq hesab edirəm ki, biz ayın 18-də o əsas mərasimi keçirəndən sonra
da gərək soyumayaq. Çünki bu müddətdə nə qədər çox iş görülməsinə baxmayaraq, hələ çox iş də görmək
lazımdır.
Həqiqətən Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin əldə olunması bizim çoxəsrlik tariximizdə ən böyük
hadisədir. 1918-ci ildə yaranmış vəziyyətdən, fürsətdən istifadə edərək Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan
etdi, Xalq Cümhuriyyəti yarandı, fəaliyyətə başladı və əgər o, yaşaya bilsəydi, təbiidir ki, biz XX əsrdə tam
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müstəqil dövlət kimi inkişaf edə bilərdik. Ancaq bu gün biz onu da etiraf etməliyik ki, onun yaşaya bilməməsi o
vaxt hakimiyyətdə olan qüvvələrin, yaxud şəxslərin günahı deyildir. Çünki o vaxt o fürsət ki yarandı,
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini elan etdi və təkcə Azərbaycan yox, Rusiya imperatorluğuna daxil olmuş bir
neçə başqa xalqlar öz müstəqilliyini elan etdilər, həmin o imperatorluğu devirən, inqilab edən qüvvələr bolşeviklər, təbiidir ki, təkcə Rusiya ilə qane ola bilməzdilər. Onlar keçmiş Rusiya imperatorluğunun bütün
ərazisini əllərinə keçirmək istəyirdilər və bunun üçün də çox güclü imkanlar əldə etdilər.
Birinci dünya müharibəsindən sonra dünyada, ümumiyyətlə, bəzi imperatorluqların ləğv olunmasından,
bir çox böyük dövlətlərin məğlub edilməsindən və dünyada yaranmış gərgin vəziyyətdən istifadə edilərək, qısa
bir zamanda keçmiş Rusiya imperatorluğunun ərazisində sovet hakimiyyəti yarandı. Bu, güman edirəm ki, o
vaxt tarixi zərurətdən meydana gəlmişdi. Bunu yəqin ki, bizim tarixçilər daha düzgün, dəqiq təhlil edə və daha
düzgün fikir söyləyə bilərlər. Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, o vaxt təkcə biz yox, istiqlaliyyətini elan edən
başqaları da öz müstəqilliklərini saxlaya bilmədilər. Ona görə də bu, tarixi bir prosesdir.
İlk dəfə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin əldə edilməsi o vaxt dünyada yaranmış, Birinci dünya
müharibəsindən sonra mövcud olan vəziyyətdən irəli gələn hadisə idi. Böyük qüdrətə malik olan Rusiya
imperatorluğunun dağılmasından irəli gəlirdi. Əgər bunlar olmasaydı, yüz illərlə tarixi olan Rusiya
imperatorluğu Birinci dünya müharibəsi nəticəsində və dünyada əmələ gəlmiş bu qarışıq vəziyyətdə
dağılmasaydı, - bunu düzgün demək lazımdır, o vaxtkı Xalq Cümhuriyyətini yaradan insanlar nə qədər can
atsaydılar, onlar Azərbaycanın müstəqilliyini elan edə bilməzdilər. Ancaq o dövr, əlbəttə ki, bizim xalqımızda
müstəqillik əhval-ruhiyyəsini yaratdı, beyinlərə həkk etdi. Baxmayaraq ki, ondan sonrakı 70 ildə həmin dövr
təhrif olundu və heç qoymadılar ki, tarixçilər həmin dövrü öyrənsinlər. Təkcə Azərbaycanda yox, Sovetlər
İttifaqı məkanında. Yeni qurulmuş sovet hakimiyyəti öz siyasətini, öz ideologiyasını həyata keçirərək, yeni
nəsillərin beynində bu ideologiyanı daha da dərinləşdirərək, o dövrü unutdurmağa çalışdılar və buna da nail
oldular. Belə bir hadisə əsrin əvvəlində baş veribdir. Belə bir hadisə də XX əsrin sonunda baş veribdir.
İkinci dünya müharibəsindən sonra, "soyuq müharibə", demək olar ki, sona çatan zaman dünyada gedən
proseslər və sovet quruluşu artıq bütün başqa ölkələrdə olan iqtisadi quruluşla rəqabət aparmaq imkanına malik
olmadığına görə və ümumiyyətlə, artıq bu dövrdə, məsələn, İkinci dünya müharibəsindən sonra bir çox
imperatorluqlar ardıcıl surətdə dağıldığına görə, belə böyük imperiya da - sovet imperiyası da dağılmağa
məhkum idi, dağılacaqdı və dağıldı da.
Bu da bizə imkan verdi ki, bundan istifadə edərək Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini elan edək. Ancaq
tək biz yox, SSRİ-yə daxil olan bütün 15 sovet respublikası müstəqilliyini elan etdi. Baltikyanı ölkələr bir az
öncə müstəqilliyini elan etdilər. Rusiyanın özü də bunu iyun ayında etdi. Ancaq o biri respublikalar, o
cümlədən, Azərbaycan bu barədə bir az gecikdi. Demək olar ki, müstəqilliyini elan edən respublikalar içərisində
Azərbaycan ən son cərgədə olan bir respublikadır. Bunların hamısını düzgün təhlil etmək lazımdır. Mən
dəfələrlə demişəm, indi də deyirəm, 1918-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin yaradıcıları o vaxt yaranmış tarixi
şəraitdən ağıllı istifadə etdilər. XX əsrin sonunda, 1991-ci ildə nəhayət, SSRİ dağılarkən burada bu müstəqilliyi
elan etmək ondan da asan idi. Çünki əgər bir imperiya dağılıbsa, imperiyanı təşkil edən respublikaların, necə
deyərlər, hərəsi öz başına çarə qılmalı idi, qıldılar da. Hamı müstəqilliyini elan etdi. Mən bunu bir neçə dəfə
demişəm. Azərbaycan isə başqalarına nisbətən fərqli, əlverişli olmayan ağır dövr keçirdi. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı təcavüzü 1988-1989-cu illərdə başlanmışdı. Erməni təcavüzünə və Azərbaycanın daxilində
olan ictimai-siyasi qrupların, qüvvələrin, silahlı dəstələrin bir-biri ilə mübarizəsinə görə ilk günlərdən
Azərbaycanda müstəqil dövlətin qurulması, onun yaşaması, müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi yolu ilə getməyə
imkan vermədi. Ancaq biz şükür etməliyik ki, bütün o ağır proseslər bizim müstəqilliyimizi sarsıda bilmədi,
bizim ölkəmizi dağıda bilmədi. Biz o ağır dövrdən çıxdıq və müstəqilliyimizi ilbəil, ardıcıl surətdə
möhkəmləndiririk. Bu gün Azərbaycanda müstəqillk çox möhkəm təməl üzərində durur. Mən inanıram ki, o
illərin acısını görən xalqımız bundan sonra, gələcəkdə də bu müstəqilliyin itirilməsinə yol verməz.
Beləliklə, biz indi nə qədər çətinliklərlə, məhrumiyyətlərlə rastlaşsaq da, özümüzü xoşbəxt hesab
etməliyik. Xalqımızı xoşbəxt hesab etməliyik ki, biz artıq on ildir müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Artıq bunu
dəyişmək, bunu sarsıtmaq mümkün deyildir. Baxmayaraq ki, buna cəhdlər var. Azərbaycanın daxilində hələ də
ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyənlər, necə deyərlər, hansısa günlər elan edərək, o gündə hakimiyyəti
devirmək istəyənlər var.
Yaxud da ki, indi dünyada başqa bir coğrafi-siyasi vəziyyət yaranıbdır. Bu coğrafi-siyasi vəziyyətdə,
təbiidir ki, bəzi ölkələr bir çox səbəblərə görə Azərbaycanın müstəqil yaşamasını o qədər də qəbul etmir. Ona
görə də bizim müstəqilliyimizin qorunub saxlanması üçün həm xaricdən, həm də daxildən təhlükələr vardır.
Lazımdır ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu təhlükələri bilsin və heç vaxt hesab etməsin ki, artıq hər şey
yaxşıdır.
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Ümumiyyətlə, insan unutqan olur, çox şeyləri tez unudur. İndi burada oturanların hamısı, təbiidir ki, o
dövrün şahidləridir. Amma yenə də get-gedə o dövrü unudurlar. Unudurlar ki, 1990-cı ildə Azərbaycana sovet
hökuməti tərəfindən edilən təcavüz nə qədər böyük faciə yaratdı. Bunu heç vaxt unutmaq olmaz. Ancaq indi
görürəm, oradan da, buradan da bu faciəni unudurlar. Bu faciənin gunahkarlarına bəraət qazandırmaq istəyirlər.
Bu faciənin günahkarları artıq baş qaldırıblar. Onların baş qaldırmağını müəyyən qədər anlamaq olar. Nə üçün?
Çünki artıq 1990-cı ilin yanvar hadisələri get-gedə yaddan çıxır. O yaralar sağalıb, sağalmalı idi. Ancaq
ürəyimizdə olan o yara həmişə bizə deməlidir ki, Azərbaycanın XX əsrdəki tarixində 1990-cı ilin 20 Yanvarı ən
dəhşətli faciələrdən biridir. Yaxud da ki, ondan sonrakı dövr - Azərbaycandakı hərc-mərclik dövrü,
hakimiyyətsizlik dövrü, Azərbaycanda dövlət böhranı, Azərbaycanı parçalayan qüvvələr. İndi onların bəziləri
azadlıqdan məhrum olunublar. Ancaq çoxları indi deyirlər ki, daha onlar niyə belə olsunlar. Onlar da bəraət
qazansınlar, yaxud da ki, azad olunsunlar. Elə bil ki, bu, kiməsə lazımdır, amma başqasına lazım deyildir.
Ancaq o insanlar ki, 1992-1993-cü illərdə Azərbaycanı parçalayırdılar, dağıdırdılar və Azərbaycanın
müstəqilliyi artıq böyük bir təhlükə altında idi, o insanları bağışlamaq olarmı? Çox şeyi bağışlamaq olar, amma
belələrini bağışlamaq olmaz! Bunu hamı bilməlidir. Ancaq dövlət mənafeyini kənara qoyaraq, öz şəxsi
mənafeləri uğrunda mübarizə aparan adamlar istəyirlər ki, hər şey unudulsun, hər şey yaddan çıxsın. Buna
imkan vermək olmaz.
Ona görə də bizim bu on illik tariximiz yazılmalıdır. İndi burada məlumat verildi ki, kitablar yazılıbdır,
amma çox kitablar yazılmalıdır və özü də çox dəqiq kitablar yazılmalıdır. Bəlkə də bu on ilin gündəliyi
yazılmalıdır. Hansı gün nə olub, Azərbaycan hansı gün nə vəziyyətdə olubdur, hansı gün nə fəlakət qarşısında
olubdur. Çünki bu dövr, zaman gələcək, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi daha da möhkəmlənəcək, iqtisadi
cəhətdən inkişaf edəcək, Azərbaycan möhkəm və qüdrətli bir dövlət olacaqdır. Ancaq gələcək nəsillər də gərək
bunu unutmasınlar. Ona görə də bu on il təhlil edilməlidir. İndi bizim tarixçilər adətən keçmiş əsrləri təhlil
edirlər, əsərlər yazırlar, elmi dərəcələr alırlar. Buna etiraz yoxdur, çünki tariximizin hər səhifəsi bizim üçün
əhəmiyyətlidir. Ancaq tariximizin bu səhifəsi, bu on illik səhifəsi, hesab edirəm ki, bizim xalqımız üçün və
gələcək nəsillər üçün ən əhəmiyyətli bir dövrdür. O mənada ki, faciəli dövrdür, ağır dövrdür, amma eyni
zamanda bu dövrü bizim xalqımız öz müdrikliyi ilə, öz iradəsi ilə yaşadı və bu çətinliklərdən çıxdı. Ona görə də
sizin bu kitablarınız davam etməlidir. Burada deyilən məlumatları mən məmnuniyyətlə qəbul edirəm və hesab
edirəm ki, iş bununla qurtarmır. Bu iş davam etməlidir və hər il biz bu barədə yeni-yeni əsərlər almalıyıq. Yenə
də deyirəm, bu əsərlər 500, yaxud da 1000 nüsxə, 2000 nüsxə olmamalıdır. Lazım deyildir ki, bu kitablar belə
gözəl, nəfis şəkildə olsun. Tələbə üçün bunun əhəmiyyəti yoxdur. Tələbə üçün, gənc üçün bu kitabın içərisində
olan məlumatın əhəmiyyəti var. Bunlara mən etiraz etmirəm. Bunlar, ümumiyyətlə, bizim poliqrafiyanın yüksək
səviyyədə olduğunu göstərir və bunu da biz göstərməliyik. Ancaq hələ ki, bizim o qədər vəsaitimiz yoxdur ki,
10 min nüsxə belə kitab çıxaraq. Amma sadə kağızda, sadə cilddə 10 min nüsxə kitab çıxarmaq və insanlara
vermək olar. Mən təkcə bunu demirəm. Bütün tarix kitablarını da deyirəm. Hamısını deyirəm. Bəzən müəllif
hesab edir ki, o, kitabı yazdı, gözəl, nəfis şəkildə onu çap etdirdi, - indi də bir dəb düşübdür - təqdim etdi,
qohum-əqrəbasına, tanışlarına verdi; bununla iş qurtardı.
Hər müəllif o qədər də maraqlı deyildir ki, onun əsəri, yazdığı kitab geniş kütlələrə çatsın. Amma əsl əsər
müəllifi, əsl kitab müəllifi birinci növbədə çalışmalıdır ki, onun əsəri, onun yazdığı fikirlər geniş kütləyə çatsın.
Çünki 70 il ərzində bizim tariximiz təhrif olunubdur. İndi biz dövlət müstəqilliyinin on ilini yaşamışıq, on
birinci ilə qədəm qoyuruq, artıq yol vermək olmaz ki, yenə də bir on, on beş, iyirmi ildən sonra kimsə gəlib
bunu təhrif elə bilsin. Ona görə də dəlillərə, sübutlara əsaslanan kitablar, əsərlər yaradılmalıdır. Bu on illiyin
tarixini yazan çox adamlar, - mən görürəm, burada oturanların əksəriyyəti elmi dərəcəni çox sevirlər, - çox-çox
adamlar elmi dərəcə də ala bilərlər, professor da ola bilərlər, nə bilim, başqa adlar da ala bilərlər, hamısı ola
bilər. Düzdür, onların mənim üçün o qədər əhəmiyyəti yoxdur, amma mənim üçün əhəmiyyətli olan o tarixin
yazılmasıdır.
Qarşıdakı günlər haqqında, tədbirlər haqqında Ramiz Mehdiyev məlumat verdi. Tədbirlər də, hesab
edirəm ki, qəbul oluna bilər. Amma indi və həmişə yubiley ərəfəsində bir yubiley əhval-ruhiyyəsi, yüksək
əhval-ruhiyyə yaranmalıdır. Bunu yaratmaq lazımdır. Bunu bizim mətbuatda, radio, televiziya vasitələrində,
bizim kollektivlərdə, ali məktəblərdə, iş kollektivlərində yaratmaq lazımdır. Yaratmaq lazımdır ki, insanlar elə
təkcə ayın 18-də yox, gündən-günə, bizim bu onuncu ildönümünün sonuncu gününə qədər bu əhval-ruhiyyə ilə
yaşasınlar. Bu, təbiidir ki, bizim cəmiyyətimizdə insanların daha da birliyinə gətirib çıxaracaqdır.
Ötən on il hər bir azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, hesab edirəm ki, nailiyyətidir.
Birincisi, bu, bütün xalqımızın əvəzsiz sərvətidir, ikincisi isə, hər bir insanın bunda öz payı var. Heç kəsin payı
inkar olunmamalıdır, heç kəsin rolu inkar olunmamalıdır. Amma heç kəsin də fəaliyyəti, necə deyərlər,
şişirdilməməlidir. Hər şey düzgün, doğru, obyektiv olmalıdır. Nəhayət, bu, bizim ümumi milli bayramımızdır.
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Mən hesab edirəm ki, indi artıq müstəqil Azərbaycan üçün bu bayramdan əziz bayram ola bilməz. Ona görə də
bu, bizim xalqımızın hamısını eyni dərəcədə həm sevindirməlidir, həm həvəsləndirməlidir, həm də
birləşdirməlidir.
Biz yol verməməliyik ki, son illərdə müşahidə etdiyimiz hallar - xalqı parçalamaq, bu iqtidardır, bu
müxalifətdir, iqtidar gedən yolla müxalifət getmir, müxalifət gedən yolla iqtidar getmir - bunlar olmasın. Əgər
həqiqətən hər birimiz ümummilli fikirlərlə yaşayırıqsa, demək, bu bayram, bu yubiley hər kəsin siyasi
görüşlərindən, siyasi baxışlarından asılı olmayaraq, bizim xalqımızı daha da birləşdirməlidir, insanları bir-biri
ilə daha da mehriban etməlidir. Yəni mən demək istəyirəm ki, bax, bu on illik yubiley, bayram gərək bizim
xalqımızda dostluq, mehribanlıq əhval-ruhiyyəsi yaratsın. Azərbaycan dövlətinin başçısı kimi, prezident kimi
mən bunu istəyirəm, bunun üçün çalışıram və ona görə də burada bu sözləri bəyan edirəm.
Mən ümidvaram ki, biz qarşıdakı günlərdə də nəzərdə tutulmuş tədbirləri həyata keçirəcəyik, 18 oktyabr
bayramını hamımız yüksək əhval-ruhiyyədə qeyd edəcəyik və irəliyə gedəcəyik. Biz bu bayram ərəfəsindəyik.
Ümumiyyətlə, bu on illiyi qeyd edərkən heç də hər şeyə çəhrayı eynəkdən baxmamalıyıq. Həqiqət həqiqət kimi
olmalıdır. Bu gün burada nailiyyətlərdən danışdılar. Amma nöqsanlar da çoxdur. Mən də replikalarımda bu
barədə dedim. Bir də deyirəm, çatışmazlıqlar da çoxdur, hakimiyyət orqanlarının işində qüsurlar da az deyil,
bəzilərində həddindən artıq çoxdur. Bizim ən əsas vəzifəmiz xalqın həyat tərzini, - mən bütün xalqı nəzərdə
tuturam, - rifah halını yaxşılaşdırmaqdır, bu sahədə hələ qarşımızda çox böyük vəzifələr var. Heç vaxt
düşünməməliyik ki, biz hər şeyi etmişik.
Təbiidir ki, bu onilliyi qeyd edərkən hamımız üçün böyük yara Azərbaycanın torpaqlarının bir qisminin
işğal altında olmasıdır. Bir milyondan artıq soydaşlarımızın yerlərindən-yurdlarından didərgin düşərək
çadırlarda ağır şəraitdə yaşamasıdır. Ancaq bu, tarixin reallığıdır. Biz birinci növbədə çalışmalıyıq ki, belə
insanlara, belə vətəndaşlarımıza, xüsusən qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayan insanlara qayğı göstərsinlər,
insanlara xoş münasibət göstərsinlər.
Xüsusən, ağır vəziyyətdə yaşayan insanlara, çadırlarda yaşayan insanlara, köçkün vəziyyətdə yaşayan
insanlara, şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə hansı yardımı göstərmək olarsa, etmək lazımdır. Ancaq bununla
yanaşı, onların könlünü almaq, onlarla bərabər olmaq, onların əhval-ruhiyyəsini qaldırmaq da bizim
vəzifəmizdir, borcumuzdur.
Mən hesab edirəm ki, biz on il gərgin həyat keçirərək, bu on il içərisində Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə son qoymağa çalışaraq, bundan sonra da bu işimizi davam etdirəcəyik. Mən inanıram ki, biz bu
bəladan da çıxacağıq, mütləq çıxacağıq. Qaçqınlar, köçkünlər öz yerlərinə qayıdacaqlar. Sülh yaranacaqdır.
Doğrudur, bu iş uzandı. Doğrudur, bu, bizim nəzərə aldığımızdan daha da çətin oldu. Ancaq biz buna nail
olacağıq.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, müstəqilliyimizin qarşıdan gələn illərində biz bu
nailiyyətləri də bəyan edə biləcəyik.
Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın bütün vətəndaşları bizim bu gün burada
apardığımız danışıqlara, söylədiyimiz fikirlərə qoşulacaqlar və hamımız birlikdə Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin onuncu ildönümünü böyük bir bayram kimi layiqincə qeyd edəcəyik. Sağ olun.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL
OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(3 oktyabr 2001)
3 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Almaniyanın milli bayramı – Alman Birliyi Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və alman
xalqına sülh, əmin-amanlıq və daim xoşbəxtlik arzulayıram.
İkinci dünya müharibəsi bəşəriyyətə çox böyük faciələr gətirdi və bu faciələri dünya xalqlarının çoxları
keçirdi. Biz də bu faciədən keçmişik, onun çətinliklərini görmüşük. Bunun da nəticəsində, yəni İkinci dünya
müharibəsi nəticəsində Almaniya parçalandı, uzun müddət alman xalqı parçalanmış vəziyyətdə qaldı. Nəhayət,
bir-birinə qovuşa bilibdir.
Ona görə də keçmiş bu tarix hər bir xalq üçün, hər bir millət üçün ibrət dərsi olmalıdır. Biz məmnunuq ki,
Almaniya İkinci dünya müharibəsi qurtarandan sonra, parçalandıqdan sonra uzun müddət birləşmək arzusunda
olubdur və nəhayət, "soyuq müharibə"nin sona çatması nəticəsində Almaniya birləşibdir. Daha dəqiq desək,
Almaniyanın birləşməsi "soyuq müharibə"yə son qoyulması demək idi.
Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin böyük tarixi var. Bu gün, bu bayram günü hörmətli səfir
burada maraqlı bir sərgi təşkil edibdir. Mən o sərgi ilə tanış oldum. Sərgi ilə tanışlıq hətta bizim kimi öz tarixini
yaxşı bilən insanlar üçün də bir çox yeni tarixi hadisələri aşkar etdi. Almaniyanın böyük "Simens" şirkəti hələ
əsrin əvvəlində Azərbaycanda fəaliyyət göstərməyə başlamışdır və çox böyük izlər qoymuşdur.
Vaxtilə Almaniyadan Azərbaycan torpağına köçürülmüş almanlar Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkişafında mühüm rol oynamışlar. Onların burada yaşaması və göstərdikləri fəaliyyət, təbiidir ki, Azərbaycanın
iqtisadiyyatının inkişafına təsir etmişdir.
İndi biz buraya gələrkən, cənab səfir o dövr haqqında danışarkən birinci növbədə almanların burada çox
yüksək keyfiyyətli şərab istehsal etməsi haqqında öz fikrini bildirdi.
Mən fikirləşdim, nə üçün şərab? – çünki almanlar burada çoxlu başqa işlər də görüblər. Amma yəqin ona
görədir ki, bu şərabı hamı, çoxları istifadə edirlər, ona görə bu, çoxlarına məlumdur. Almanların əsrin
əvvəllərində, sonrakı onilliklərdə Azərbaycanda gördükləri işlər, təbiidir ki, ictimaiyyətə geniş məlum deyildir.
Ona görə də hörmətli səfir birinci söhbətini şərabdan başladı.
Güman edirəm ki, bugünkü qonaqlara siz alman şərabı verəcəksiniz. Ancaq o vaxt Yelenendorfda istehsal
olunan şərablar sizin indiki şərablardan çox keyfiyyətli olubdur.
Biz çox məmnunuq ki, Almaniya – dünyanın böyük dövlətlərindən biri, Avropanın ən böyük dövləti,
böyük iqtisadi potensiala, insanları yüksək həyat tərzinə malik olan hər bir ölkə Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra ölkəmizə böyük maraq göstəribdir.
Biz bunu alqışlayırıq və Almaniya ilə bütün sahələrdə əlaqələrimizi daim inkişaf etdirmək istəyirik.
Ancaq mən çox məmnunam ki, buraya gələrkən, səfir mənimlə söhbət edərkən dedi ki, Azərbaycan öz
coğrafi-strateji əhəmiyyətinə görə və ən əsası, xarici investisiyanın qoyulması üçün yaranmış əlverişli şəraitə
görə çox əhəmiyyətlidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycana hansı bir ölkə sərmayə qoymaq istəyirsə, o heç bir
risk etmir. Bu, həqiqətdir və çox məmnunam ki, Almaniyanın Azərbaycandakı yeni səfiri qısa bir müddətdə bu
həqiqəti artıq özü üçün müəyyən edibdir və mənimlə görüşünü bu sözlərlə başladı.
Həqiqətən Azərbaycan demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi və demokratiya yolu ilə, bazar
iqtisadiyyatı ilə irəliyə gedən bir ölkə kimi buraya xarici investisiyanın gəlməsi üçün bütün imkanları
yaradıbdır. Bunların içərisində ən əsas şərtlərdən biri Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitlikdir.
Eyni zamanda bizim bir çox problemlərimiz də vardır. Bu problemlərin içərisində bizim üçün ən ağırı
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın torpaqlarının işğal
olunması və bu torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşımızın didərgin düşməsidir.
Almaniya ATƏT-in Minsk qrupunun üzvüdür və indiyədək Minsk qrupu çərçivəsində bu ağır problemin
həll olunması üçün öz səylərini göstərir və ümidvaram ki, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün Minsk
qrupunun tərkibində daha fəal iştirak edəcəkdir.
Bu, bizim problemimizdir. Ancaq indi bütün bəşəriyyəti narahat edən, o cümlədən bizi də narahat edən ən
böyük problem, ən böyük təhlükə beynəlxalq terrorizm və onun nəticəsində ayrı-ayrı xalqlara, ayrı-ayrı ölkələrə
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vurulan zərbələr, gətirilən ziyanlardır.
Biz son illər beynəlxalq terrorizmə qarşı hər cür mübarizə aparılmasının tərəfdarı olmuşuq, bu gün də
onun tərəfdarıyıq.
Sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York və Vaşinqton şəhərlərində terrorçular
tərəfindən törədilmiş misli görünməmiş terror aktı təkcə Amerikaya qarşı yox, bütün bəşəriyyətə qarşı, sülhə
qarşı, demokratiyaya qarşı olan bir hərəkətdir.
Bu dünyanın bir çox xalqlarını hiddətləndirdiyi kimi, Azərbaycan xalqını da hiddətləndirmişdir. Ona görə
də biz Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu terror aktının qarşısının alınması üçün, terrorçuların tapılması və
cəzalandırılması üçün dəstəkləmişik və dəstəkləyəcəyik. Bu mübarizədə biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə,
yaranmış alyansla bir yerdəyik.
Bu hadisə bütün dünyaya bir daha nümayiş etdirdi ki, müasir dövrün ən təhlükəli hadisəsi, ən böyük
təhlükəsi terrorizmdir, beynəlxalq terrorizmdir və heç bir ölkə, heç bir xalq düşünməsin ki, o, bu cür
cinayətlərdən kənarda qala bilər.
Ona görə terrorizmin, beynəlxalq terrorizmin kökünün kəsilməsi üçün bütün ölkələr mübarizə aparmalıdır
və kökü tam kəsilməyənə qədər terrorizmə qarşı bu mübarizə davam etməlidir.
Almaniya bu hadisə ilə əlaqədar öz xidmətlərini, öz fəallığını bəyan edibdir. Hesab edirik ki, həm NATO
çərçivəsində, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində, həm də terrorizmə qarşı yaranmış alyans
çərçivəsində bu mübarizə kəskin surətdə aparılacaq və bəşəriyyət bu təhlükədən gələcəkdə xilas olacaqdır.
Almaniya birləşəndən sonra çox sürətlə inkişaf edir. Bu isə təkcə Almaniyanın iqtisadiyyatının irəliyə
aparılması, alman xalqının rifahının yaxşılaşdırılması demək deyildir. Bu, eyni zamanda dünya iqtisadiyyatının
inkişafına alman xalqının verdiyi töhfədir.
Hesab edirəm ki, Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq, iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi,
Almaniyadan Azərbaycana investisiyaların gəlməsi bizim gələcək əlaqələrimizi daha da genişləndirəcək və
yüksəldəcəkdir.
Bu böyük bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram.
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BAKIDA DAHI RUS ŞAIRI PUŞKININ ABIDƏSININ AÇILIŞ MƏRASIMINDƏ ÇIXIŞI
(12 oktyabr 2001)
12 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Bakı şəhərinin bütün vətəndaşlarını bu əlamətdar hadisə ilə, böyük rus şairi, yazıçısı, Aleksandr
Sergeyeviç Puşkinin heykəlinin - abidəsinin Bakı şəhərində açılması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və
əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu hadisə müstəqil Azərbaycan ilə Rusiya Federasiyası arasında,
Azərbaycan xalqı ilə rus xalqı arasında olan əlaqələrin daha da inkişaf etməsinə xidmət edəcəkdir.
Puşkin təkcə Rusiyanın yox, bütün bəşəriyyətin dahi insanlarından biridir. Təsadüfi deyil ki, Puşkinin
yaradıcılığı - qısa bir ömür zamanı yazdığı həddən ziyadə əsərləri dünyanın bir çox xalqları tərəfindən seviləsevilə oxunur, öyrənilir və bu əsərlər insanlara mənəvi qida verir.
Puşkin Azərbaycan üçün doğma bir insandır. Çünki Puşkinin yaradıcılığı Azərbaycanda hələ XIX əsrdə
Azərbaycanın mütəfəkkir şəxsiyyətləri, şairləri tərəfindən öyrənilirdi və tərcümə edilirdi. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycanın böyük yazıçısı, şairi, filosofu Mirzə Fətəli Axundov Pyşkinin əsərlərindən bəhrələnmiş və
Puşkinin vaxtsız ölümü münasibətilə özünün ən dəyərli əsərlərindən birini - "Şərq poeması"nı yazmışdır.
1880-ci ildə Moskvada Puşkinə abidə qoyulan zaman Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvani bu hadisəyə
öz böyük şerini həsr etmişdir.
Hələ XX əsrdə Puşkinin əsərlərini Mirzə Kazım bəy, Firidun bəy Köçərli Azərbaycan dilinə tərcümə
etmiş və oxuculara çatdırmışlar.
Puşkinin valideynləri ilə Azərbaycanın böyük şəxsiyyəti Abbasqulu Ağa Bakıxanovun şəxsi əlaqələri də
Azərbaycanın qabaqcıl adamlarının Puşkinə olan marağını, hörmətini və məhəbbətini göstərir. Hətta rəvayət var
ki, Ərzuruma məşhur səfər zamanı Abbasqulu Ağa Bakıxanov ilə Puşkin arasında görüş də olmuşdur. Bunlar
keçmiş tarixin ayrı-ayrı anlarıdır. Ancaq bunlar eyni zamanda böyük rus yazıçısı, şairi Puşkinin Azərbaycanda
nə qədər böyük məhəbbətlə oxunmasını, sevilməsini göstərir.
Puşkinin anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə Bakıda, Şamaxıda, Naxçıvanda xüsusi mərasimlər
keçirilmişdir. Naxçıvanda, - mən bunu uşaqlıq vaxtlarımdan bilirəm, o vaxt, hələ 1899-cu ildə Naxçıvanın ən
böyük küçələrindən birinə, yəni Naxçıvanın demək olar ki, bir başından o biri başına gedən bir geniş prospektə
Puşkinin adı verilmişdir. Həyatım elə gətiribdir ki, mən Naxçıvanda bu küçədə doğulmuşam. Uşaq vaxtı Puşkin
küçəsi deyirdik, amma nədənsə, - bunu bəlkə bizim alimlərimiz daha yaxşı bilər, - ona küçə demirdilər, Puşkin
bilanı deyirdilər. Puşkin bilanında mənim uşaqlığım keçibdir. Amma uşaq vaxtı mən bilmirdim ki, Puşkin
kimdir. Sadəcə, məlum idi ki, o, bütün Naxçıvanın əhalisinin qəlbində idi, bəzilərində də kor-koranə. Ancaq
məktəbdə oxuduğum zaman, Puşkinin əsərləri ilə, onun şerləri ilə tanış olduğum zaman mən anladım ki, nə
üçün Naxçıvan kimi çox böyük olmayan bir şəhərin ən böyük prospektlərindən birinə Puşkinin adı verilmişdir.
XX əsrdə Puşkinin yaradıcılığı Azərbaycanda geniş yayılmışdı. Burada artıq deyildi, bizim böyük
şairlərimiz Puşkinin əsərlərinin, demək olar ki, əksəriyyətini, hər halda məşhur əsərlərinin hamısını dəfələrlə
Azərbaycan dilinə tərcümə ediblər və bizim məktəblərdə Puşkinin yaradıcılığını ədəbiyyat dərsliklərində
oxuyanlar Puşkini özünəməxsus bir şair, yazıçı kimi qəbul edirlər.
Puşkinin əsəsrləri əsasında Rusiyanın, rus xalqının böyük bəstəkarları tərəfindən yaradılmış operalar və
başqa səhnə əsərləri Azərbaycan teatrında, xüsusən opera və balet teatrında daim repertuarda olmuşdur və bu
gün də repertuardadır.
Puşkin, bir daha deyirəm, Azərbaycana yad bir anlayış deyil. Amma indiki zamanda, yəni Azərbaycan
müstəqil bir dövlət olduğu zamanda Puşkinin yaradıcılığının öyrənilməsi, mənimsənilməsi Rusiya ilə müstəqil
Azərbaycanın bütün sahələrdə əlaqələrinin daha da inkişaf etməsinə xidmət edir və edəcəkdir.
Puşkinin yaradıcılığından Azərbaycanın bir çox alimləri böyük elmi əsərlər yazıblar və dissertasiyalar
müdafiə ediblər, elmi dərəcələr alıblar. Bunların hamısı Puşkinin Azərbaycanda nə qədər məşhur olduğunu və
nə qədər əziz olduğunu əyani surətdə göstərir. Təsadüfi deyil ki, Bakının mərkəzində böyük küçələrdən biri də
Puşkinin adını daşıyır. Doğrudur, mən bilirəm ki, Naxçıvanda 1899-cu ildə küçəyə onun adını vermişdilər. Mən
Bakını tanıyandan Puşkin küçəsinə yaxşı bələdəm. Güman edirəm ki, bütün bakılılar da... Heç kəs ona varmır
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ki, bu ad nə vaxt verilibdir. Bu, tamamilə təbii bir hal kimi qəbul olunur. Bu da Azərbaycan xalqında Puşkinə
olan münasibətdir.
Biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü bayram edirik. Bax, bu bayram günlərində
Bakının mərkəzindəki gözəl bir guşədə Puşkinin abidəsinin qoyulması onu göstərir ki, Azərbaycan müstəqil
dövlət olaraq, milli azadlığını əldə edəndən sonra, eyni zamanda bütün başqa xalqlara da, xüsusən keçmişdə
əlaqədə olduğu xalqlara da öz hörmət və ehtiramını bildirir.
Puşkin öz yaradıcılığı ilə və rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında olan əlaqələrin inkişafında indiyə
qədər böyük rol oynamışdır. Ancaq hesab edirəm ki, Puşkinin yaradıcılığı, Puşkin bu gün də bizə lazımdır. Ona
görə lazımdır ki, Puşkin Rusiyanın böyük şəxsiyyətləri içərisində, tarixi şəxsiyyətləri içərisində elə bir
şəxsiyyətdir ki, o, hansı ictimai-siyasi sistemə mənsub olmasından asılı olmayaraq, hansı milli-mənəvi dəyərləri
daşımasından asılı olmayaraq, böyük yaradıcılığı ilə bütün xalqlara öz təsirini göstərir. Bütün bunları nəzərə
alaraq, biz Rusiya səfirliyinin təşəbbüsünü qəbul etdik. Rusiyanın prezidenti hörmətli Vladimir Putinin
Azərbaycana bu ilin yanvar ayındakı rəsmi səfəri zamanı bu məsələni müzakirə etdik və Puşkinin Bakıda, onun
mərkəzində, gözəl bir guşədə abidəsinin qoyulmasını çox zəruri hesab etdik. İndi bu abidə qoyulubdur.
Həqiqətən bu, böyük bir heykəltəraşlıq əsəridir. Güman edirəm ki, böyük rus heykəltəraşı da bunu Puşkinə,
onun yaradıcılığına böyük məhəbbət hissi ilə yaratmışdır.
Hesab edirəm ki, Puşkinin heykəli burada, Bakının və bütün Azərbaycanın vətəndaşlarının çox seyr
etdikləri yerdə həmişə Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinin, rus xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasındakı əlaqələrin nə
qədər zəruri olduğunu və onların daim inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini yada salacaqdır, bildirəcəkdir. Bütün
bunlara görə, hesab edirəm ki, bugünkü bu mərasim, bu hadisə Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında və
xüsusən Azərbaycanın müstəqilliyinin onuncu ildönümü bayram edildiyi zaman çox əlamətdardır.
Mən dedim ki, Mirzə Fətəli Axundov 1827-ci ildə, Puşkin həlak olan kimi, böyük bir poema yazmışdır.
Bu, nadir hadisədir. Puşkinin ölümünə həsr olunmuş əsərlər var. Amma, mən bildiyimə görə, onların içərisində
ən görkəmli yer tutan Lermantovun Puşkinin ölümünə həsr etdiyi şerdir və Mirzə Fətəli Axundovun "Puşkinin
ölümünə Şərq poeması"dır.
Mirzə Fətəli Axundov onu özü rus dilinə tərcümə edib, o vaxtlar yayılıbdır və yüksək qiymətləndirilibdir.
Bu poemanı oxuyanlar Mirzə Fətəli Axundovun Puşkinin yaradıcılığına nə qədər yüksək qiymət verməsini,
güman edirəm ki, müşahidə edirlər. Çünki o qədər məzmunlu ifadələr işlədilibdir ki, oxuduqca insanı heyran
edir. Orada çox gözəl sözlər var. Ancaq mənim çox xoşuma gələn misraları bu gün burada oxumaq istəyirəm:
Lomonosov gətirərkən sənətə hüsnü düha,
Puşkinin nurlu xəyalı ora qonmuş əcəba
Şeirlər səltənəti Derjavinə göylərdən
Kim imiş hökm alaraq bir yeni hakim kəsilən.
Səddi-Çindən Tatarıstanə qədər çar əli var,
Lakin ol şairin aləmdə yanan məşəli var.
Sağ olun.
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"LUKOYL" ŞİRKƏTİNİN YARANMASININ 10-cu İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLMİŞ YIĞINCAQDA ÇIXIŞI
(12 oktyabr 2001)
12 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli Vahid Ələkbərov!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi və Rusiya Federasiyasının "LUKoyl" şirkətində çalışan 120 minlik kollektivi "LUKoyl"
şirkətinin yaranmasının 10-cu ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə, "LUKOyl"a gələcək uğurlar
arzulayıram.
"LUKoyl" şirkətinin yaşı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin yaşı ilə bərabərdir. Biz bu günlər
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bayram edirik, qeyd edirik. Bu, bizim üçün ən böyük bayramdır. Bu
günlərdə Rusiya Federasiyasının "LUKoyl" şirkətinin 10-cu ildönümü qeyd olunur. Mən çox məmnunam ki,
"LUKoyl" şirkəti 10-cu ildönümünü, təbiidir ki, Rusiyanın paytaxtı Moskvada keçirəndən sonra Azərbaycanda,
Bakıda da bizimlə bir yerdə keçirmək qərarına gəlibdir. Mən təşəkkür edirəm. Təbiidir ki, bunun əsası var.
Ancaq ola bilərdi ki, bunu o qədər də qiymətləndirməsinlər. Həqiqətən, "LUKoyl" şirkətinin dünya miqyasında
tanınması Azərbaycanda ilk neft müqaviləsinin, "Əsrin müqaviləsi"nin bağlanmasından başlayır.
O illər çox ağır, çətin illər idi. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan hələ 1988-1989-cu
illərdən başlayaraq öz torpaqlarının müdafiəsinə qalxmışdı, müharibə gedirdi, qan tökülürdü. Ancaq bununla
yanaşı, müstəqil Azərbaycan dövləti Azərbaycanın gələcəyini düşünərək, 1993-cü ildə Azərbaycanın zəngin
təbii sərvətləri olan neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük və müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan,
sərmayə qoymaq imkanı olan şirkətləri ilə müqavilələr bağlayıb, birgə işləməyi qərara aldı. Bir də deyirəm,
1993-cü il idi, müharibə gedirdi, qan tökülürdü, Azərbaycanda insanlar çox ağır vəziyyətdə yaşayırdılar.
1993-cü ildə Azərbaycan parçalanmaq təhlükəsi qarşısında idi. Vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Biz
bunların qarşısını alırdıq. Yəni bizim ən birinci vəzifəmiz bunlardan ibarət idi. Ancaq düşünürdük ki, biz
bunların qarşısını mütləq alacağıq, sonrakı günlər isə Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirməliyik. Bunun
üçün də biz bu işlərlə də məşğul olurduq.
Xatırlayıram, 1993-cü ildə bu müqavilənin hazırlanması üçün nə qədər gərgin mübarizə gedirdi. Burada
bəzi fırıldaqçılar bu müqavilədən öz mənafeləri üçün istifadə etmək istəyirdilər. Başqa ölkələrdən bu
müqavilənin əleyhinə olan və müqavilənin baş tutmasının qarşısını almaq istəyənlər meydana düşdülər. Ancaq
biz bütün bu çətinliklərin içərisindən çıxdıq, düz yol tutduq. 1993-cü ilin sonunda, 1994-cü ilin əvvəlində
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti mütəxəssislərinin böyük bir qrupu əvvəlcə Azərbaycanda, sonra İstanbulda,
sonra Hyüstonda bu müqavilənin hazırlanması ilə məşğul oldular. Nəhayət, müqavilə hazır oldu.
O vaxt bizim bu sahədə təcrübəmiz yox idi, bu işlər bizim üçün çox yeni idi. Ancaq bizim neft sənayesi
sahəsində böyük təcrübəmiz vardı. Biz öz sərvətlərimizin qiymətini bilirdik, öz sərvətlərimizdən ən səmərəli
şəkildə istifadə etmək üçün lazımi tədbirlər görürdük. Bu danışıqlar, bu dartışmalar xeyli vaxt aparırdı. Hər bir
şirkət öz mənafeyini güdürdü. Biz də başa düşürdük ki, əgər belə böyük müqavilə hazırlanırsa, hər bir tərəfin
mənafeyi təmin olunmalıdır. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın mənafeyi birinci növbədə təmin olunmalıdır.
Çünki Azərbaycan bu sərvətlərin sahibidir, bu enerji ehtiyatlarının sahibidir. Əgər öz təbii sərvətlərindən, öz
xalqına, öz dövlətinə məxsus olan sərvətlərdən başqa şirkətlərlə birlikdə istifadə etmək istəyiriksə, demək,
Azərbaycanın mənafeləri birinci növbədə təmin olunmalı idi.
Bizim adamlar bu barədə təcrübə topladılar. Xatirimdədir, son dəfə bizim qrupumuz 45 gün Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Hyüston şəhərində gecə-gündüz çalışdı ki, bu müqavilə hazırlansın və hazırlandı. 1994-cü
ilin sentyabr ayında burada, bu mötəbər "Gülüstan" sarayında - artıq bu saray tarixi məna daşıyır - biz bu
müqaviləni imzaladıq.
O vaxt bizim bu müqaviləyə maraq göstərənlər Amerika Birləşmiş Ştatlarının şirkətləri idi. Avropanın
bəzi ölkələrinin şirkətləri idi. Ancaq eyni zamanda, bu müqaviləyə Rusiyada da maraq var idi. Amma irəliyə
çıxan yalnız və yalnız "LUKoyl" oldu. "LUKoyl" da ilk gündən bizim hazırlıq işlərimizdə iştirak etdi və
müqaviləni imzaladı. Beləliklə də dünyanın məşhur, çox zəngin neft şirkətləri ilə eyni sırada durdu.

559

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

"LUKoyl" şirkətinin yaranması Sovetlər İttifaqının dağılmasının nəticəsidir. Azərbaycanın və Sovetlər
İttifaqına mənsub olan digər müttəfiq respublikaların dövlət müstəqilliyini elan etməsi SSRİ-nin dağılması ilə
əlaqədardır. Millət kimi, xalq kimi və respublika kimi, təbiidir ki, biz öz müstəqilliyimizi arzu edirdik və SSRİ
dağılan kimi bu müstəqilliyi elan etdik. Ancaq biri var ki, xalq, dövlət müstəqilliyini elan edir və müstəqil
yaşamaq istəyir. Biri də var ki, keçmiş sistem, yəni sosialist iqtisadi sistemi birdən partlayır, yeni bazar
iqtisadiyyatı yoluna düşən bir şirkət əmələ gəlir. Bu da "LUKoyl" şirkəti idi. Yeganə şirkətdir. Rusiyada belə
şirkətlər ondan sonra yaranıbdır. Amma "LUKoyl" qabaqda gedəndir. "LUKoyl" Rusiyanın bütün başqa iqtisadi
qurumlarına bazar iqtisadiyyatına keçmək və yeni iqtisadi prinsiplər əsasında işləmək üçün yol açdı.
"LUKoyl"un yaradılması təşəbbüsünü birinci növbədə şirkətin prezidenti Vahid Ələkbərov ortaya atdı.
"LUKoyl"u dünya şirkətləri sırasına çıxaran digər amil Azərbaycan ilk neft müqaviləsini hazırlayarkən
"LUKoyl"u qəbul etməsidir.
Çünki biz də anlayırdıq ki, gərək elə şirkətlərlə müqavilə imzalayaq ki, onlar tamamilə etibarlı olsunlar.
Onların vəsaiti olsun, onlar başqa şirkətlərlə bir sürətlə gedə, ayaqlaşa bilsinlər. "LUKoyl" belə bir zamanda
yarandı, belə bir yola düşdü. İndi görürsünüz, Vahid Ələkbərov "LUKoyl"un bugünkü vəziyyəti haqqında bir
neçə rəqəmlə məlumat verdi. O, on il əvvəl yaransa da, onun əsas inkişafı, Vahidin dediyinə görə, elə 7 il
bundan öncə - bizim müqavilənin imzalanmasından başlayır. Bu müddətdə nə qədər inkişaf edibdir. 80 milyon
tona qədər neft hasil edirlər. 120 min insan çalışır və təbiidir ki, bu 120 min insan yeni iqtisadi sistem içərisində
iş yeri alıbdır, eyni zamanda onlar yüksək dərəcədə təmin olunan insanlardırlar. Rusiyanın bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə getməsində "LUKoyl" şirkətinin böyük rolu vardır.
"LUKoyl" Azərbaycanda bizimlə bərabər işə başladı və çox uğurlu başladı. İndiyə qədər "LUKoyl"
Azərbaycana təxminən 500 milyon dollar sərmayə qoyubdur. Səhv etmirəmsə, bizim müqaviləyə 242 milyon
dollar sərmayə qoyubdur. Ancaq indi oradan öz mənfəətini götürür. Qoyduğu sərmayənin 87 faizini götürübdür.
Görürsünüz, artıq 87 faizini alıbdır. Beləliklə, "LUKoyl" həm Rusiya üçün irəlidə gedən və Rusiyanın iqtisadi
islahatlarının inkişaf etməsində xüsusi rol oynayan bir şirkətdir. Həm də indi o, dünyada məşhur olan şirkətdir.
"LUKoyl" gedib Amerika Birləşmiş Ştatlarında benzindoldurma stansiyaları yaradıb, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında onun 1400 benzindoldurma stansiyası var. Düzdür, Azərbaycanda da var, 15 dənədir.
Çox rəqəmlər demək olar. İndiyə qədər biz 21 müqavilə imzalamışıq. Bu müqavilələrdə 14 ölkədən 32
neft şirkəti iştirak edir. 21 müqavilənin 5-də "LUKoyl"un payı var və bir neçə müqavilədə çox uğurla iştirak
edir.
İndi "LUKoyl" istehsal həcminə və iqtisadi potensialına görə dünya şirkətləri içərisində dördüncü
yerdədir. "Ekson", "BP", "Şevron-Teksako" və sonra da siz. Bu, sizin üçün kifayətdir.
Vahid Ələkbərov: Cənab prezident, daha da irəliyə getmək lazımdır.
Heydər Əliyev: Bilirsən, əgər siz bu müddət ərzində belə güclü sıçrayış edə və dünyada dördüncü yer tuta
bilmisinizsə, bu, böyük işdir. Bunda Azərbaycanın da xidməti var. Bu xidmətin nədən ibarət olduğunu mən izah
etdim. Ancaq eyni zamanda "LUKoyl"un bu cür sıçrayış etməsi, təbiidir ki, onun prezidentinin işgüzarlığından,
bacarığından, öz işinə sadiq olmasından çox-çox asılıdır. Bu da bizim həmyerlimiz, Azərbaycanın yetişdirməsi
Vahid Ələkbərovdur.
Mən bu gün Vahid Ələkbərova Azərbaycanın yüksək mükafatını, "Şöhrət" ordenini təqdim edərkən,
Azərbaycan neftçilərinin keçmiş SSRİ məkanında nə qədər böyük xidmətlər göstərdiklərini dedim. Onlardan
biri də, yəni ən ucaya qalxanlardan biri də Vahid Ələkbərovdur. O, 1974-cü ildə Azərbaycanın Neft-Kimya
İnstitutunu bitiribdir. Sən onda işə təzəcə başlamışdın, biz burada, Azərbaycanda quruculuq işləri aparırdıq.
Sonra 1979-cu ilə qədər burada "Xəzərdənizneft"də işləyibdir. Ondan sonra fikirləşib ki, yox, mənim üçün daha
geniş bir sahə lazımdır. Sibirə, Tümenə gedibdir.
Mən bu gün orada da dedim, burada da deyirəm: Azərbaycanda neft sahəsində irəlidə olmaq hər adama
nəsib olmur. Ancaq bu, kiçik bir respublikadır, əhalisi də azdır, az deyil, özümüzə görə var, amma başqalarına
nisbətən azdır. Amma Rusiya kimi böyük bir dövlətdə, ondan qabaq SSRİ kimi böyük bir dövlətdə bu cür
inkişaf etmək və cəmiyyətdə öz yerini tutmaq, təbiidir ki, adi bir hal deyildir. Bu, hər adama nəsib olmur.
Eyni zamanda bu, göydən də düşmür. Bu, insanın biliyindən, fitri istedadından, bacarığından və işinə
sədaqətindən asılıdır. Bunların da kökü Azərbaycandadır. Hər bir belə insanların mütləq genetik
xüsusiyyətlərini axtarmaq lazımdır. Vahid Ələkbərovun genləri Azərbaycandandır. Azərbaycandan olan bu
genlər gör nə qədər güclüdür ki, o, gedib belə böyük işlər görür və "LUKoyl" şirkəti Rusiyanın iqtisadiyyatında
öz böyük payını verir. Bunlar hamısı sevindirici hallardır.
Mən çox böyük sevinc hissi keçirirəm ki, biz bu günü "LUKoyl"a həsr etmişik. Mən Azərbaycanın
yüksək mükafatını - "Şöhrət" ordenini təqdim etdim, sonra hamımız birlikdə böyük rus şairi, dünyanın böyük
ədəbiyyat və mədəniyyət şəxsiyyətlərindən biri Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin Azərbaycanda qoyulmuş
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heykəlini, abidəsini açdıq. İndi də gəlmişik, bu gözəl salonda işimizi davam etdiririk. Bu gün Azərbaycanda
həm dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümü günləridir, həm də bu gün Azərbaycanda bizim üçün doğma olan
"LUKoyl" Şirkətinin günüdür.
Əziz dostlar, mən sizi bir də təbrik edirəm. "LUKoyl"u təbrik edirəm. "LUKoyl"un prezidenti Vahid
Ələkbərovu təbrik edirəm. Rusiya Federasiyasını təbrik edirəm. Rusiya Federasiyasının prezidenti hörmətli
cənab Vladimir Putinə buradan öz hörmət-ehtiramımı və səmimi dostluq salamlarımı göndərirəm. Təklif edirəm
ki, badələri "LUKoyl"un prezidenti Vahid Ələkbərovun şərəfinə, Rusiya-Azərbaycan dostluğunun və qarşılıqlı
surətlə faydalı əməkdaşlığının şərəfinə, rus və Azərbaycan xalqlarının dostluğu şərəfinə qaldırasınız. Sağ olun.
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DAHİ SƏNƏTKAR RƏŞİD BEHBUDOVUN XATİRƏ GECƏSİNDƏ NİTQİ
(13 oktyabr 2001)
13 oktyabr 2001-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Müstəqil Azərbaycanın onuncu ildönümü münasibətilə keçirilən bayram mərasimləri sırasında
Azərbaycanın böyük oğlu, dahi sənətkar Rəşid Behbudovun xatirə gecəsinin gözəl, təntənəli şəraitdə keçirilməsi
qədim tarixə malik Azərbaycan xalqının nə qədər zəngin mədəniyyətə malik olduğunu və dünya mədəniyyəti
xəzinəsinə necə böyük şəxsiyyətlər verdiyini nümayiş etdirir.
Rəşid Behbudov nadir bir insandır, nadir şəxsiyyətdir. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində bənzərsiz bir
incəsənət ustasıdır. Bizim tədqiqatçılar Rəşid Behbudovun yaradıcılığı, onun qoyduğu irs haqqında indiyə qədər
kitablar yazıblar, bundan sonra da yazacaqlar. Hesab edirəm ki, XX əsrdə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf
etməsində nə qədər onun böyük xidmətləri olduğu zaman keçdikcə daha da dərindən dərk olunacaqdır. Ancaq
bugünkü xatirə gecəsi Azərbaycan xalqının, müstəqil, azad Azərbaycanın Rəşid Behbudov yaradıcılığına
verdiyi daha bir qiymətdir.
Rəşid Behbudov öz təkraredilməz, məlahətli səsi ilə, xarici görünüşü ilə, artistlik istedadı ilə böyük
musiqiçi və gözəl müğənni idi. Rəşid Behbudovun Azərbaycan mədəniyyətinə gəlməsinin bir neçə mərhələsi
var. Onların hər biri bizim xalqımızın mədəniyyətini, musiqisini, mahnı sənətini, incəsənətini yüksəldib və
onlara yeni-yeni forma vermişdir.
Mən Rəşid Behbudovu ilk dəfə 1943-cü ildə, İkinci dünya müharibəsinin o ağır dövründə Bakıda Zabitlər
evində dinləmişəm. Ondan sonra mən Rəşid Behbudovun sənətinə, onun səsinə vurğunam və bütün ötən illər
onun mahnıları, onun ifa etdiyi gözəl rollar, onun gözəl səsi məni həmişə heyran edibdir.
Rəşid Behbudov Azərbaycan səhnəsində ilk dəfə görünəndən dərhal böyük hörmət və şöhrət qazandı.
Təbiidir ki, bunlar hamısı onun fitri istedadı ilə bağlı idi. Xalq dilində buna Allah vergisi deyirlər. Çünki bir
adamda bu qədər gözəl xüsusiyyətlərin yüksək səviyyədə cəm olması həddən ziyada nadir bir hadisədir. Bunlara
görə də Rəşid Behbudov Azərbaycan mədəniyyətinin ən dəyərli incilərindən biri kimi, xalqımızın tarixinə əbədi
həkk olunubdur.
Rəşid Behbudov mərhum Tofiq Quliyev ilə birlikdə Azərbaycanda ilk estrada mahnılarının yaradıcısı
olubdur. Bilirsiniz ki, 40-cı illərdə artıq estrada musiqisi çox cazibədar olmuşdu. Ancaq bir çox hallarda bu,
ümumi, trafaret xarakteri daşıyırdı. Ancaq Rəşid Behbudov özünəməxsus ustalığı ilə həm müasir estrada
mahnılarını çox gözəl ifa edirdi, həm də Azərbaycan musiqi folklorundan, Azərbaycan xalq musiqisindən gözəl
mahnıları götürüb onları müasirləşdirirdi və müasir estrada səviyyəsinə qaldırırdı. Yəni deyə bilərəm ki, Rəşid
Behbudov Azərbaycanın xalq mahnıları ilə, musiqi folkloru ilə, müasir estrada mahnılarının Azərbaycan
xüsusiyyətləri daşıyan sintezini yarada bilmişdir.
Hesab edirəm ki, bu, bizim musiqi tariximizdə, incəsənət tariximizdə xüsusi yer tutur. Xatırlayın, o, bizim
qədim xalq mahnılarını elə müasirləşdirirdi, elə gözəl ifa edirdi ki, adam heyran qalırdı - bu, qədim xalq
mahnısıdır, ya müasir estrada mahnısıdır. O, heç vaxt öz milli köklərindən ayrılmamışdır. Onun o dövrdə ifa
etdiyi mahnıların hamısı milli xarakter daşımışdır. Azərbaycanın milli folklorundan, xalq dilindən gələn sözləri
mahnılarında o qədər şirin, o qədər məharətlə ifa edirdi ki, adamı ikiqat, üçqat sevindirirdi, mənəvi zövq verirdi.
Bu gün burada, səhnədə bizim gözəl qızlarımız Rəşid Behbudovun daim oxuduğu "Ləbuləb" mahnısını
çox yaxşı ifa etdilər. Amma Rəşid Behbudovun ifası tamamilə başqa idi. Mən nəyə fikir verdim? Rəşid
Behbudov üslubuna. Məsələn, mahnılardan birində sözlər var: "İrəhmin gəlsin, nənə". Azərbaycan ədəbi dilində
"rəhmin gəlsin" deyilir. Amma xalq lap keçmişdən "rəhmin gəlsin" əvəzinə, "irəhmin gəlsin" deyir. Yəni o,
mahnıları müasirləşdirəndə onların xalqa xas olan xüsusiyyətlərini, ləzzətli məqamlarını heç vaxt itirmirdi. O,
mahnını oxuyanda bilmirdin ki, qədim xalq mahnısı oxuyur, yaxud da müasir estrada mahnısı oxuyur. Ona görə
də Rəşid Behbudovun bu sahədə yaradıcılığı, hesab edirəm, Azərbaycan musiqi tarixində xüsusi yer tutur.
Rəşid Behbudov müğənni kimi, musiqiçi kimi çoxşaxəli bir insan idi. O, ilbəil öz üzərində işləyərək
yaradıcılığını daim inkişaf etdirirdi, daim zənginləşdirirdi. Uzun illər onun musiqisinin pərəstişkarı olan bir şəxs
kimi, indi bu salonda oturub bütün o dövrləri xatırlayanda mən düşünürəm ki, Rəşid Behbudov sənəti hər
mərhələdə nə qədər inkişaf edirdi, irəli gedirdi.
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Rəşid Behbudovun həyatında, sənət fəaliyyətində ən görkəmli yer tutan dahi Üzeyir Hacıbəyovun "Arşın
mal alan" operettasının ekrana köçürülməsində ifa etdiyi Əsgər roludur. Məlumdur ki, Üzeyir Hacıbəyov "Arşın
mal alan" əsərini XX əsrin əvvəllərində yazıbdır. Deyə bilərəm ki, o, bir əsrdir yaşayır, gələcək əsrlərdə də
yaşayacaqdır. Çünki o qədər mənalı-məzmunlu, həm də gözəl musiqiyə malik olan bir əsərdir ki, heç vaxt öz
aktuallığını itirmir və nə qədər təkrar olsa da, insanı, musiqi sevən, sənət sevən insanı heç vaxt yormur. Əksinə,
hər dəfə insana sevinc gətirir, insana ilham verir.
"Arşın mal alan" operettası Üzeyir Hacıbəyov onu yaradandan bəri daim Azərbaycan səhnəsində nümayiş
etdirilibdir. Təkcə Azərbaycanda yox, tarixdən bilirəm, keçən əsrin 20-30-cu illərində hətta bir neçə mərkəzi
Asiya ölkələrində və bizə dilcə yaxın olan başqa ölkələrdə "Arşın mal alan" operettası səhnədə çox uğurla
göstərilirdi. Ancaq dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyovun, dahi müğənni Rəşid Behbudovun və Azərbaycanın çox
böyük rejissorlarından biri Rza Təhmasibin hələ o ağır dövrdə, - 1944-cü ildə, müharibə qurtarmamışdı, - "Arşın
mal alan"ı ekranlaşdırması və təbiidir, təkcə səhnədən ekrana keçirməsi yox, yeni quruluşda verməsi böyük bir
hadisə idi. Səhv etmirəmsə, 1945-ci ildə bu film artıq işıq üzü gördü. Qısa bir müddətdə təkcə Azərbaycanı yox,
demək olar ki, keçmiş SSRİ-nin bütün şəhərlərini, bölgələrini, respublikalarını fəth etdi.
Bir sənətkar kimi Rəşid Behbudovun xüsusiyyətlərindən biri də ondan ibarətdir ki, gözəl səsi ilə yanaşı,
mahnının sözlərini də gözəl tələffüz etmək qabiliyyəti var idi. Bəzən mahnını oxuyurlar, sözlər bir-birinə
toqquşur, qavramaq mümkün olmur. Amma Rəşid Behbudov, ümumiyyətlə, bütün mahnıları ifa edərkən, sözləri
o qədər aydın, səlist, o qədər düzgün tələffüz edirdi ki, bu, onun sənətini daha da yüksəldirdi.
Ancaq bununla bərabər bir xüsusiyyəti də ondan ibarət idi ki, o, Azərbaycan dilini gözəl bilərək, eyni
zamanda rus dilini də gözəl bilirdi, ümumiyyətlə, onun başqa xalqların dillərində mahnılar ifa etmək qabiliyyəti,
demək olar ki, dünyada heç bir sənətkara nəsib olmayıbdır.
"Arşın mal alan" filmi Azərbaycanda tarixi bir hadisə kimi meydana çıxdı. Ancaq əgər bu, təkcə
Azərbaycan çərçivəsində qalsaydı, təbiidir ki, indi biz bunun haqqında bu qədər danışa bilməzdik. Ancaq onu
rus dilinə tərcümə etdilər. Ən əsas cəhət ondan ibarətdir ki, Rəşid rus dilində də özü oxuyurdu, onun səsi idi,
onun mahnıları idi. Beləliklə, o, keçmiş Sovetlər İttifaqında bütün xalqlara tanış olan, xalqların bildiyi rus
dilində hər yeri gəzdi.
Mənim yaxşı xatirimdədir, o illər Leninqradda oxuyurdum. Orada "Arşın mal alan" filmi o qədər böyük
müvəffəqiyyətlə gedirdi ki, insanlar o filmə bir daha, bir daha baxmaq istəyirdi. Amma iş təkcə bunda deyil.
Rəşid Behbudovun o filmdə oxuduğu mahnıları insanlar gözəl bir musiqi kimi qəbul etmişdilər və çox yerlərdə
oxuyurdular. Hətta bəzən ailələrdə, şənliklərdə, görüşəndə bir də görürdün ki, məsələn, bir rus Rəşid
Behbudovun mahnısını böyük sevgi və məhəbbətlə ifa edir. Bu. Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan
musiqisini, mahnısını ilk dəfə dünyaya tanıdan bir əsər oldu. Yəni o yaranandan filmə çevrilənə qədər, onun
haqqında film yaranana qədər bir mərhələ idi. Bizim xalq və bizə yaxın xalqlar bu əsəri yaxşı bilirdilər. Amma
onu filmə çevirib, rus dilinə tərcümə edəndən sonra və Rəşid özü həmin mahnıları rus dilində gözəl ifa edəndən
sonra bütün dünyanı dolaşdı. Demək olar ki, Azərbaycan musiqisini, mədəniyyətini, incəsənətini, mahnısını
dünyaya açan, yəni geniş kütlələrə açan ikinci belə hadisə olmamışdır.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, mədəniyyət, xüsusən musiqi mədəniyyəti, mahnı xalqları başqa xalqlar
qarşısında ən gözəl, ən aydın tanıdan bir sahədir. Söz yox ki, hər bir ölkədə hansısa bir alimin ixtirası, hansısa
başqa bir hadisə dünya tarixinə daxil olur. Amma onların hamısı, əksəriyyəti, demək olar ki, müəyyən xalqların,
yaxud millətlərin, ölkələrin çərçivəsində qalır.
Məsələn, dünyada ən məşhur alimlərdən biri Eynşteyn çoxlarına məlumdur, amma çoxlarına da məlum
deyildir. İndi bu zalda soruşsan ki, onu kim yaxşı tanıyır, yəqin çox az adam tapılar. Ancaq mədəniyyət, yəni
musiqi mədəniyyəti, mahnı mədəniyyəti təkcə bizim üçün deyil, bütün xalqlar üçündür. O qədər cazibədardır ki,
dünyada xalqı bütün başqa nailiyyətlərindən daha yaxşı tanıdır.
Yenə də xatırlayıram. 50-ci illərdə SSRİ-yə, o cümlədən Azərbaycana ilk dəfə Hindistanın "Avara" filmi
və Rac Kapur gəldi. O vaxta qədər biz heç bilmirdik ki, Hindistanın mahnısı nədir, musiqisi nədir və onun filmi
nədir. Amma "Avara" filmi ilə və böyük aktyor, artist Rac Kapur ilə Azərbaycanda Hindistanı əvvəlki
dövrlərdən daha da çox tanıdılar. Belə misallar çəkmək olar. Ancaq dünya miqyasında bunlar azdır.
Amma Rəşid Azərbaycan mədəniyyətini, Azərbaycan xalqını təkcə "Arşın mal alan" filmi ilə
tanıtmayıbdır. Rəşid dünyanın bir çox ölkələrinə səyahət edib, böyük-böyük salonlarda konsertlər veribdir və
Azərbaycan musiqisini, mahnılarını öz gözəl üslubu ilə, gözəl ifası ilə o ölkələrin insanlarının qəlbinə salıbdır.
Deyə bilərəm ki, Rəşid Behbudov dünyanı dolaşmış ilk Azərbaycan müğənnisidir, musiqiçisidir. İkinci
beləsi olmayıbdır.
Yenə bir hadisə yadıma düşür. Bir dəfə bizim bir neçə yoldaşlar, o cümlədən mən Rəşid Behbudovun
evinə getmişdik. Oturub söhbət edirdik, çay içirdik. O, Türkiyə səfərindən qayıtmışdı. O vaxt hələ televiziya
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yox idi. Radio musiqini o qədər də geniş verə bilmirdi. Rəşid Behbudov, demək olar ki, bizim mədəniyyət
xadimlərindən Sovet vaxtı Türkiyəyə gedən ilk Azərbaycan elçisi, müğənnisi olubdur.
Niyazi də xarici ölkələrə çox gedibdir, bəzi opera, balet əsərlərini tamaşaya qoyubdur. Amma Rəşid
Behbudov geniş kütlə içərisində, böyük salonlarda Azərbaycan mahnılarını oxuyubdur. Bilirsiniz ki,
Azərbaycan mahnıları bizim qardaş türk xalqı üçün nə qədər zövq verir, onda nə qədər maraq doğurur. Eləcə də
türk mahnıları, türk musiqisi Azərbaycanda sevildiyi kimi.
Xatırlayıram, Rəşid Behbudov maqnitofonu işə saldı, orada oxuduğu bir mahnını səsləndirdi. Onun birinci
xüsusiyyəti bundan ibarət idi ki, o, getdiyi yeri hansısa bir mahnı ilə mütləq birləşdirirdi. Hansı mahnı olduğunu
xatırlaya bilmirəm, amma onun hər bəndi qurtarandan sonra o, çox gözəl səsi ilə deyirdi: "İstanbul-Bakı,
İstanbul-Azərbaycan, Türkiyə-Azərbaycan".
Hansı ölkəyə gedirdisə, mütləq səfərindən əvvəl oranın gözəl mahnılarından bir neçəsini o ölkənin
xalqının dilində hazırlayırdı, gedib orada oxuyurdu və böyük hörmət qazanırdı. Bu barədə çox demək olar.
Mən sadəcə, öz xatirələrimi, hamısını da yox, bəzilərini deyirəm. Çünki hamı bilməlidir, gələcək nəsillər
də bilməlidir ki, Rəşid Behbudov Azərbaycan xalqına, onun dünyada tanınmasına nə qədər böyük xidmətlər
göstəribdir. Mənim böyük qardaşım, rəhmətlik akademik Həsən Əliyevlə bir neçə dəfə söhbətdə onun dediyi
sözlər mənim yadımdan heç vaxt çıxmır. O deyirdi ki, biz yüz ildir dünyaya neft veririk, amma biz bununla
özümüzü dünyaya tanıda bilmədik. Ancaq bir nəfər, bir insan, - Rəşid Behbudov öz mahnıları ilə, yəni
Azərbaycan mahnıları və musiqisi ilə Azərbaycanı bütün dünyaya tanıtdı. Çox düzgün deyilmiş sözlər idi. Mən
bunu heç vaxt yadımdan çıxartmaram. Çünki bu, həqiqətdir. Rəşid Behbudov, demək olar ki, vokal sənətinin
bütün sahələrində özünü çox məharətlə göstəribdir. "Sevil" operası... Xatırlayıram, 1953-cü ildə bizim opera və
balet teatrında "Sevil" operasının premyerası idi. Təbiidir ki, mən orada idim. Mən Rəşid Behbudovun belə
mərasimlərinin çoxuna gedirdim. Fikrət Əmirovun yazdığı "Sevil" operası çox böyük təsir bağışladı. Onu da
demək istəyirəm ki, Üzeyir Hacıbəyovun yazdığı, "Koroğlu" operasından sonra da Azərbaycanda opera janrında
əsərlər yaranıbdır. Amma ondan sonra "Sevil" operası qədər çox dəyərli, yüksək musiqiyə, professional
musiqiyə malik olan opera olmamışdır.
Bu. bəlkə də mənim subyektiv fikrimdir. Ancaq hesab edirəm ki, bu, həqiqətə yaxındır. Rəşid Behbudov
orada Balaş rolunu çox məharətlə ifa etdi. Biz Cəfər Cabbarlının "Sevil" pyesini çox yaxşı bilirdik. Gənclik
vaxtlarımda bizim teatrlarda "Sevil" pyesini tamaşaya çox qoyurdular. Ona görə də Cəfər Cabbarlının yaratdığı
"Sevil" pyesi bizim beynimizdə bir dram əsəri kimi qalmışdı. Amma eyni zamanda onun dram xüsusiyyətini
saxlayaraq, opera yaratmaq, əlbəttə ki, bizim böyük bəstəkarımız Fikrət Əmirovun ən uğurlu nailiyyətlərindən
biridir. "Sevil" operası o vaxt çox böyük əks-səda yaratdı və uzun müddət də səhnədə idi. Son vaxtlarda da
səhnədə olmuşdur.
O vaxt da mən düşünürdüm və indi bu düşüncələrim haqqında demək istəyirəm. Mənə belə gəlir ki,
Üzeyir Hacıbəyov "Koroğlu" operasını yazarkən, - məlumdur ki, o, bir xeyli müddət bu operanın yazılmasına
hazırlaşıbdır, - böyük sənətkarımız Bülbülü nəzərdə tutubdur. Bülbül və Koroğlu rolu... Elə bil ki, Koroğlu rolu
Bülbül üçün yaranıbdır. Ona görə də Koroğlu əsəri o vaxtdan, 1938-ci ildən indiyə qədər səhnədədir. Bundan
sonra da səhnədə olacaqdır. Yeni-yeni ifaçılar meydana çıxır. Çox gözəl opera və vokal ustaları meydana çıxır
və Koroğlu rolunu ifa edirlər. Amma hamısı çalışır ki, o rolu Bülbül kimi ifa etsin. Çünki bizim hamımızın
hafizəsində Koroğlu həmin səhnədə, atın üstündə Bülbülün gözəl, məlahətli səsi ilə beynimizdə həkk olunubdur.
Eləcə də Fikrət Əmirov "Sevil" operasını yazarkən... Əgər Rəşid Behbudov olmasaydı, bəlkə də o, "Sevil"
operasını yaza bilməzdi, yəni yazardı, amma onu ictimaiyyətə, insanlara, cəmiyyətə o səviyyədə təqdim edə
bilməzdi.
Beləliklə, mən dedim. Rəşid Behbudovun yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Estrada, ondan sonra xalq
mahnılarının müasirləşdirilməsi və estrada vasitəsilə çox gözəl ifa olunması.
"Arşın mal alan" daim yaşayacaqdır. Mən indi bu filmin kadrlarına baxdım. Çox təəssüf etdim ki, vaxt
keçdikcə o kadrlar köhnəlir. Mən hesab edirəm ki, bizim Mədəniyyət Nazirliyi və bu sahə ilə məşğul olan başqa
təşkilatlarımız gərək belə ölməz əsərləri bərpa etsinlər. Kitab daim yaşayır, ancaq film də daim yaşamalıdır, indi
müasir texnika, texnologiya imkan verir ki, onlar əvvəl yarandıqları kimi bərpa edilsin. Bunu mütləq etmək
lazımdır.
"Arşın mal alan" Azərbaycan mədəniyyəti tarixinin ən böyük nailiyyətlərindən biridir. Ona görə o film
yaşamalıdır. O film yaşamalıdır ki, Üzeyir Hacıbəyovun nə qədər böyük insan olduğunu gələcək nəsillər də
görsün. Rza Təhmasibin nə qədər böyük rejissor olduğunu görsün. Rəşid Behbudovun nə qədər istedadlı
müğənni olduğunu gələcək nəsillər görsün. Biz mütləq bunu etməliyik. Biz bunların hamısını görmüşük. Amma
gələcək nəsillər haqqında düşünmək lazımdır. Mütləq düşünmək lazımdır.
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Mən Rəşid Behbudovun yaradıcılığı haqqında bəzi fikirlərimi bildirdim. Amma xatirələrim də çoxdur.
Mənim onunla şəxsi dostluq münasibətim vardı. Hələ Azərbaycanın rəhbəri olmazdan xeyli əvvəl onunla şəxsi
münasibətim, dostluğum vardı. Bu dostluqda məni ona bağlayan onun gözəl sənəti idi. O isə nədənsə, mənə də
müəyyən qədər, hansı səbəblərə görəsə çox hörmət edən bir insan idi. Hələ o vaxt ki, mən respublikanın
rəhbərliyində deyildim.
Xatirimdədir, bir dəfə, - indi "Şəhriyar" klubu adlanır, orada - xaricdən gəlmiş hansısa məşhur
müğənninin konserti vardı, mən konsertə getmişdim. Orada kiçik bir loja var, onda mən artıq Dövlət
Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri idim, yaxud ondan əvvəl idi, hər halda 60-cı illərin ortaları, bəlkə də əvvəli idi.
Rəşid də orada idi. Bir yerdə dinlədik. Sonra oradan çıxdıq, piyada gedirdik. Rəşid, bilirsiniz, dənizkənarı evdə
yaşayırdı, mən isə, yəqin bilirsiniz harada yaşamışam. Azərbaycan prospekti ilə Bülbül prospektinin kəsişdiyi
yerdə, tində bir ev var, orada yaşayırdım, üçotaqlı mənzilimiz vardı.
Oradan keçirdik, dedim, Rəşid gedək bir çay içək. Dedi ki, çox məmnuniyyətlə. Bizim evə qalxdıq,
oturduq, çay içdik, söhbət etdik. Mənim həyat yoldaşım mərhum Zərifə xanım bizə xidmət etdi. Mən Rəşidə bir
neçə mahnı haqqında öz fikrimi dedim. Nədənsə, birdən mən ondan soruşdum ki, sən nə üçün Rauf Haciyevin
"Azərbaycan" mahnısını indiyədək oxumursan? O dedi ki, nədənsə heç düşünməmişəm. Dedim, o mahnını sən
bilirsən? Dedi ki, əlbəttə bilirəm. Zərifə xanım oturdu, pianoda onu çaldı. Rəşid başladı bu mahnını bir balaca
oxumağa. Bundan 10-15 gün keçəndən sonra o, mənə telefon etdi və dedi ki, bu mahnı artıq hazırdır. O mahnı
bu gün, mən bu səhnəyə qalxmazdan öncə burada filmdə səsləndi. Çox gözəl bir mahnıdır. Rauf Hacıyevin şair
Ənvər Əlibəylinin sözlərinə yazdığı mahnıdır.
O mahnını çoxları oxuyurdu. Amma onu Rəşid kimi o vaxt da heç kim oxumayıbdır, bu gün də heç kəs
oxuya bilmir. Necə ki, Bülbül oxuduğu kimi indi heç kəs oxuya bilmir. Necə ki, Rəşid oxuduğu kimi indi heç
kəs oxuya bilmir.
Müslüm Maqomayev bizim aramızdadır. Bu gün bu konserti təşkil edənlərdəndir. Amma "Azərbaycan"
mahnısını, - sözləri bizim böyük şairimiz Nəbi Xəzrinindir, musiqisi Müslüm Maqomayevin özününküdür, onun kimi heç kim oxumur. Ona görə də bizim müğənnilər heç onu oxumağa çalışmırlar. Çünki o mahnı
Müslüm Maqomayevin ifası kimi bizim beynimizdə qalıbdır. O mahnını onun kimi heç kəs bu gün də oxumur,
gələcəkdə də oxumayacaqdır. Bu da vaxtilə, 70-ci illərdə yaranmış bir mahnıdır. Müslüm Maqomayev də
mənim yaxın dostlarımdan biridir və onun gənc vaxtlarından ona yaşca böyük bir insan kimi mən çox
himayədarlıq etmişəm. 1974-cü, ya da 1975-ci il idi, o həmin mahnını bu salonda birinci dəfə oxudu, sonra da
notlar üzərində yazdı ki, sənə ithaf edirəm. Mən dedim ki, bunu sən heç kimə demə. Mən bunu qəbul edirəm,
evdə saxlayacağam. Çünki Sovet vaxtında belə şeylər çox böyük qısqanclıq yarada bilərdi. Qısqanclıq yaradardı
ki, Müslüm Maqomayev kimi böyük bir müğənni Heydər Əliyevə mahnı ithaf edibdir. Amma indi bunu açıram.
Çünki indi mümkündür.
Rəşid Behbudov insan kimi də çox maraqlı bir insan idi. Yəni çoxları onu səhnədə görübdür, amma mən
onunla bir yerdə çox olmuşam. Adi şəraitdə də, 1970-ci ildə, - mən bir il idi ki, Azərbaycana rəhbər
seçilmişdim, - biz böyük bir nümayəndə heyəti ilə Qazaxıstana getdik. O vaxt Qazaxıstanın 50 illik yubileyi
qeyd olunurdu. SSRİ-nin rəhbəri Brejnev oraya gəldi. Ona görə də bütün müttəfiq respublikaların birinci
şəxsləri ora gəlmişdi. Bu, Azərbaycanın rəhbəri kimi başqa yerə mənim ilk səfərim idi. Mən nümayəndə
heyətinə Rəşid Behbudovu da saldım. O vaxt, o, həm müğənni idi, həm də SSRİ Ali Sovetinin deputataı idi,
tanınmış bir adam idi. Mən nümayəndə heyətinin tərkibinə onu salaraq, birincisi, ona öz dostluq münasibətimi
göstərdim, ikincisi də, dedim ki, elə bu, bizim nümayəndə heyətini daha da bəzəyəcəkdir. Çünki onu bizdən
daha çox, yaxşı tanıyırlar.
Oraya getdik. Harada bir yerdə olurduqsa, hamı "Rəşid Behbudov, Rəşid Behbudov, Rəşid Behbudov" deyirdi. Onda mən gördüm ki, kiçikdən böyüyə qədər hamı ona nə qədər məhəbbət bəsləyir.
Bir yerdə, bir oteldə yaşayırdıq. Bir gün axşam gəldik yemək yeməyə. Bilirsiniz ki, Qazaxıstanda at əti ən
mötəbər yeməklərdən biridir. At ətindən mən yedim. Dedim ki, Rəşid, sən də ye. Dedi bu nədir? Dedim bu, çox
gözəl quzu ətidir. Rəşid böyük həvəslə götürüb yedi. Qurtarıb ayağa duranda, dedim ki, Rəşid bildin ki, sən nə
yedin? Dedi yox, sən dedin ki, quzu ətidir. Dedim ki, sən at əti yemisən. O, çox pərişan oldu, birtəhər oldu...
Sən niyə bunu etdin, filan etdin... Məndən narazı oldu. İndi bağışlayın, üzr istəyirəm, olan şeyləri deyirəm,
sonra gedib öz otağında qusmuşdu. Yəni, bax bu millilik onda var idi. Öz millətinə xas olmayan bir şeyi,
yeməkdə də olanda, o, qəbul edə bilmirdi. Mən ondan çox soruşardım: sən nə yeyirsən? Deyirdi ən çox
sevdiyim dovğadır. Yəni, elə hər gün dovğa yeyirsən? Deyirdi ki, hər gün dovğa yeyirəm. Onun xanımı burada
oturubdur, bəlkə o, məndən yaxşı bilir. Amma mən onun dediyi sözləri deyirəm.
Sonra Rəşid Behbudov bu Mahnı Tetarını yaratmağa başladı. Onun da çətinlikləri vardı. Bilirsiniz, insan
həyatdan gedəndən sonra onun qiyməti daha da artır. İnsanlar daha da obyektivləşirlər. Amma o vaxt onun da

565

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

problemləri vardı. Bizim mədəniyyət aləmində, bilirsiniz ki, qısqanclıq var, filan var, peşməkan var...
Qısqanclıq da ola bilər. Amma Rəşid Behbudov kimi bir adama qısqanclıq etmək, bu, ağılsızlıqdır. Çünki
qısqanclıq edəndə, sən heç olmasa, özünə bərabər, ya özündən bir pillə yuxarı adama qısqanclıq et. Qısqanclıq
edən adam, elə bil ki, özünü böyük, ən yüksək mərtəbədə duran bir şəxsiyyətlə müqayisə edir və qısqanclıq edir.
Ona görə də onun belə problemləri olurdu. Bəzən mənə şikayət edirdi. Ancaq hər dəfə mən bütün bu
problemlərinin həll olunmasında ona kömək edirdim. Ona görə yox ki, mənim onunla şəxsi münasibətim vardı,
ona görə ki, o, Azərbaycan üçün ən dəyərli insanlardan biri idi.
Mahnı Teatrını yaradarkən deyirdi ki, mənə bir bina lazımdır. Dedim ki, get tap, harada əlverişli bina olsa,
səni təmin edək. Yaxud, dedim yeni bir bina tikək. Dedi yox. Gedib indiki bu binanı göz altına aldı. Gəlib mənə
dedi. Orada da hansısa bir layihə institutu yerləşirdi. Öyrəndim ki, elə onlar üçün də ora darısqaldır. Amma o,
oranı bəyəndi. Mən layihə institutunu oradan köçürdüm, oranı təmir etdirdim. İndi Rəşid Behbudov adına
Mahnı Teatrı oradadır. Çox da gözəldir, böyük deyil, amma çox yığcamdır, elə bil ki, Rəşidin ruhu həmişə
oradadır.
Mən son illər, Moskvada olarkən də bəzən, o, Ali Sovetin sessiyalarına gələndə görüşürdük. Amma sonra
mənim onunla əlaqəm kəsildi. Təbiidir, onun həyatdan köçməsi bizim hamımızı çox kədərləndirdi, məyus etdi.
Ancaq o həyatdan getməyibdir. O yaşayır, bizim qəlbimizdə yaşayır, onun sənəti yaşayır, onun mahnıları
yaşayır. Bu gün, bu xatirə gecəsini keçirərək biz onun xidmətlərini, Azərbaycan dövlətinin, müstəqilliyinin
onuncu ildönümündə bir daha yad edirik. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLIYİNİN 10-cu İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(18 oktyabr 2001)
18 oktyabr 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli səfirlər!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin onuncu ildönümü münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm,
hər birinizə, hər bir Azərbaycan vətəndaşına cansağlığı, uzun ömür, səadət və bizim hamımızın gələcək işlərində
uğurlar diləyirəm.
Hər bir xalq üçün, hər bir millət üçün milli azadlıqdan, müstəqillikdən şirin, əziz nemət yoxdur. XX əsrdə
dünyanın bir çox xalqları öz azadlığına, müstəqilliyinə nail oldular. Birinci dünya müharibəsi, İkinci dünya
müharibəsi dünyanın xəritəsini tamamilə dəyişdirdi. Müstəmləkə şəraitində yaşayan onlarca xalq öz
müstəqilliyini əldə etdi.
İkinci dünya müharibəsindən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yaranarkən onun 50-dən bir az artıq üzvü
var idi. İndi isə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan dövlətlərin sayı 200-ə qədər artıbdır. Görün, tarixi
nöqteyi-nəzərindən kiçik bir zaman içərisində nə qədər xalq, millət öz milli azadlığına nail olub, müstəqil
dövlətini yaradıb və beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunur, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının üzvüdür.
Biz bəlkə də çoxlarından gec, XX əsrin sonunda öz dövlət müstəqilliyimizi nəhayət, əldə edə bildik.
Doğrudur, tarixin səhifələri bütün dünyaya göstərir ki, Azərbaycan xalqı hələ 1918-ci ildə öz müstəqilliyini
bəyan edərək öz dövlətini qurmuş, müstəqil yaşamağa başlamışdı. Ancaq sonra bu itirildi. 1991-ci ildə Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə əlaqədar olaraq, Sovetlər İttifaqına mənsub olan 15 müttəfiq respublikanın hamısı öz
dövlət müstəqilliyini bəyan etdi və müstəqil dövlət kimi dünya birliyinə daxil oldu.
Biz 1991-ci il oktyabrın 18-də ölkəmizin müstəqilliyi haqqında Konstitusiya aktını qəbul etməklə, bütün
dünyaya bəyan etdik ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Biz on ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayırıq. Bu illər
ərzində çətin və olduqca şanlı, şərəfli yol keçmişik. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bərabər hüquqlu üzvüyük.
Dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının üzvüyük. Son olaraq, bu ilin əvvəlində dünyanın mötəbər beynəlxalq
təşkilatlarından birinə Avropa Şurasına da qəbul olunduq. Biz bunlarla fəxr edirik və xalqımızın fəxr etməyə
haqqı var. Amma xalqımız üçün bu qürur hissini yaradan, bu iftixar hissini verən odur ki, o artıq azad yaşayır,
öz taleyinin sahibidir və Azərbaycan xalqının dünya xalqları içərisində imzası var. Azərbaycan artıq on il
müstəqil dövlət kimi yaşayaraq imtahanlardan keçibdir.
Biz bu onilliyi təntənə ilə qeyd edirik. Bir neçə gündür, bəlkə aydır ki, Azərbaycan xalqı şəhərlərdə,
rayonlarda, qəsəbələrdə, kəndlərdə, müəssisələrdə, müxtəlif təşkilatlarda Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin
on illiyini böyük fərəh hissi ilə qeyd edir. Beləliklə, bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının, bütün Azərbaycan
xalqının sevincinə çevrilibdir. Bu, təkcə bir adamın, bir ailənin sevinci deyil, bütün Azərbaycan xalqının, bütün
Azərbaycan vətəndaşlarının sevincidir və ən sevimli bayramıdır.
Mən tam əminəm ki, biz on il böyük yol keçərək, ağır yol keçərək müstəqilliyimizi qoruyub saxlaya
bildiksə, onu möhkəmləndirə bildiksə, Azərbaycanda müstəqil, demokratik, hüquqi dövlət yarada bildiksə, bu
dövlətin bütün təsisatlarını yarada bildiksə, demək, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox əsaslı, çox möhkəm bir
təməl qoymuşuq. Biz öz üzərimizə düşən missiyanın birinci, ən çətin hissəsini yerinə yetirmişik.
Ancaq hələ xalqımız qarşısında borcumuz da var. Borcumuz odur ki, Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi
daha da inkişaf etsin, daha da qüdrətlənsin, Azərbaycanın müstəqilliyi hər bir vətəndaş üçün xoşbəxtlik gətirsin.
Bizim qarşımızda çox böyük vəzifələr vardır. Ancaq sevindirici hal odur ki, bizim vətəndaşlarımızın əksəriyyəti
bu vəzifələri dərk edirlər, öz vəzifəsi kimi qəbul edirlər və onları yerinə yetirməyə çalışırlar. Biz - Azərbaycanın
dövlət, hakimiyyət orqanları isə özümüzü hər bir vətəndaşdan daha da artıq məsuliyyətli hesab edirik. Əmin ola
bilərsiniz ki, xalqımızın gələcək səadəti üçün, daim müstəqilliyi üçün, daim azadlığı üçün öz üzərimizə düşən
vəzifəni bundan sonra da məsuliyyətlə, şərəflə yerinə yetirəcəyik.
Bu on illik tarixdə ilk dəfədir ki, bu mərasim münasibətilə belə bir axşam toplantısına yığışmışıq. Keçən
illər bəzən belə bir arzu, istək meydana çıxırdı, ancaq eyni zamanda bir çox halları görərkən fikirləşirdim ki,
hələ tezdir. Amma indi biz bu on ili arxada qoymuşuq.
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Mən sizi təbrik edərək, eyni zamanda Azərbaycanın ərazi müstəqilliyi, bütövlüyü uğrunda həyatlarını
qurban vermiş şəhidlərimizi böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram. Mən şəhid ailələrini təbrik edirəm. Bu
gün onlar da fəxr etməlidirlər ki, övladları, qardaşları, bacıları, ailə başçıları vətən yolunda, millət yolunda,
torpaq yolunda, Azərbaycanın müstəqilliyi naminə şəhid olublar, əbədiyyətə qovuşublar və onların xatirəsi
bizim qəlbimizdə daim yaşayacaqdır.
Mən Azərbaycanın torpaqlarının müdafiəsində qəhrəmanlıq göstərmiş insanların, xəsarət alanların,
əlillərin hamısını ürəkdən təbrik edirəm. Biz çalışırıq ki, onların həyatı normal olsun. Onların aldığı yaralar
bağlansın. Ancaq hesab edirəm ki, onların aldığı yaralar bizim bütün xalqımızın aldığı yaralardır. Tam
ümidvaram ki, xalqımızın aldığı yaralar və həmin o vətən yolunda yaralanmış insanların yarası bağlanacaqdır,
xalqımız bu bəlalardan da qurtaracaqdır.
Mən ölkəmizin mötəbər insanlarını, elm, mədəniyyət xadimlərini, dövlət işində namusla, şərəflə çalışaraq
dövlətçiliyimizi möhkəmləndirənləri təbrik edirəm. Mən Azərbaycanın əsgərlərini təbrik edirəm. Azərbaycan
Ordusunu təbrik edirəm. İndi Azərbaycan torpaqlarının keşiyində, səngərlərdə olan övladlarımızı təbrik edirəm.
Onların xidmətləri həmişə qiymətləndiriləcəkdir. Əminəm ki, hər bir Azərbaycan gənci öz vətəninin keşiyində
durmağı özünə böyük şərəf hesab edir. Mən sizin hamınızı təbrik edirəm, Azərbaycan xalqını təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
Canınız sağ olsun!
Gələcək yollarınız işıqlı olsun!
Sağ olun, sizin sağlığınıza.
Dünən biz geniş mərasim keçirmişik, xoş sözlər demişik. Mən istəyirəm ki, burada sərbəst şəraitdə
insanlar bir-birilə ünsiyyətdə olsunlar.
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HİNDİSTANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ RACHİNDRA MADHUKAR
ABHUANKARİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL EDƏRKƏN
SÖHBƏTİNDƏN
(18 oktyabr 2001)
18 oktyabr 2001-ci il
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Gərək ki, siz Azərbaycanda əvvəllər olmusunuz. Ankarada səfir işləyərkən,
eyni zamanda Hindistanın Azərbaycanda da səfiri idiniz. Ona görə yəqin ki, bizim ölkəmizi tanıyırsınız.
Ankarada, Azərbaycanda işlədikdən sonra sizin vəzifəniz böyüyübdür. Sizinlə görüşməkdən çox məmnunam.
Racindra Madhukar Abhuankar dedi: Zati aliləri, çox sağ olun. Özümü Azərbaycanda qərib hiss
etmirəm. Buranı yaxşı tanıdığıma görə ölkəmin prezidenti və baş naziri məni buraya göndəriblər ki, onların ən
xoş arzularını, təbriklərini Sizə yetirim və bu on il müddətində liderliyiniz altında respublikada qazanılmış
uğurlar münasibətilə Sizi təbrik edim.
On illik müstəqilliyin hər bir ili çox vacibdir, çox önəmlidir və dəyərlidir. Bizim özümüz sizdən bir qədər
çox müddətdir ki, müstəqilik. Biz bilirik ki, müstəqillik nəyin bahasına başa gəlir. Bunun nəticəsidir ki,
müstəqilliyə bu qədər önəm verdiyinizə, onu bu qədər yüksək tutduğunuza görə bizim prezidentimiz və baş
nazirimiz məni buraya göndərib ki, Azərbaycan xalqı ilə birlikdə Sizi təbrik edim.
Mən dünən Respublika sarayında Sizin çıxışınıza qulaq asdım. Sizin çıxışınız, daxildə, eləcə də
beynəlxalq aləmdə ölkənin qarşısında olan planlar bizə çox böyük təsir etdi. Siz çıxışınızda çox düzgün
göstərdiniz ki, fundamentalizm, terrorizm dünyəvi cəmiyyətlərə nə dərəcədə mənfi təsir edir. Elə bilirəm ki, bu
problem ilə bütün dünya məşğul olmalıdır. Düşünürük ki, bizim ölkələrimiz kimi ölkələr, hansılar ki, uzun
müddətdir terrorizmlə üzləşirlər, buna qarşı vuruşurlar, nəhayət, bu ölkələrin səsini super dövlətlər də eşidiblər
və terrorizmlə mübarizəyə qalxırlar.
Cənab prezident, xatirinizdədirsə, mən Azərbaycanda səfir vəzifəsində işləyərkən ölkəmizi ziyarət etmək
barədə Hindistan prezidentinin dəvətini Sizə yetirmişdim. Yaxşı bilirik ki, Siz bizim keçmişdəki liderlərimizlə
görüşmüsünüz. Mən yenidən həmin dəvəti Sizə yetirirəm və ümid edirik ki, bu il, yaxud da gələn il Siz
Hindistanı ziyarət edəcəksiniz.
Dünən Sizin çıxış etdiyiniz tədbirdə olarkən fikir verdim, Azərbaycanın musiqi alətləri, poeziyası
Hindistana o qədər yaxındır, bizim o qədər ümumi dəyərlərimiz vardır ki, Siz Hindistana mütləq gəlməlisiniz,
bütün bunlar nümayiş olunmalıdır. Eyni zamanda biz siyasi əzmimizi də bütün dünyaya göstərməliyik.
Cənab prezident, keçmiş günləri xatırlayaq, Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, mən
burada səfir işləyərkən hökumətinizdən və şəxsən Sizdən daim dəstək alırdım. Yaxşı xatirimdədir ki,
Hindistanın kommersiya məhsullarının Bakıda sərgisi keçirilərkən, Siz şəxsən oraya gəldiniz. Sizin oraya
gəlişiniz bizim geniş əməkdaşlığımızın potensialını göstərdi. İnanıram ki, ölkələrimizin beynəlxalq aləmdə baş
verən hadisələrə oxşar baxışları vardır. Biz Birləşmiş Millətlər Təşkilatı çərçivəsində yaxşı əməkdaşlıq edirik.
Elə bilirəm ki, terrorizmə qarşı mübarizə üzrə beynəlxalq konvensiyanın müddəalarını yerinə yetirmək üçün
gələcəkdə də birlikdə çalışacağıq.
Demək istəyirəm ki, Sizinlə görüşməkdən çox məmnunam. Siz həmişəki kimi çox gümrah, çox yaxşı
görünürsünüz. Dünən etdiyiniz iki saatlıq çıxışı heç mən yaşda olan adamlar da edə bilməzlər.
Zati-aliləri, hökumətimiz və xalqımız adından ən xoş arzularımı qəbul edin. Xalqınıza davamlı inkişaf
arzu edirəm. Ümid edirəm ki, əlaqələrimiz daha da sıx olacaqdır.
Heydər Əliyev: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümü münasibətilə sizin təbriklərinizə görə və ölkənizin
prezidenti, baş naziri adından mənə çatdırdığınız təbriklərə görə təşəkkür edirəm.
Mən də sizin Azərbaycanda səfirlik fəaliyyətinizi məmnuniyyətlə xatırlayıram və hesab edirəm ki, siz
burada səfir olan zaman Hindistan ilə Azərbaycan arasında əlaqələr xeyli inkişaf etmişdir. İndi sizin
xatırladığınız o sərgi, Hindistan mallarının çox geniş sərgisi də məhz bizim əlaqələrimizin inkişaf etməsinin
xüsusi bir təzahürüdür.
Mən anlayıram ki, siz müstəqilliyin əldə edilməsinin və onun daim yaşamasının nə qədər çətin olduğunu
başqalarına nisbətən yaxşı bilirsiniz. Tarixdə də yazılıb, biz kitablardan oxumuşuq və mən bir çox hadisələrin,
beynəlxalq aləmdə gedən hadisələrin bilavasitə şahidi olmuşam ki, Hindistan öz müstəqilliyini əldə etmək üçün
nə qədər mübarizə aparıbdır.
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Sizin tarixi şəxsiyyətiniz Qandinin Hindistan xalqının gələcəyi haqqındakı düşüncələri və mübarizəsi artıq
bütün dünyaya məlumdur. Nəhayət, Cəvahirləl Nehrunun rəhbərliyi altında Hindistan xalqının apardığı çox
kəskin mübarizə nəticəsində Hindistan öz müstəqilliyini əldə edibdir. Bu, o vaxt dünyada böyük bir hadisə
olmuşdu. Çünki ikinci dünya müharibəsindən sonra müstəmləkə imperiyalarının dağılması və müstəmləkələrin
azad olması prosesi başlanmışdır. Hindistan dünyanın böyük ölkəsi olduğuna görə, onun apardığı mübarizə
beynəlxalq aləmdə çox diqqət mərkəzində idi.
O vaxt sizin ölkəniz, xüsusən sizin lideriniz Cəvahirləl Nehru dünyada şox məşhur oldu. Xatirimdədir,
sonra onlar bir neçə başqa ölkə liderləri ilə birlikdə heç bir bloklara birləşməyən dövlətlərin böyük birliyini
yaratdılar. Cəvahirləl Nehru və Hindistan bunun lideri idi. Nehru, Çjou En-Lay, İosif Tito – gərək ki, hərəkatı
əsasən bu üçü təşkil etmişdi və ona çox ölkələr qoşuldu. Hindistan buna liderlik edirdi. O vaxtdan Hindistan
müstəqildir, artıq 50 ildən çox keçibdir.
Bir müstəqil dövlət kimi siz də gəncsiniz. Çünki sizin xalqın tarixi çox qədimdir. Çox əsrlər müstəmləkə
şəraitində yaşayan bir ölkə, əsarət altında yaşayan bir xalq müstəqilliyin nə qədər qiymətli olduğunu bu illər
artıq hiss edibdir və Hindistan dünyada həm böyük dövlət kimi, həm də böyük iqtisadiyyata malik olan bir ölkə
kimi güclü inkişaf edibdir.
Mən sizin prezidentin və baş nazirin dəvətini yenə də çox məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Çalışacağam ki,
bunu tezliklə həyata keçirim, yəni sizin ölkəni ziyarət edim. Ancaq bilirsiniz ki, indi dünya çox qarışıqdır, çox
proseslər var, çox məsələlər var. Bunlar da belə səfərlərin həyata keçirilməsinə müəyyən qədər maneçilik
törədir. Amma buna baxmayaraq, biz öz işimizi görməliyik.
Hindistanı Azərbaycanda çox sevirlər. Siz burada səfir olduğunuz zaman yəqin ki, bunu özünüz müşayiət
etdiniz. Hindistan müstəqillik əldə etdikdən sonra Cəvahirləl Nehru bir çox ölkələri ziyarət etmişdi və o
cümlədən Azərbaycana gəlmişdi. Şəxsən bu, mənim xatirimdədir. Hindistan malları ötən əsrin 50-ci, 60-cı
illərində keçmiş Sovetlər İttifaqında xüsusən Azərbaycanda çox populyar idi. Azərbaycanda ona görə çox
populyar idi ki, bizim musiqi ilə sizin musiqi bir-birinə çox yaxındır.
Əlbəttə, Hindistanı insanların çoxu tanımırdı. Çünki uzaq bir ölkə idi. Amma siz mahnılarınızla və
Sovetlər İttifaqında ilk dəfə göstərilən "Avara" filminizlə, Rac Kapurla Hindistanı məşhurlaşdırdınız. Siz bunu
xatırlayırsınız, yoxsa yox, bəlkə onda hələ siz dünyada yox idiniz?
Racindra Madhukar Abhuankar: Mən artıq o vaxt doğulmuşdum.
Heydər Əliyev: Biz bu günlərdə Azərbaycanın böyük müğənnisi Rəşid Behbudovun 85 illik yubileyini
qeyd edirdik. O vaxtlar Rəşid Behbudovun Rac Kapurla dostluğu var idi. Rac Kapur Azərbaycana gəlmişdi,
Rəşid Behbudov Hindistana getmişdi. Mənim xatirimdədir ki, o vaxtlar böyük-böyük meydanlarda Rəşid
Behbudovun mahnıları Hindistanın vətəndaşları tərəfindən, hindistanlılar tərəfindən nə qədər böyük rəğbətlə
qarşılanırdı.
İndi siz bunları filmlərdən görürsünüz. Amma mən bunların canlı şahidiyəm. Şəxsən mən sizin ölkəni çox
sevirəm. 1978-ci ildə sizin ölkədə olmuşam. O vaxtdan çox keçibdir. Amma heç bir şey yadımdan çıxmayıbdır.
Bütün gördüklərimi indi də xatırlayıram. Çox gözəl xatirələrim var. Racəstana da getdim, orada filin üzərində
oturub gəzdim. Bir neçə mərasimdə iştirak etdim. Məşhur Tacmahalı ziyarət etdim. Təbiidir ki, Dehlidə olan
böyük abidələri məhəbbətlə ziyarət etdim. Ən əsası odur ki, sizin xalqla, liderlərlə görüşlərim oldu. Mən oraya
gələndə sizin baş nazir Morarçı Desal idi. Onu xatırlayırsınızmı?
Racindra Madhukar Abhuankar: Xatırlayıram.
Heydər Əliyev: O da Azərbaycanda olmuşdu.
Sizin terror haqqında dediyiniz sözlərlə bizim fikrimiz tamamilə eynidir. Məlumdur ki, Hindistan da həm
xaricdən, həm daxildən terror hadisələrini çox yaşayıbdır. İndira Qandi və onun oğlu Raciv Qandiyə qarşı edilən
terror hadisələri bütün dünyanı lərzəyə gətirdi. Həmin hadisə indi təkrar olur, görürsünüz. Raciv Qandini də
qətlə yetirən terroristin özü də həlak olmuşdu, necə ki, Nyu-Yorkda böyük terror hadisələrini həyata keçirən
insanlar özlərini də qətlə yetirmişlər.
Mənim İndira Qandi və Raciv Qandi ilə də görüşlərim olmuşdu. Bunlar da mənim üçün yaxşı xatirələrdir.
O vaxt mən Moskvada yaşayırdım, orada işləyirdim. Xatirimdədir, bir dəfə Raciv Qandi Avropadan öz ölkəsinə
uçurdu. Onun təyyarəsi xarab olmuşdu. O, məcburi olaraq Moskvada enmişdi. Gecə saat 12 idi. Mənə xəbər
verdilər, yəni bizim hökumətə xəbər verdilər. Mən onda baş nazirin birinci müavini idim. Belə məsləhət oldu ki,
mən gedim, bu işlərin həll olunmasını təmin edim.
Onunla bir neçə saat söhbətlər apardıq, sadəcə, təyyarənin təmir olunmasını gözləyirdik. Amma təyyarəni
təmir etmək mümkün olmadı. Sovet hökuməti ona yeni təyyarə verdi və mən onu yola saldım. Mən onunla
bundan əvvəl də Moskvada görüşmüşdüm. Çox yaxşı bir insan idi, həm Hindistanda, həm də dünyada böyük
hörməti vardı. Amma onların hamısı terrorun qurbanı oldular. O vaxt bir çox ölkələrdə buna adi bir hadisə kimi
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baxırdılar.
Siz dediniz ki, dünən bizim mərasimdə iştirak etmisiniz. Buna görə sizə təşəkkür edirəm. Mən çıxışımda
Azərbaycana qarşı edilən terror hadisələri haqqında da ətraflı məlumatlar verdim. Hindistanda edilən terror
hadisələrinə, Azərbaycana qarşı edilən terror hadisələrinə başqa ölkələr o qədər də fikir vermirdilər. Məhz
bunun nəticəsidir ki, terror get-gedə genişləndi. Nəhayət, gəlib belə dəhşətli səviyyəyə çatdı ki, sentyabrın 11-də
Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda misli görünməmiş terror hadisələri həyata keçirildi. İndi bütün dünya anlayıbdır ki,
terror nə qədər təhlükəli bir şeydir. Bu, xalq üçün, millət üçün, bəşəriyyət üçün faciədir, eyni zamanda bu hadisə
sizin, bizim kimi ölkələrin də terrora məruz qalmasının nə qədər ağır hadisə olduğunu artıq yada salır. Ona görə
biz – Hindistan da, Azərbaycan da və başqa ölkələr də terrora qarşı ümumi mübarizə aparmalıyıq. Mən dünən
bəyan etdim, əvvəl də bəyan etmişdim ki, terrorun kökünün tam kəsilməsi üçün bütün mübarizədə fəal iştirak
etməyə hazırıq.
Hesab edirəm ki, sizin bu ziyarətinizin əsas məqsədi ölkələrimiz arasındakı əlaqələri daha da
genişləndirməkdən ibarətdir. Mən bunu qiymətləndirirəm. Mənə məlumat verilib ki, siz bir neçə danışıqlar
aparmısınız. Azərbaycanda bəzi sahələrdə çox uğurlu əməkdaşlıq edə bilərik. Hindistanda isə imkanlar daha da
çoxdur.
Mənim xatirimdədir, sizin böyük bir neft şirkəti Azərbaycana gəlmişdi. Burada keçirilən beynəlxalq neft
sərgisində iştirak edirdi. İndi Azərbaycanda, Xəzər dənizində olan neft ehtiyatlarının işlənilməsində maraqlı
olduğunu bildirmişdi. Biz o vaxt buna etiraz etmədik. Amma sonra nədənsə, bu məsələ öz inkişafını tapmadı.
Təkcə neft sahəsində yox, bir çox başqa sahələrdə də biz sizin ölkə ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Həm siz,
keçmiş səfir, həm də bugünkü səfir bilirsiniz ki, burada Hindistan vətəndaşları bir çox sahələrdə bizneslə
məşğuldurlar. Biz buna etiraz etmirik. Doğrudur, bu, xırda, orta biznesdir. Amma bizim ölkələrimiz arasında
böyük layihələr də həyata keçirilə bilər. Ona görə mən hesab edirəm ki, sizin bu səfəriniz həm Hindistan üçün,
həm də Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Güman edirəm, bizim müvafiq orqanlar, hansılarla ki siz
görüşmüsünüz, bu barədə müəyyən praktiki addımlar ata bilərlər. O cümlədən siz də.
Siz Hindistanın müstəqilliyinin 10 illiyini görməmisiniz. Amma indi gəlib Azərbaycanın müstəqilliyinin
10 illiyini gördünüz. Görürsünüz, biz bu on il müddətində nə qədər çətin yol keçmişik. Amma uğurla
irəliləmişik. İtkilərimiz də çox olubdur. Elə təkcə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycanın
torpaqlarını Ermənistanın işğal etməsi bizim üçün ən böyük yaradır.
Hindistanın müstəqil dövlət kimi yaşı bizimkindən xeyli çoxdur. Amma hesab edirəm ki, siz də hələ
müstəqil dövlət kimi gəncsiniz. Müstəqilliyi daim əldə saxlamaq üçün hələ çox iş görmək lazımdır. Biz bunun
hələ ilk dövrünü yaşayırıq. Amma siz çox böyük məsafə qət etmisiniz. Arzu edirəm ki, Hindistan da,
Azərbaycan da daim müstəqil olsunlar.
Mənim sizin ölkəyə gəlməyə çox böyük həvəsim var. Təkcə ona görə yox ki, gəlib qeyri-adi bir ölkəni
görüm. Ona görə ki, indi Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi Hindistan ilə daha da sıx əlaqələr yarada bilsin.
Həm iqtisadi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən, həm də elm, mədəniyyət cəhətdən.
Ona görə də sizə bir daha bəyan edirəm, xahiş edirəm, mənim səmimi salamlarımı, hörmət və ehtiramımı
prezidentə və baş nazirə çatdırasınız. Bildirəsiniz ki, mən çalışacağam, bu dəvəti mütləq yerinə yetirim. Təbiidir
ki, biz də istərdik, Hindistanın prezidenti, baş naziri Azərbaycanı ziyarət etsinlər. Xahiş edirəm, mənim bu
dəvətimi onlara çatdırasınız. Əgər Cəvahirləl Nehru ölkəmiz hələ müstəqil olmayanda Azərbaycana gəlibsə,
indi, Azərbaycan müstəqil olduğu zaman, hesab edirəm ki, Hindistanın prezidenti və baş naziri Azərbaycana
gələ bilərlər. Təşəkkür edirəm.
Racindra Madhukar Abhuankar: Zati-aliləri, bizim ölkəmiz və xalqımız haqqında dediyiniz xoş sözlərə
görə çox sağ olun. Əlbəttə, mən Sizin detalları sadalayaraq danışmağınıza və xatirələrinizə, yaddaşınıza valeh
oluram. İstərdik ki, Sizin bu xatirələrinizi yenidən canlandıraq və Sizi Hindistanda görək.
Mən burada səfirlik müddətimi bitirdikdən sonra həmin o Hindistan şirkəti Mingəçevir Elektrik
Stansiyasında böyük bir layihə həyata keçirirdi. Xatirinizdədirsə, həmin vaxt bizim neft şirkəti "Kürdaşı" bloku
ilə maraqlanırdı. Lakin onlar bu işi başa çatdıra bilmədilər. Onlar son üç ildə Rusiyada – Sibirdə, Saxalində
işləyirlər. Eyni zamanda onlar İraq ərazisində bir yataq tapıblar. İstərdim ki, onlara bir daha imkan verəsiniz.
Onlar ya quruda, ya da dənizdə daha bir layihədə özlərini sınasınlar.
Heydər Əliyev: Mümkündür.
Racindra Madhukar Abhuankar: Çox sağ olun. Əlbəttə, bu işin üstünə möhkəm düşəcəyik.
Sizin iqtisadi inkişaf nazirinizlə çox maraqlı, səmərəli görüşümüz oldu. Elə bilirəm ki, bizim əczaçılıq
sənayesində birgə görəcəyimiz işlər çox ola bilər. Bu elə bir sahədir ki, adi insanlara çox yardım edir.
Heydər Əliyev: Bəli, Hindistanın bu barədə çox böyük nailiyyəti var.
Racindra Madhukar Abhuankar: Hər bir ölkədə adi səviyyədə poliomielit, diabet kimi xəstəliklərdən əzab
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çəkən insanlar var. Hindistanın bu sahədə böyük təcrübəsi var. Biz həm həb şəklində dərmanlar, həm də
vaksinlər istehsalı sahəsində çox irəli getmişik.
Məlum olduğu kimi, Hindistan əhalisinin sayı çox olan ölkədir. Ona görə də bizdə kiçik və orta biznes
yaxşı inkişaf edibdir. Düşünürəm ki, bu sahənin nümayəndələrinin Azərbaycanda olması kifayət qədər
xeyirlidir. Çünki burada da insanlar işgüzarlığı, bu sahədə biznes aparmağı öyrənirlər.
Çox arzusundayıq ki, Sizin ölkə ilə müəyyən yollar tapaq və mümkün sahələrdə əməkdaşlığımızı
genişləndirək. Elə olsun ki, ölkələrimiz bundan xeyir görsün.
Heydər Əliyev: Biz də bunu istəyirik.
Racindra Madhukar Abhuankar: Əlbəttə, istərdik ki, əlaqələrimiz yaxşı səviyyədə inkişaf etsin. Amma
ən əsası isə ondan ibarətdir ki, mənim burada olmağım ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməkdən ibarət deyil,
burada öz ölkəmin nümayəndəsi kimi müstəqilliyinizin 10 illiyində iştirak etdim. Bu, mənim üçün xüsusilə
böyük, əlamətdar hadisədir. Bir daha sağ olun.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
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RUSİYANIN DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ BORİS QRİZLOVLA GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(23 oktyabr 2001)
23 oktyabr 2001-ci il
Heydər Əliyev: Boris Vyaçeslavoviç, sizi və bütün nümayəndə heyətinizi Azərbaycanda salamlayıram.
Şadam ki, Rusiyanın və Azərbaycanın daxili işlər orqanları arasında əlaqələr son vaxtlar xüsusilə fəallaşmışdır.
Bir çox məsələlərdə, ilk növbədə, terrorizmlə və digər xüsusi təhlükəli cinayətlərlə mübarizə məsələlərində
birgə əməkdaşlığımız Azərbaycan üçün də, Rusiya üçün də, şübhəsiz, faydalıdır.
Deyə bilərəm ki, son vaxtlar, bir ildən artıqdır Rusiyanın və Azərbaycanın müxtəlif orqanları, idarələri
arasında əməkdaşlıq, qarşılıqlı fəaliyyət güclənmişdir. Biz belə əməkdaşlığı həmişə istəmişik və istəyirik, amma
bəzən adekvat cavab almırdıq. Vladimir Vladimiroviç Putin prezident seçildikdən və xüsusən bu ilin əvvəlində
onun Azərbaycana rəsmi səfərindən sonra bütün xətlər üzrə əlaqələrimiz çox fəallaşmışdır. Demək istəyirəm ki,
Rusiyanın və Azərbaycanın daxili işlər nazirlikləri arasında əməkdaşlıq xüsusilə səmərəlidir. Biz çox razıyıq ki,
siz, – mən Rusiyanın daxili işlər orqanlarını nəzərdə tuturam, – Azərbaycanda cinayət törədərək Rusiyada
gizlənən bəzi cinayətkarların Rusiya ərazisində axtarışı və yaxalanması ilə fəal məşğul olursunuz. Eyni işi
burada, Azərbaycanda bizim Daxili İşlər Nazirliyimiz də görür.
Rusiya böyük ölkədir. Əlbəttə, orada cinayətkarların gizlənə biləcəyi yerlər var. Azərbaycan kiçik ölkədir,
buna baxmayaraq, cinayətkarlar, xüsusən Şimali Qafqazda terror aktları törədənlər burada da gizlənirlər. Burada
onlar özlərinə sığınacaq tapmağa çalışırlar, lakin hüquq-mühafizə orqanlarımız rusiyalı həmkarları ilə əlaqə
şəraitində çox fəal işləyirlər.
Zənnimcə, sizin səfəriniz və Sizinlə Azərbaycanın daxili işlər naziri Ramil Usubov, – o, Sizinlə bundan
əvvəl də görüşmüşdür, – arasında olmuş danışıqlar və söhbətlər xüsusi təhlükəli cinayətlərlə, yəni terrorizmlə,
narkotik maddələrin qanunsuz yayılması ilə birgə mübarizədə, xüsusən Şimali Qafqazda daha sabit vəziyyətin
təmin edilməsi üçün göstərdiyimiz səylərin güclənməsinə kömək edəcəkdir. Mən buna şadam və vaxt tapıb
Azərbaycana gəlməyinizi qiymətləndirirəm. Bilirəm ki, işləriniz çoxdur, məsələləriniz çoxdur, axı, ölkəniz çox
böyükdür. Buna baxmayaraq, nazirimizin dəvətini qəbul etməyinizi və buraya gəlməyə imkan tapmağınızı
Rusiya tərəfindən, xüsusən Daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən Rusiya ilə Azərbaycan arasında fəal əməkdaşlığı
həqiqətən inkişaf etdirmək istəyi kimi qiymətləndirirəm.
Son vaxtlar başqa xətlər üzrə münasibətlərimiz də yaxşı inkişaf edir. Biz bu münasibətlərin daha da
inkişaf etməsini istəyirik və bu, təbii istəkdir. Hüquq-mühafizə orqanlarının xətti ilə əməkdaşlıq isə xüsusi
əhəmiyyətə malikdir. Xüsusən də beynəlxalq terrorizm, narkotik maddələr alveri kimi cinayətlər və digər
təhlükəli cinayətlər geniş yayıldıqda birgə fəaliyyətin və sıx əməkdaşlığın müstəsna əhəmiyyəti var. Ümidvaram
ki, bu gün həmin məsələləri müzakirə etdiniz. Yəqin ki, təkcə onları yox, başqa məsələləri də. Lakin mən yalnız
bunlara toxunuram, çünki onlar bizi xüsusilə narahat edir. Mən sizi bir daha salamlayıram.
Boris Qrizlov: Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizinlə görüşmək imkanı yaratdığınıza görə təşəkkürünü
bildirmək istəyirəm. Bu, bizim üçün çox mühüm görüşdür. Fürsətdən istifadə edib, Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin oktyabrın 18-də qeyd olunmuş 10 illiyi münasibətilə Sizi və dövlətinizi bir daha təbrik etmək
istərdim.
Bu gün biz cinayətkarlıqla mübarizə sahəsində qarşılqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi məsələlərini daxili
işlər naziri Ramin İdrisoviçlə müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, bu məsələləri çox konstruktiv müzakirə etdik və
nəticədə 2002-ci ilin işləri haqqında protokol imzaladıq. Hazırda bizim iki təməl sənədimiz var. Bunlar
idarələrarası qarşılıqlı fəaliyyət haqqında 1996-cı il tarixli saziş və sərhəd rayonlarında qarşılıqlı fəaliyyət
haqqında 2000-ci il tarixi sənəddir. Biz 2001-ci ildə ilk dəfə illik protokol imzalamışdıq və indi 2002-ci ildə
qarşılıqlı fəaliyyətimizin gücləndirilməsi məsələlərini həmin formatda müzakirə etmişik. Bugünkü
müzakirələrdən belə nəticəyə gəldik ki, bir sıra məsələləri gələn ilə qədər təxirə salmaq olmaz və odur ki, biz
artıq indi, cari il çərçivəsində bəzi məsələlər barədə razılığa gəlmişik. Məsələn, bir aydan sonra MDB ölkələri
daxili işlər nazirləri şurasının iclasını keçirmək nəzərdə tutulur. Düşünürəm ki, birgə təşəbbüsümüz sayəsində
beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin gücləndirilməsinə dair bir sıra əlavə məsələləri də müzakirə edəcəyik. Bunu
hazırkı şərait tələb edir.
Biz sərhədboyu rayonlarda qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi məsələlərini müzakirə etdik. Həm
beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, həm də narkotiklərin qeyri-qanuni dövriyyəsi ilə əlaqədar şərait qarşılıqlı
fəaliyyətin məhz sərhədboyu rayonlarda gücləndirilməsini tələb edir. Narkotiklərlə mübarizəyə gəldikdə isə,
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narkotiklərin yayılmasının qarşısının alınması bu gün dövlətlərimiz üçün ən mühüm məsələdir. Vəziyyət,
doğrudan da, çox ağırdır və biz Əfqanıstandan və İrandan narkotiklərin daşındığı bir məkandayıq. Bu sahədə sıx
əməkdaşlığımızı daha da möhkəmləndirmək lazımdır. Biz narkotiklərin tapılması üçün Rusiyada yeni cihazların
və avadanlığın işlənib hazırlanması barədə danışdıq. Ramil Usubov Azərbaycan DİN-in nümayəndə heyətinin
noyabr ayında Moskvada keçiriləcək yeni polis avadanlığı və polis texnikası növləri sərgisində iştirak etməsi
barədə dəvətimizi qəbul etdi. Biz orada birgə işləyib hazırladığımız cihazların və avadanlığın qarşılıqlı fəaliyyəti
və istifadə olunması imkanlarını müzakirə etməliyik.
Bu da mühüm istiqamətdir və zənnimcə, onu qarşılıqlı fəaliyyət şəraitində inkişaf etdirmək lazımdır.
Biz Xəzər dənizində vəziyyətlə, xüsusən biosferin qorunub saxlanması ilə bağlı məsələ qaldırdıq.
Brakonyerlərin vəhşicəsinə məhv etdikləri nərə balığı ilə əlaqədar vəziyyət sizin dövləti də, bizi də narahat edir.
Biz qanunsuz surətdə əldə olunan məhsulun, – həm balığın, həm də kürünün, – Rusiyadan Azərbaycana və
Azərbaycandan Rusiyaya ötürülməsi imkanının qarşısını almaq üçün, cinayətkar aləmin kanallarını kəsmək
üçün gələn ildən Rusiyadakı texnikadan istifadə etməklə, sizdəki informasiyadan istifadə etməklə birgə keşik
çəkilməsinin mümkünlüyü barədə məsələləri müzakirə etdik.
Biz informasiya mübadiləsinə dair məsələləri müzakirə etdik, bunlar da çox vacib məsələlərdir. Bizim
nümayəndə heyətinə kriminal milis xidmətinin nümayəndəsi, bu xidmətin rəhbərinin müavini də daxildir.
Ekspertlərin bilavasitə qarşılıqlı əlaqə şəraitində müzakirə edə biləcəkləri məsələlər də çox mühümdür.
Biz daxili işlər nazirlikləri nümayəndələrinin mübadiləsi məsələsini də müzakirə etdik. Azərbaycan DİNin nümayəndəsi artıq Rusiyada işləyir, gələn ildən isə biz Rusiya DİN-in nümayəndəsini buraya işləməyə
göndərəcəyik. Biz bu məsələni Rusiya Federasiyasının Azərbaycandakı səfiri Nikolay Timofeyeviçlə müzakirə
etdik. Bizə elə gəlir ki, o, səfirliyin ərazisində yer ayıracaqdır. Azərbaycanın daxili işlər orqanları ilə bizim
nümayəndəmiz arasında qarşılıqlı fəaliyyətin gücləndirilməsi daha operativ məlumat mübadiləsi aparmağa
imkan yaradacaqdır. Bir sözlə, zənnimcə, nəzərdə tutduğumuz bu cür tədbirlər cinayətkarlıqla mübarizə
məsələlərinin həllinə əlavə təkan verəcəkdir.
Biz Azərbaycan ərazisində rusiyalı qaçqınlar olmasına aid məsələlərə də toxunduq. Onlar əsasən
Çeçenistan Respublikasının sakinləridir.
Biz güman edirik ki, onların arasında nanəcib vətəndaşlar da ola bilər. Ona görə də məhz məlumat
mübadiləsi məsələləri – kriminal milis xidmətlərinin həll etdikləri məsələlər burada ön sıraya çıxır. Biz bu
qaçqınların bizdə, Rusiyada qəbulu məsələlərini həll etməliyik. Bu proses terrorçularla bağlı ünsürlərin aşkara
çıxarılması ilə yanaşı getməlidir. Bu məsələ də müzakirə olundu və biz başa düşürük ki, o, çox ciddi məsələdir
və onu yaxın vaxtlarda həll etmək lazımdır. Bizim bugünkü işgüzar görüşümüz hər iki tərəfə çoxlu fayda verdi.
Biz nazirlər səviyyəsində artıq neçənci dəfədir ki, görüşürük. Sonuncu görüş Moskvada olmuşdur. Onda Ramil
Usubov Rusiya DİN İdarəetmə Akademiyası kursantlarının andiçmə mərasimində, – onların arasında
Azərbaycandan 15 kursant vardı, onlar da and içirdilər, – iştirak edirdi. Biz kadr hazırlığı məsələlərini də
müzakirə etdik. İndi Rusiya DİN-in sistemindəki ali məktəblərdə Azərbaycandan cəmi 50 kursant oxuyur. Biz
hər il qəbulu 20 nəfərə çatdırmağa hazırıq. Beləliklə, Rusiya ərazisində ali məktəblərimizdən birində eyni
vaxtda təhsil alan adamların sayı ildə 80 nəfəri keçəcəkdir. Düşünürəm ki, bu da faydalıdır. Ona görə də
faydalıdır ki, Rusiyada təhsil səviyyəsi, həqiqətən, yüksəkdir. Təhsilin səviyyəsi DİN sistemindəki ali
məktəblərdə çox yüksəkdir, odur ki, Rusiyada təhsil verməklə əlaqələrimizi, münasibətlərimizi, sadəcə olaraq,
möhkəmləndirəcəyik, bizdə işlənib hazırlanan metodikaları vahid şəklə salacağıq və onları başlıca işimizdə –
cinayətkarların yaxalanmasında və cinayətkarlığın artmasının qarşısına sədd çəkilməsində tətbiq edəcəyik.
Ona görə də mənə elə gəlir ki, görüş kifayət qədər konstruktiv oldu və biz görüşün nəticələrinə dair
protokol imzaladıq. Mətbuat bizi yordu, jurnalistlər çoxlu sual verdi, biz onları cavablandırdıq.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Bəli, siz qısa müddətdə həqiqətən, çoxlu məsələ müzakirə etmisiniz. Bu, çox
yaxşıdır.
Lakin ən başlıcası budur ki, qarşılqlı razılıq var, əməkdaşlıq və qarşılıqlı fəaliyyət niyyəti var. Mən
bunların hamısını bəyənirəm və bəyan edirəm ki, Azərbaycanın Daxili İşlər Nazirliyi ümumi mənafelərimiz
naminə sizinlə, Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi ilə bundan sonra da fəal əməkdaşlıq edəcəkdir.
Siz bir məsələyə toxundunuz. Çox məsələyə toxundunuz, amma bir məsələnin, həqiqətən, olduqca böyük
əhəmiyyəti var. Onların hamısı əhəmiyyətlidir. Ancaq mən, sadəcə olaraq, diqqəti buna cəlb etmək istəyirəm.
Bu, Xəzərin bioloji ehtiyatları məsələsidir.
Bilirsiniz ki, Xəzərin bioloji ehtiyatları amansızcasına talan edilir. Özü də bütün Xəzəryanı ölkələr
tərəfindən talan olunur – həm Azərbaycan, həm Türkmənistan, həm Qazaxıstan, həm də Rusiya tərəfindən. Heç
bir ölkə deyə bilməz ki, onun ərazisi çərçivəsində Xəzər dənizində hər şey öz qaydasındadır. Ümumiyyətlə, bu,
çox mürəkkəb və çətin problemdir. Sovet İttifaqı illərində mən burada, sonra da Moskvada işləyərkən, vahid bir
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dövlət və Xəzərin balıq ehtiyatlarının mühafizəsi sahəsində çox ciddi qayda-qanun olduğu vaxtlarda da
brakonyerlik vardı və barkonyerliklə mübarizə hüquq-mühafizə orqanlarımızın fəaliyyətində mühüm
istiqamətlərdən biri idi. İndi isə Xəzərin sahilində bir deyil, beş dövlət var. Ona görə də bizim timsalımızda deyə
bilərəm və hesab edirəm ki, digər Xəzəryanı dövlətlərdə də vəziyyət eynilə bu cürdür – lazımi nəzarət yoxdur.
Barkonyerliklə mübarizəyə cavabdeh olan şəxslərin özləri bəzən brakonyerliklə məşğul olur, bundan
faydalanırlar. Açığını deyəcəyəm, əgər bir neçə il də belə davam etsə, Xəzərdə vəziyyət çox çətin olacaqdır.
Mən keçmiş təcrübəmdən bilirəm ki, brakonyerləri tutmaq çox çətindir, çünki onlar dənizə kiçik katerlə
çıxır və sanki heç nə etmirlər, əslində isə, balıq ovlayırlar. Açığını deyəcəyəm, məsələn, Azərbaycanda
bazarlarda heç vaxt kürü olmurdu. Bazarlarda heç vaxt indiki qədər qiymətli balıq növləri olmayıbdır. Bir
vaxtlar kürü çox nadir məhsul idi, onu əldə etmək mümkün deyildi. Xatirimdədir, 50-ci illərdə burada balaca bir
kürü bankası tapmaq problem idi. Çünki hər şey bir mərkəzdə cəmləşdirilmişdi, ümumiyyətlə, Azərbaycanda
çoxları kürünün nə olduğunu bilmirdi.
Xüsusilə, nərə, uzunburun balıq, ağ balıq və s. nə olduğunu bilmirdilər. Yadımdadır, bir vaxtlar Xəzərdə
çoxlu siyənək balığı vardı. Bu balıq o qədər ucuz idi ki, onu mağazalarda almırdılar. Əvvəla, Azərbaycanda onu
çox da yemirdilər, çünki o, araq üçün yaxşı qəlyanaltıdır. Bizdə araq az içildiyindən, siyənək balığı az yeyilirdi.
İndi isə siyənək balığını tapa bilməzsən. Bax, əgər Usubova desəm ki, sabah mənə bir neçə siyənək balığı tap,
mən siyənək balığı yemək istəyirəm, o, tapmayacaqdır. Eləcə də, bir çox digər növ balıqlar. Halbuki, Xəzərdə
qiymətli balıqlar olduqca çoxdur. Əlbəttə ki, ən qiymətliləri uzunburun balıq, nərə balığı və ağ balıqdır. Bunlar
dünyada da ən qiymətli balıqlardır. Belə çıxır ki, biz bütün bu işi başlı-başına buraxmışıq. Bir vaxtlar hər
respublikanın nə qədər balıq ovlaması üçün kvota vardı, İran üçün məhdudiyyətlər çox böyük idi. Çünki bizim
dənizdə sərhədimiz vardı, onlar bu sərhədi keçə bilməzdilər. İndi isə bunların hamısı pozulmuşdur. Ona görə də
siz, – mən Xəzəryanı ölkələrin daxili işlər orqanlarını nəzərdə tuturam, – vaxt tapıb bu məsələni ayrıca müzakirə
etməli, hər bir respublikada vəziyyəti öyrənməlisiniz. Əlbəttə, hərə sübuta yetirməyə çalışacaq ki, məndə
vəziyyət belə deyildir. Hesab edirəm ki, vəziyyət hər yerdə eyni cürdür. Azərbaycanda da, Türkmənistanda da,
Qazaxıstanada da, başqa ölkələrdə də belədir. Əgər siz bu istiqamətdə bir şey edə bilsəniz, böyük iş görmüş
olarsınız. Bu, hansısa cinayətkarların yaxalanmasından da artıq işdir. Təkrar edirəm, Xəzər dünyada nadir
dənizdir, onun bioloji ehtiyatları da nadirdir və bu ehtiyatlar talan edilir. Təəssüf ki, bu məsələni MDB-də heç
kim bir dəfə də olsun qaldırmayıbdır, indi siz onu qaldırdınız və mən bu məsələni xatırladım. Hesab edirəm ki,
biz təkcə daxili işlər nazirlikləri çərçivəsində deyil, bəlkə də MDB-nin Xəzəryanı dövlətləri başçıları
çərçivəsində – burada isə dörd dövlət var, – vahid qayda-qanun, nəzarət yaratmalı və bunu İrana da təklif
etməliyik. Bu, çox mühüm məsələdir.
Sizin müzakirə etdiyiniz bütün digər məsələlər də çox vacibdir. Mən bunların hamısını alqışlayır və bir
daha bildirirəm ki, bizim tərəfimizdən əməkdaşlıq gücləndiriləcək və davam etdiriləcəkdir. Artıq əməli nəticələr
var. Mən çox minnətdaram ki, müxtəlif vaxtlarda və son vaxtlar Rusiya ərazisində gizlənmiş bir çox təhlükəli
cinayətkarlar tutulmuş və bizə təhvil verilmişdir. Bu yaxınlarda, bir neçə gün əvvəl...
Ramil Usubov (Azərbaycanın daxili işlər naziri): Xüsusi təyinatlı polis dəstəsinin keçmiş üzvü
Moskvada yaxalanmış, Zaqatalada cinayətlər törətmiş üç cinayətkar da Dağıstanda tutulmuşdur.
Heydər Əliyev: Mən buna görə minnətdaram və ümidvaram ki, gələcəkdə də belə olacaqdır.
Xahiş edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı prezident Vladimir Vladimiroviç Putinə yetirəsiniz.
Onun bu ilin əvvəlində Azərbaycana rəsmi səfəri əməkdaşlığımız və qarşılıqlı fəaliyyətimiz üçün olduqca
əlverişli şərait yaratmışdır. Bundan sonra bir çox istiqamətlərdə əməkdaşlığımız güclənmişdir və hesab edirəm
ki, belə oxşar yanaşma, yəni həm bu, həm də digər tərəfdən eyni cür yanaşma olduqda, əməkdaşlığımızı inkişaf
etdirmək üçün böyük ehtiyatlarımız, böyük imkanlarımız var.
Boris Qrızlov: Heydər Əliyeviç, çox sağ olun. Mən öz tərəfimdən diqqətinizi ona cəlb etmək istərdim ki,
Buynakska basqında təqsirli bilinən cinayətkarlar bu il birgə səylərimiz nəticəsində yaxalanaraq Rusiyaya
ekstradisiya edilmişlər. Daxili İşlər Nazirləri Şurasının bu il keçirilmiş iclasında biz bu əməliyyatı xatırladıq.
Doğrudan da, biz sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk və bir-birimizin qarşısında qoyduğumuz məsələlərin həll
edilməsinə heç bir maneçilik yoxdur. Biz çoxlu tapşırıqlar veririk, alırıq və bütün məsələlər bu tapşırıqlar
çərçivəsində həll olunur. Cinayətkarlıqla mübarizə sahəsinə, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinə xeyli vaxt
ayırdığınıza görə Sizə şəxsən təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu, çox xoşdur. Prezident Vladimir
Vladimiroviç Putinin də bayram münasibətilə təbrikini və ən xoş arzularını bir daha da Sizə çatdırmaq
istəyirəm. İlk dəfə gəldiyim bu gözəl şəhəriniz barədə öz fikrimi söyləmək istərdim. Çox gözəl, cazibədar,
başlıcası isə qaynar şəhərdir. Küçələrdə qələbəlikdir, insanların üzü gülür, xoşdur ki, şəhər tikilir, inkişaf edir.
Bu, doğrudan da, nikbin hisslər oyadır. Bir sözlə, təəssüratlarımız çox xoşdur. Bizi qəbul edib dinlədiyiniz üçün
üçün bir daha sağ olun.
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ABŞ-ın ATƏT-in MİNSK QRUPUNDAKI HƏMSƏDRİ RUDOLF PERİNA İLƏ
SÖHBƏTİNDƏN
(25 oktyabr 2001)
25 oktyabr 2001-ci il
Prezident sarayı
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab Perina!
Hörmətli səfir!
Siz Minsk qrupunun Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən yeni nümayəndəsi kimi Azərbaycana xoş
gəlmisiniz. Mən məmnunam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz. Bilirəm ki, siz Ermənistanda da olmusunuz. Çünki
işə başlamazdan əvvəl vəziyyətlə yenidən tanış olmaq çox yaxşı haldır.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması məsələsinin artıq böyük tarixi var. Bu
tarix ərzində həmsədrlərin nümayəndələri bir neçə dəfə dəyişilibdir. Dəyişilməyən təkcə Azərbaycanda olan
adamdır. O da mənəm. Ona görə mən indi bilmirəm, bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının neçənci
nümayəndəsi ilə görüşürəm. Hər bir yeni nümayəndə təyin olunan zaman məndə ümidlər yaranır ki, yeni təyinat
bizim bu işimizi daha da irəliyə aparacaqdır. Doğrudur, bu ümidlər uzun müddətdir yaranıb, amma hələ ki,
məndə itməyibdir. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Minsk qrupunun
həmsədri kimi siz bu məsələ ilə daha da ciddi məşğul olacaqsınız.
Mən bilirəm ki, bu, təkcə sizdən asılı deyildir. Ümumiyyətlə, dövlətin bu məsələyə olan münasibətindən
asılıdır. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
sahəsində apardığı siyasətə və verdiyi vədlərə inanıram. Amma onların reallaşdırılması hələ ki, mümkün
olmayıbdır. Arzu edərdim ki, sizin bu məsələ ilə məşğul olduğunuz zamanda biz onu tamamilə həll edə bilək.
Çünki axır zamanlarda müəyyən tərəqqi əldə etmişik. O da bir qədər sabit deyil, bəzən artır, bəzən də aşağıya
düşür. Amma mən istərdim ki, aşağı düşməsin, bundan sonra artan istiqamətdə getsin. Ona görə mən sizinlə
səmimi əməkdaşlıq etməyə hazıram. Arzu edirəm ki, siz bu məsələləri həm özünüz daha da dərindən biləsiniz,
həm də öz hökumətinizə çatdırasınız. Amma ən əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz son nəticəyə çataq. Bir daha
xoş gəlmisiniz.
Rudolf Perina: Cənab prezident, çox sağ olun. Bu gün Sizinlə görüşmək imkanı yaratdığınıza görə
minnətdaram.
Cənab prezident, mən bu görüşə heç bir yeni təkliflə gəlməmişəm. Eyni zamanda, heç bir danışıqlar
aparmaq və detalları müzakirə etmək fikrində də deyiləm. Sizin özünüzün də doğru qeyd etdiyiniz kimi, bu,
mənim regiona tanışlıq səfərimdir. Bununla belə, bu həftənin sonunda üç həmsədr Lissabonda görüşəcəyik. Biz
orada müzakirələr apardıqdan sonra, gözlənildiyinə görə, noyabrın əvvəlində buraya, eləcə də regionun
münaqişəyə qatılmış digər yerlərinə gələcəyik. Lissabondakı məsləhətləşmələrdən əvvəl və buradakı
görüşümüzdə istərdim ki, Sizinlə söhbət edim və danışıqlar prosesi haqqında fikrinizi öyrənim. Sizin gələcəyə
baxışınız haqqında məlumatlarım, eyni zamanda, yaranmış vəziyyətə verdiyiniz qiymətlə tanış olum.
Məlum səbəblərə görə Sizin fikriniz bizim üçün olduqca vacibdir və Minsk qrupunun gələcəkdə işini necə
qurması bundan çox asılı ola bilər. Lakin müzakirələri bununla bitirmək istəməzdim. İstərdim ki, müzakirələr
zamanı biz sentyabrın 11-dəki faciəli hadisələrdən sonra dünyada yaranmış vəziyyəti də müzakirə edək. Bu
faciəli hadisələr baş verdikdən sonra mən Vaşinqtondan bu regiona gəlmiş ilk nümayəndəyəm. Sizə bildirmək
istəyirəm ki, bu hadisənin Birləşmiş Ştatlarda böyük təsiri olmuşdur. Eləcə də bu hadisələr bütün dünyaya
böyük təsir etmişdir və dünya bir qədər dəyişmişdir.
Mən həm də inanıram ki, həmin hadisələrdən sonra yaranmış yeni dövr bu regionda da öz təsirini
göstərmişdir. İstərdim ki, həmin hadisələrin Dağlıq Qarabağ hadisələrinə necə təsir göstərəcəyini müzakirə
edək.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında biz bu son on ili "soyuq müharibə"dən sonrakı dövr adlandırırıq. Biz bu
müddəti yaşaya-yaşaya, eyni zamanda gələcəkdə nəyin baş verəcəyini bir növ gözləmirdik. Sentyabrın 11-də
baş vermiş hadisələr dünyadakı vəziyyəti tez, ani və faciəli şəkildə dəyişdi. Hələ ki, bizə həmin hadisələrin təsir
qüvvəsinin necə olması bir o qədər də məlum deyildir. Lakin bir şey məlumdur ki, o hadisədən sonra hazırkı
dünyada vacib bir dövr gələcəkdir. Bu da terrorizmə qarşı müharibənin hökmranlığı dövrü olacaqdır. Elə
bilirəm ki, bu dövr soyuq müharibə dövrü qədər, bəlkə ondan da gərgin olacaqdır.
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Yaranmış yeni dövrdə yeni maraqlar, yeni prioritetlər meydana gələcəkdir və ölkələr arasında artıq yeni
münasibətlər qurulmağa başlayacaqdır. Bu hadisələrin dünyadakı hadisələrə, maraqlara, münasibətlərə həm
müsbət, həm də mənfi təsiri olacaqdır. Mən bir qədər sonra bunu ətraflı izah edəcəyəm.
Düşünürəm ki, yeni prioritetlər yaranan zaman münaqişələrin həll olunması vacib prioritet olacaq, ön
plana keçəcəkdir. Xüsusilə də regionda qeyri-sabitlik yaradan və bizi əsas problemlərdən uzaqlaşdıran Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi kimi bir problemin həllinə ehtiyac hiss olunacaqdır. Birləşmiş Ştatlar dünyanın bu
hissəsinə daim böyük maraq göstərmiş və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına daim can atmışdır.
Lakin sentyabrın 11-də baş vermiş hadisələrdən sonra Birləşmiş Ştatların bu əzmi, bu istəyi daha da artacaqdır.
Bundan sonra bizim daha sıx əməkdaşlığımıza ehtiyac duyulacaqdır. Çünki biz istəyirik ki, bu regionu sabit və
bizimlə sıx əməkdaşlıq edən görək.
Deyə bilərəm ki, həmin hadisələrin davamı kimi bir sıra hadisələr baş verəcəkdir. Biz onlardan birini bu
günlərdə müşahidə etməkdəyik. "Azadlığa dəstək aktı"na 907-ci düzəliş hazırda Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Konqresində müzakirə olunur. Gözlədiyimizə görə, bu qanun layihəsi keçəcək və prezidentə imkan veriləcəkdir
ki, ölkələrimiz arasında maneə olan həmin düzəliş aradan götürülsün. Elə bilirəm ki, haqqında danışdığım bütün
bu dəyişikliklər – mən bir qədər sonra bunlar haqqında daha geniş danışacağam – bizim üçün imkan açır ki,
münaqişələrin, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllini tapmış olaq.
Cənab prezident, doğrusu, əgər biz bu problemi həll etməsək, bu, başladığımız yeni dövrdə köhnə
dövrdən qalmış bir problem olaraq qalacaqdır və biz onu həll etməməklə bu regionda yaşayan bütün tərəflərə
zərbə vurmuş olacağıq. Bütün bu dediklərimi tamamlayaraq bildirmək istəyirəm ki, hazırda problemin həll
olunması üçün bizə geniş imkan açılıbdır. Bu problemin aradan qaldırılmasında Azərbaycanın rolu və şübhəsiz
ki, Sizin şəxsi rolunuz həddindən çox şeyi həll edə bilər.
Siz sözünüzün əvvəlində dediniz ki, bu məsələ ilə əlaqədar son dövrdə müəyyən qədər tərəqqi əldə
olunmuşdur. Siz bunu çox düzgün hesab etdiniz. Hazırda bizim əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, tərəqqini
həllə çevirək. Gəlişimin əsas məqsədi də ondan ibarətdir ki, etdiyimiz tərəqqi ilə bağlı Sizin fikirlərinizi eşidək
və bu tərəqqini necə sürətləndirə biləcəyimiz barədə bizə çox söz deyəsiniz. Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Siz dediniz ki, bu məsələlər barəsində sonra söhbət edəcəyik. Mən də
bu fikirlə razıyam. Siz çox geniş danışdınız ki, sentyabrın 11-dəki hadisələr, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına
qarşı edilən çox dəhşətli terror dünyada, demək olar ki, vəziyyəti tamamilə dəyişdiribdir. Mən bu fikirlə
razıyam. O fikirlə də razıyam ki, "soyuq müharibə" qurtarandan sonra bütün dövlətlər, xalqlar hesab edirdilər ki,
artıq ona tamamilə son qoyulubdur. Ancaq indi biz görürük ki, belə olmadı. Biz də istəyirik ki, "soyuq
müharibə" qurtarandan sonra dünyanın hər yerində sabitlik olsun, sülh olsun və "soyuq müharibə"nin bitməsi
təkcə Şərqlə Qərbin bir-birinə qarşı durmasının aradan götürülməsindən ibarət olmasın.
İndi biz o qədər iddia edə bilmərik ki, hər şeyi qabaqcadan görə bilərdik. Təbiidir ki, bunu dünyanın
aparıcı dövlətləri, beynəlxalq təşkilatları daha da doğru-düzgün müəyyən etməli idilər. Ancaq təəssüflər olsun
ki, dünyada hamıda belə bir fikir yarandı ki, artıq "soyuq müharibə"yə son qoyulubdur. Qərblə Şərq arasında,
yəni NATO ilə Varşava Paktı arasındakı ziddiyyətlər götürülübdür, Varşava Paktı dağılıbdır, beləliklə də "soyuq
müharibə"yə son qoyulubdur. Həqiqətən, bu, İkinci dünya müharibəsindən sonra ən böyük tarixi bir hadisə idi.
Amma indi dünyada proseslərin müxtəlif istiqamətdə inkişaf etməsi və çox təhlükəli halların meydana
çıxması göstərir ki, gərək təkcə onunla qane olunmayaydı. Mən bununla onu demək istəyirəm ki, böyük "soyuq
müharibə»ni sona çatdırandan sonra, dünyanın aparıcı dövlətləri gərək ayrı-ayrı bölgələrdə olan münaqişələrə,
lokal münaqişələrə də diqqət yetirəydi, onların aradan götürülməsini təmin edəydi. Bunlardan biri də
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Əgər biz dünyanın ayrı-ayrı bölgələrində olan
münaqişələrin başlanğıc vaxtına nəzər salsaq, deyə bilərəm ki, Yaxın Şərqdə olan Fələstin-İsrail
münaqişəsindən sonra ən uzun çəkən münaqişə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Keçmiş Sovetlər İttifaqının məkanını götürsək, bu, hələ Sovetlər İttifaqının mövcud olduğu vaxtdan,
1988- ci ildən başlanmış münaqişədir. Dörd il bu münaqişə Azərbaycan da, Ermənistan da Sovetlər İttifaqının
tərkibində olduğu zaman gedibdir. Amma Sovet hökumətinin rəhbərliyi buna lazımi qiymət verə bilməyibdir və
bu münaqişə müharibəyə çevrilibdir.
Sovetlər İttifaqı dağılandan, biz müstəqillik əldə edəndən sonra Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məşğul olmuş, ATƏT məşğul olmuş, ATƏT-in yaratdığı Minsk qrupu məşğul
olmuşdur. 1997-ci ildən Minsk qrupunun başında üç böyük dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və
Fransa durur. Vaxtilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin qarşısının alınmaması gürcüabxaz münaqişəsini meydana çıxardı. Dnestryanı münaqişəni – siz orada olmusunuz – meydana çıxardı.
Çeçenistan münaqişəsini meydana çıxardı. Gürcüstanın hələ Cənubi Osetiya ilə də münaqişəsi var. Görürsünüz,
nə qədər münaqişələr meydana çıxıbdır. İndi də Mərkəzi Asiyada vəziyyət çox gərginləşibdir.
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Mən bununla onu demək istəyirəm ki, dünyada tam rahatlıq əldə olunmamışdı və heç kəs də hesab
etməməliydi ki, artıq əmin-amanlıq yaranıbdır. Lokal münaqişələrin həll olunmasına böyük dövlətlər, Birləşmiş
Millətlər Təşkilatı, ATƏT lazımi qədər diqqət yetirməyibdir.
Bir də qeyd edirəm, mən sizinlə razıyam, 11 sentyabr hadisələri, ümumiyyətlə, dünyada vəziyyəti kəskin
surətdə dəyişdirir. Çünki bu hadisələrin kökü terrorizmdir və geniş yayılmış beynəlxalq terrorizmdir.
Terrorizmin meydana gəlməsinin səbəbi təcavüzkar separatizmdir. Təcavüzkar separatizm, demək olar ki,
terrorizmin anasıdır. Ancaq təəssüf ki, vaxtilə bu köklərə lazımi qədər qiymət verilməyibdir. İndi bəziləri yenə
də beynəlxalq terrorizmlə təcavüzkar separatizmi bir-birindən ayırmaq istəyirlər. Amma bunlar bir-biri ilə bağlı
şeylərdir. Ona görə də indiki zamanda qüvvələr daha da cəmləşməlidir. Beynəlxalq terrorizmə qarşı ümumi
mübarizə aparılmalıdır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı edilən terrorizm təbiidir ki, bütün bəşəriyyətə, yəni bütün millətlərə,
azad cəmiyyətlərə edilən terrorizmdir. Burada qüvvələr birləşməlidir. Biz, Azərbaycan dövləti ilk gündən bu
barədə öz mövqeyimizi açıq-aydın bildirmişik və mübarizəyə qoşulmuşuq. Bu mübarizədə Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə, onun müttəfiqləri ilə bir alyansda olduğumuzu bəyan etmişik. Bilirsiniz ki, biz bu barədə öz
fəaliyyətimizi göstəririk.
Mən yenə də sizinlə razıyam ki, beynəlxalq terrorizm dünyada vəziyyəti gərginləşdirəcəkdir, vaxtilə
"soyuq müharibə" bitəndən sonra müəyyən birliyə gəlmək istəyən ölkələri yenə də bir-birindən
uzaqlaşdıracaqdır, maraqlar toqquşacaqdır. Ona görə bu sahədə çox iş görmək lazımdır.
Ancaq məni ən çox məmnun edən sizin fikirlərinizdir ki, məhz indi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllini ikinci plana keçirmək olmaz, əksinə, bununla daha da ciddi məşğul olmaq
lazımdır. Bunu həll etmək, bölgədə sabitlik yaratmaq lazımdır. Bu isə beynəlxalq terrorizmə qarşı, həmin o
dairələrdə olan beynəlxalq terrorizmin əsas mərkəzinə qarşı aparılacaq işlər üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən sizə
açıq deyim, belə düşünürdülər ki, indi dünyada belə dəhşətli terror hadisəsi baş verdiyinə görə və bununla çox
genişmiqyaslı mübarizə aparıldığı bir zaman dünyanın böyük dövlətləri, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında müəyyən qədər
zəifləyəcəkdir. Mən, təbiidir, belə düşünmürəm və belə də düşünməmişəm. İndiki söhbətdən aydın olur ki, biz
eyni fikirdəyik.
Mən dedim ki, son illər bu sahədə müəyyən tərəqqi əldə olunmuşdu. Ancaq biz onları nəinki irəliyə apara
bilmədik, bəzi hallarda onlar geri getdi. Güman edirəm ki, indi hamımız bir cəbhədə olduğumuza görə, gərək bu
məsələnin həll olunması üçün həmsədrlər tərəfindən daha da lazımi tədbirlər görülsün. Münaqişədə olan hər iki
tərəf də gərək anlasınlar ki, burada bir tərəfin o biri tərəfə diktəsi qəbul oluna bilməz. Bu məsələnin həll
olunmasının kökündə, təbiidir ki, beynəlxalq hüquq normaları durmalıdır. Güman edirəm, indi sizinlə bu barədə
danışığımızı davam etdirərik və daha da geniş fikir mübadiləsi apararıq.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(4 noyabr 2001)
4 noyabr 2001-ci il
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizin Azərbaycana yenidən gəlməyinizdən, bugünkü görüşümüzdən çox məmnunam. Ümidvar olduğumu
bildirmək istəyirəm ki, yəqin böyük bir fasilədən sonra yenidən görüşərək, biz müəyyən qədər irəliyə gedə
biləcəyik.
Sizin də, bizim də bir məqsədimiz var: Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini sülh yolu
ilə həll etmək. Mən dünən fikirləşdim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin artıq 13 yaşı
var. ATƏT-in Minsk qrupunun 9 yaşı var. Amma görün, neçə illər keçibdir, məsələ həll olunmayıbdır. Əgər bir
az da ləngisək, ATƏT-in Minsk qrupu artıq böyük oğlan olacaq, gərək onu evləndirək. Yaxud ola bilər, qız
olsun, onu ərə verək. Ona görə də biz düşünməliyik ki, bu yaşlar nə qədər artacaqdır.
Biz sizdən çox şeylər gözləyirik. Mən belə güman edirəm ki, siz də bizdən gözləyirsiniz. Ancaq hesab
edirəm, siz də, biz də – dəfələrlə bunu danışmışıq, – gərək bütün qüvvələrimizi, səylərimizi qoyaq ki, nəhayət
bu məsələni həll edək. Son vaxtlar, xüsusən sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş dəhşətli
terror hadisəsindən sonra dünyada çox böyük dəyişikliklər gedir. Ümumiyyətlə, son illərdə dünyanın iqlimini
dəyişdirən beynəlxalq terrorizmdir. Beynəlxalq terrorizm də təcavüzkar separatizmlə çox sıx bağlıdır. Dünya bu
dəhşətli hadisələrdən xilas olmalıdır. Əgər bu olmasa, onda gələcək daha da çətin olacaqdır. Bu baxımdan bizim
region, yəni Cənubi Qafqaz regionu həqiqətən çox ağır vəziyyətdədir. Əgər iki Cənubi Qafqaz respublikası
arasında 13 ildir münaqişə gedirsə və ATƏT kimi böyük hörmətə layiq beynəlxalq təşkilat Minsk qrupu
yaradıbsa və 9 ildir bu qrup bir şeyə nail ola bilmirsə və biz də, yəni münaqişə tərəfləri də bu barədə bir razılığa
gələ bilmiriksə, onda təbiidir ki, bu, çox narahatedici bir haldır. Bax, bunlara görə də biz sizinlə, yəni Minsk
qrupunun həmsədrləri olan Rusiyanın, Amerikanın Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın nümayəndələri ilə görüşləri
həmişə çox səbirsizliklə və böyük ümidlərlə gözləyirik. Arzu edərdim ki, sizin bu səfəriniz zamanı heç olmasa,
biz bir az irəliyə gedə bilək. Hamınızın birlikdə Azərbaycana gəlməyinizə görə sizə təşəkkür edirəm və sizi
dinləməyə hazıram.
Filipr de Sürmen: Cənab prezident, Sizin tərəfinizdən qəbul olunmaq bizim üçün böyük şərəfdir. Sizə
təşəkkür edirik ki, xüsusən bazar günü bizi qəbul etmisiniz.
Heydər Əliyev: Bizim üçün bazar günü yoxdur. Bu cür münaqişə şəraitində yaşayan xalq, millət üçün
bazar günü ola bilməz.
Filip de Sürmen: Bilirəm ki, bu gün Sizin üçün istirahət günü deyildir. Amma Sizin əməkdaşlarınız və
jurnalistlər üçün bu gün istirahət günü idi. Biz bu gün onları da bura səfərbər etmişik.
Mən mətbuat nümayəndələrinin burada iştirak etməsinə görə yenidən təkrar etmək istəyirəm ki, Sizin bizə
göstərdiyiniz etimada görə biz özümüzü şərəfli hesab edirik. İndi qeyd etdiyiniz ki, Minsk qrupu artıq 9 ildir
fəaliyyət göstərir. Biz bilirik ki, ictimai fikir, insanlar, xüsusən qaçqınlar bu münaqişədən nə qədər əziyyət
çəkirlər. Mən Sizə bildirmək istəyirəm ki, bu sahədə qətiyyətimiz tamdır. Parisdəki, Ki-Uestdəki görüşlərdən
sonra hər iki tərəfin xahişi ilə sülh danışıqlarına müəyyən qədər fasilə verilmişdi. Həmin görüşlər irəli getməyə
imkan yaratdı. İndi biz bu baza əsasında işimizi davam etdiririk. Əgər bu fasilə verilmişdisə, o demək deyildir
ki, Minsk qrupu işləmirdi.
Bu ilin iyul ayında Sizinlə çox faydalı görüşümüz oldu. Həmin görüşdən sonra Lissabonda müəyyən
təklifləri hazırlamaq məqsədi ilə biz yenidən yığışdıq. Biz bu işdə öz dövlət başçılarımız tərəfindən də
dəstəklənirik. ATƏT-in üzvü olan ölkələrin hamısının dəstəyini hiss edirik. Mən Avropa Birliyinin də dəstəyini
qeyd edirəm. Ümid edirəm ki, biz Sizi məyus etməyəcəyik. Amma bilmək lazımdır ki, biz hər iki tərəfin
mövqeyini yaxınlaşdırmaq üçün hər şeyi edirik. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, iki dövlət başçısına imkan
verək, çox da asan olmayan bir qərarı qəbul etsinlər.
Cənab prezident, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, vaxt keçir və danışıqlar yolu ilə tapılacaq bir həll getdikcə
daha vacib və təcili məsələyə çevrilir. Biz bu işi təxirə salsaq, işimizi heç də asanlaşdırmayacağıq.
Siz qeyd etdiniz ki, sentyabrın 11-də baş vermiş dəhşətli terror aktları dünyada çox şeyi dəyişdi.
Tamamilə doğrudur ki, beynəlxalq mühit əvvəllər olduğu kimi deyildir. Hətta demək olar, qətiyyən eyni
deyildir. Artıq yeni bir kontekst yetişibdir.
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Mən arzu edərdim, baş vermiş dəhşətli aktlar bizə imkan versin ki, əməkdaşlığımızı və həmrəyliyimizi
daha da gücləndirək, terrorizm adlandırdığımız bu pisliyə qarşı mübarizə aparaq. Həmçinin bu vəziyyət bizə
imkan versin ki, münaqişəni daha sürətlə həll edək. Düzdür, bu, çox nikbin əhval-ruhiyyədir. Amma mənim
fikrimizcə, etimadınızı doğrultmaq üçün çoxlu səbəblər vardır.
Sizin qeyd etdiyiniz kimi, gələcəyə baxmaq lazımdır. Məhz bu niyyətlə biz yenidən buraya gəlmişik ki,
Sizinlə görüşək. Məncə, bir azdan bizim imkanımız olacaq ki, bu ideyaları daha da inkişaf etdirək. Amma indi
əsas niyyət ondan ibarətdir ki, dinc iqlim yaratmaq lazımdır. Bu cəhətdən bu gün səhər Azərbaycanda üç dini
icmanın nümayəndələri ilə görüşümüz bizə çox böyük ümidlər verdi. Biz onların dedikləri fikirləri şəkkşübhəsiz dəstəkləyirik.
Mənim burada təkcə danışmaq niyyətim yoxdur. İstəyirəm ki, sözü həmkarlarıma verim. Biz onlarla çox
sıx əməkdaşlıq şəraitində işləyirik. Məqsədimiz də ondan ibarətdir ki, dövlət başçılarımızın bizə verdikləri
təlimatı həyata keçirək. Bu təlimat isə tam səmərəli fəaliyyət göstərməkdən ibarətdir. Ümid edirik ki, bu region
bir sülh regionuna çevriləcəkdir və dünyanın sabitliyinə öz töhfəsini verəcəkdir.
Cənab prezident, çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Rudolf Perina (ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri): Cənab prezident, icazənizlə, bu
gün görüşmək imkanı verdiyiniz üçün Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirim. Biz Sizinlə ilk dəfə görüşərək,
bu münaqişə barədə çox faydalı söhbət etdiyimiz vaxtdan, deyəsən, cəmi bir həftə keçmişdir.
Heydər Əliyev: Həm də çox sürəkli söhbət etdik.
Rudolf Perina: Bu müddətdə Minsk qrupu çərçivəsində Lissabonda məsləhətləşmələr aparmışıq. Mən
həm də Vaşinqtonda oldum, orada müzakirələr apardım və Sizinlə söhbətimizin məzmunu və nəticələri barədə
məlumat verdim. Bu gün biz buraya bir sıra ideyalarla gəlmişik, onları geniş tərkibdə müzakirə etdikdən sonra
Sizinlə konkret sürətdə müzakirə edəcəyik. Hesab edirəm ki, bu ideyalar münaqişənin nizama salınmasında uğur
qazanılmasına təkan verəcəkdir. Cənab prezident, zənnimcə, bizim hamımız Sizin ifadə etdiyiniz belə bir fikirlə
razıyıq ki, bu münaqişə həddindən artıq çox uzanır və onu həll etmək vaxtı gəlib çatmışdır. Beləliklə, həm bizim
ölkənin paytaxtı Vaşinqtonda, həm də, məncə, həmsədr ölkələrin paytaxtlarında bu münaqişənin təcili həllinin
zəruriliyi barədə dəqiq təsəvvür var. Güman edirik ki, bu münaqişənin həllini gələcəyə saxlasaq, onda bu daha
mürəkkəb və çətin olacaqdır. Biz həmçinin belə hesab edirik ki, bu münaqişənin hərbi yolla həlli yoxdur.
Münaqişənin hərbi yolla həll ediləcəyi təqdirdə, onsuz da çox ciddi və güclü şəkildə zərər çəkmiş insanlar daha
böyük və uzunmüddətli müsibətlərə məruz qalacaqlar.
Sentyabrın 11-də baş vermiş faciəli hadisələr yeni kontekst və eyni zamanda da münaqişənin nizama
salınması üçün yeni imkanlar yaratmışdır.
Beləliklə, cənab prezident, biz bu gün buraya münaqişənin ədalətlə nizama salınması naminə Sizinlə, həm
də münaqişəyə cəlb edilmiş bütün digər tərəflərlə qətiyyətlə, əzmkarlıqla işləmək hissləri ilə gəlmişik.
Bizə görüşməyə imkan verildiyinə görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Heydər Əliyev: Sizə təşəkkür edirəm.
Vyaçeslav Trubnikov (Rusiya xarici işlər nazirinin birinci müavini): Hörmətli Heydər Əliyeviç, Sizinlə
görüşmək imkanına görə həmkarlarımın söylədikləri minnətdarlıq sözlərinə mən də qoşuluram.
Biz cari ildə bu regiona artıq üçüncü dəfədir gəlirik. Bu, bir tərəfdən, həm də onu göstərir ki, bizə
tapşırılmış işə görə məsuliyyətimizin artdığını hiss edirik, digər tərəfdən isə, hiss edirik ki, vaxt sürətlə gedir və
bizə tapşırılmış problemi həll etməli olduğumuz çox ağır məqam yəqin gəlib çatmaqdadır. Odur ki, ən başlıcası
"nə müharibə, nə də sülh" şəraitinə son qoyulacağı vəziyyətə nail olmaqdır. Mən amerikalı həmkarımın
söylədiyi sözlərlə tam şərikəm ki, bu problemin hərbi yolla həlli ola bilməz və olmamalıdır.
Dünyada yeni vəziyyət yaranmışdır, antiterror koalisiyasında, antiterror mübarizəsində ümumi iştirakla
əlaqədar indi bizdə yeni məsuliyyət hissləri, yeni qarşılıqlı fəaliyyət hissləri baş qaldırmışdır. Bu hisslər həm də
yeni imkanlar yaradır və istərdim ki, buraya bu səfərimiz, Sizinlə görüşümüz irəliyə doğru çox-çox ciddi addım
olsun.
Siz Minsk qrupunun yaşından danışmaqda çox haqlısınız. Deyərdim ki, bu, ahıl yaş olmasa da, yetkinlik
yaşıdır.
Heydər Əliyev: Tezliklə həddi-buluğ yaşı olacaqdır.
Vyaçeslav Trubnikov: Ona görə də həddi-buluğa çatmağımızı belə bir hisslə qarşılamaq istərdik ki, indi
bu münaqişənin nəticələrindən zillət çəkən bütün insanlara sərfəli olacaq məsul, ciddi və ən başlıcası, yaxşı
qərarlar qəbul etmək üçün həqiqətən yetişmişik. Demək istərdim ki, bu gün səhər biz üç başlıca konsessiyanın,
üç əsas dinin rəhbərlərinin yanında olduq. Bilirsinizmi, mən orada minnətdarlığımı bildirdim, dedim ki,
siyasətçilər bir- birləri ilə ümumi dil tapmağı, bir-birlərini başa düşməyi bu üç konsessiyanın rəhbərlərindən
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öyrənə bilərlər. Buna ancaq həsəd aparmaq olar. Bu, bizim üçün çox yaxşı nümunədir və düşünürəm ki, iki
ölkənin prezidentləri üçün də çox yaxşı nümunədir.
Odur ki, gəlin, sadə insanla, ölkə əhalisi ilə, ev-eşiyindən məhrum olanlarla, qaçqınlara çevrilənlərlə hər
gün ünsiyyət saxlayan adamlara bir nəzər salaq. Bu gün baş xaxam çox düz dedi ki, qaçqınların vəziyyətinə
baxmaq üçün gərək validol içəsən. Həqiqətən belədir.
Fəxr edirəm ki, indi Rusiya ərazisində 2 milyona qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu, mənim üçün də şərəf və
iftixar doğuran bir işdir ki, xalqımız onları ürəkaçıqlığı ilə qəbul edir. Lakin biz istərdik ki, həmin adamların
buraya, Azərbaycana öz qohum-qardaşlarına maddi yardım göstərmələri ilə yanaşı, doğulduqları və yaşadıqları
yerlərə qayıdıb gəlmək imkanları da olsun. Bax, bu gün biz əsas vəzifəmizi bunda görürük. Mən belə
fikirləşirəm ki, Sizinlə görüşümüz irəliyə doğru mühüm addım atmağa imkan verəcəkdir. Çox sağ olun
Heydər Əliyev: Çox sağ olun, Vyaçeslav İvanoviç. Mən sizin belə bir ifadənizi çox yaxşı başa düşürəm
ki, Minsk qrupu yetkinlik çağına gəlib çatmışdır. Biz artıq çoxdan yetişmişik, indi isə siz yetişmisiniz. Əgər siz
bu yetkinlik dövründə heç nə edə bilməyibsinizsə, əlbəttə, nikbinlik üçün heç bir əsas olmayacaqdır.
Hörmətli dostlarımız, hamınıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Dediklərinizin hamısı ilə razıyam. Başlıcası,
münaqişənin sülh yolu ilə nizama salınmasına nail olmaqdır. Azərbaycan prezidenti olaraq mən bu mövqelərdə
möhkəm durmuşam və dururam. Şübhəsiz, bu məsələdə elə bir qərar tapmaq lazımdır ki, sizin həmişə dediyiniz
kimi, bu qərar hər iki tərəfin mənafelərini eyni dərəcədə nəzərə alsın. Mən sizinlə razıyam. Amma məsələ
bundadır ki, indiki halda tərəflərin mənafeləri uyğun deyildir. Çünki Ermənistan Azərbaycan ərazisini işğal
etmişdir, bir milyon qaçqın ağır şəraitdə yaşayır, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulmuşdur. Ermənistan
Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin ya Ermənistanla birləşdirilməsi, ya da ona müstəqillik statusu verilməsi
iddiasındadır.
Bəs biz nə tələb edirik? Biz Ermənistanda heç nə işğal etməmişik, təbii ki, orada işğal olunmuş
ərazilərdən didərgin düşmüş qaçqınlar yoxdur. Buna görə də hesab edirik ki, biz bu münaqişədə təqsirkar
deyilik, çünki dinclik şəraitində birgə yaşayırdıq. Məsələn, Azərbaycanın qocaman sakini və uzun illər ərzində
nəinki Azərbaycanda yaşamış, həm də Azərbaycan Respublikasının rəhbəri olmuş bir adam kimi mən bizim
Ermənistanla Azərbaycanın necə mehriban yaşadığını, Dağlıq Qarabağda heç bir problem olmadığını yaxşı
bilirəm. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın bir hissəsi idi, orada azərbaycanlılarla ermənilər dostcasına yaşayır, birbirinə qonaq gedib-gəlirdilər. Bir-birinə qonaq gedib-gəlmək heç də təkcə orada deyildi. Bunu eynilə Bakıda
da, başqa şəhərlərdə də müşahidə etmək olardı. Dağlıq Qarabağda əhalinin 30 faizini azərbaycanlılar təşkil
edirdi, problemlər yox idi. Odur ki, biz Azərbaycanda, – mən münaqişənin məhz başlanğıc dövrünü deyirəm,
qarşımıza qətiyyən münaqişə törətmək vəzifəsini qoymamışdıq. Biz belə yaşayırdıq və bu, bizi qane edirdi.
Amma, sən demə, hansı mərhələdəsə bu, Ermənistanı qane etmirmiş. Buna görə də onlar bu cür separatçı
qüvvələri qızışdırdılar, vəziyyət gərginləşdi və müharibəyə çevrildi.
Ona görə də burada zərər çəkmiş tərəf var – bu, Azərbaycandır. O mənada ki, onun ərazisi işğal
edilmişdir, o mənada ki, azərbaycanlılar işğal olunmuş həmin ərazilərdən tamamilə qovulmuşlar. Lakin
Ermənistan da müəyyən dərəcədə zərər çəkmişdir. Çünki müharibə başlanmışdır. Söz yox ki, müharibədə hər iki
tərəf itkilər verir, qurbanlar olur, qan tökülür. Odur ki, ədalətli bir qərar, şübhəsiz, hər iki tərəfin mənafelərini
nəzərə almalıdır. Buna baxmayaraq, tərəflərin mənafeləri bir-birinə əsla uyğun deyildir.
Budur, üç böyük dövlətin nümayəndələri, Minsk qrupunun nümayəndələri, ATƏT-in nümayəndələri
olaraq, siz müəyyənləşdirməlisiniz ki, bu məsələnin həlli üçün Azərbaycan nə etməlidir, Ermənistan nə
etməlidir. Məsələyə digər tərəfin iddialarının xeyrinə olaraq, hər hansı şəkildə biryönlü yanaşılması, təbii olaraq,
bu məsələni həll etməyə imkan verməyəcəkdir. Azərbaycanın heç bir iddiası yoxdur. Azərbaycan işğal olunmuş
ərazilərinin azad edilməsini istəyir, Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağda mövcud olmuş qayda-qanunun
bərpasını istəyir və Azərbaycan Ermənistanla sülh istəyir. Başqa heç nə. Bax, bizim arzumuz belədir, ayrı heç
bir iddiamız yoxdur, biz Ermənistana qarşı heç bir ərazi iddiası irəli sürmürük. Ermənistanın iddiaları isə
böyükdür, odur ki, siz bunu nəzərə almalısınız. Əgər bu, nəzərə alınmasa, onda, əlbəttə, münaqişənin həlli
tapılmayacaqdır.
Siz dediniz ki, məsələnin həllinin hərbi yolu yoxdur. Mən bunu başa düşürəm. Lap əvvəldən də belə
mövqe tutmuşam. Buna görə də 1994-cü ildə biz Rusiyanın vasitəçiliyi ilə Ermənistanla atəşin dayandırılması
haqqında razılığa gəldik. Yeddi ildən çoxdur ki, hər hansı sülhyaratma qüvvələrinin iştirakı olmadan atəşkəs
rejiminə əməl etməyimizin, zənnimcə, dünyada oxşarı yoxdur. Elə bunun özü göstərir ki, biz sülh istəyirik.
Əlbəttə, Ermənistan da sülh istəyir. Lakin biz sülh istəyirik, mən bunu xüsusi nəzərə çarpdırıram, çünki
biz zərər çəkmişik. Ərazimiz işğal edilmişdir, adamlarımız çadırlarda ağır şəraitdə yaşayırlar. Biz böyük itkilər
veririk, bununla belə, biz məsələnin dincliklə aradan qaldırılmasını istəyirik. Başqa halda, bəşəriyyətin minillik
tarixinə çox müharibələr məlumdur, bir tərəf üstünlüyə nail olur, sonra da digər tərəf öz qüvvələrini toplayır və
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digər tərəfə hücum edir. Hər halda, belə hadisələr Avropada da, Rusiyada da baş vermişdir, bu baxımdan
Amerika bəlkə də xoşbəxt vəziyyətdə olmuşdur.
Mənim yadımdan çıxdı, rus dilində danışdım. Görürsünüz, mən o qədər həyəcanlanıram ki, birincisi,
avtomatik olaraq rus dilində danışdım, ikincisi, o qədər danışdım ki, tərcüməçiyə imkan vermədim. Bunlar
hamısı ondan irəli gəlir ki, mən həyəcanlıyam. Bu məsələni həll etmək lazımdır. Yəni rus dilində danışmaq elə
bir şey deyil, təbiidir. Amma indi bizim bu danışığımızı televiziya, radio verəcəkdir. Gərək əhalinin hamısı
mənim dediyim sözləri başa düşə bilsin.
Mən dedim ki, dünya tarixi çox müharibələrlə rastlaşıbdır. Dünyanın hər bir regionunda müharibələr
olubdur, bəzən on, yüz illərlə davam edibdir. Xoşbəxtlik bir amerikalılarda olub ki, onlar öz ərazilərində başqa
bir ölkə ilə müharibə aparmayıblar. Bir az özləri daxildə müharibə aparıblar, sonra da ona son qoyublar. Ancaq
Fransa ilə Almaniya yüz il müharibə aparıbdır. Nə üçün? Çünki Fransa bir vaxt gəlib Almaniyanın torpağını
tutmuşdu. Sonra Almaniya gücünü yığıb öz torpağını azad etmək üçün gedib Fransanın torpağını tutmuşdu. Bu,
tarixin həqiqətləridir. Bunu onun üçün deyirəm ki, bir də təkrar edirəm, mən məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıyam və bu mövqeyimi indi də saxlayıram. Amma bizim millətimiz, xalqımız isə buna artıq
dözə bilmir. İndi get-gedə onlarda belə bir əhval-ruhiyyə yaranır ki, bir halda məsələ sülh yolu ilə həll olunmur,
biz müharibə edək, ya tamamilə məhv olarıq, ya da torpaqlarımızı azad edərik. Bu fikirlərə də etiraz etmək
olmaz.
Hörmətli Vyaçeslav İvanoviç bu gün dini icmaların başçıları ilə, üç konvensiyanın rəhbərləri ilə görüşü
haqqında söylədi. Mən belə başa düşdüm ki, bu, bir nümunə kimi bizə deyilir. Həqiqətən də bu, çox yaxşı
haldır. Ancaq iş bundadır ki, Azərbaycanda ayrı-ayrı dinlərə mənsub olan insanlar heç vaxt bir-biri ilə müharibə
etməyiblər. Azərbaycan tarixən çoxmillətli bir ölkə olubdur.
Burada yaşayanların əksəriyyəti azərbaycanlılar, müsəlman dininə itaət edənlərdir, amma eyni zamanda
burada xristian dininə itaət edən ruslar da, ermənilər də, yəhudi dininə itaət edən yəhudilər də yaşayıblar. Yəni
dini nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanda, bizim ölkəmizdə heç bir iğtişaş olmayıbdır. Mən Ermənistan ilə
Azərbaycan arasındakı müharibəni heç də dinlə əlaqələndirmirəm. Bu müharibəni Ermənistanın Azərbaycana
torpaq iddiası meydana gətiribdir. Mən bunları deyərək, istəyirəm siz biləsiniz ki, indi Azərbaycanda müharibə
istəyənlərin sayının artması da təbiidir.
Azərbaycanın prezidenti kimi mənim bu barədə anlayışımla adi adamın anlayışı bir ola bilməz. Amma iş
bundadır ki, prezident bir nəfərdir, ancaq 8 milyon əhali var. Siz həmişə demokratiyadan çox danışırsınız.
Demokratiyaya görə gərək azlıq çoxluğa tabe olsun. Ona görə mən antidemokratik iş aparıram. Təbiidir ki, mən
bunu zarafat naminə deyirəm. Ancaq bilirsiniz ki, hər bir zarafatda bir balaca da həqiqət var.
Bir daha deyirəm ki, mən məsələnin həll olunması yolunda mübarizə aparmışam və sizinlə birlikdə
mübarizə aparacağam. Ancaq indi vəziyyət gəlib o mərhələyə çatıb ki, biz konkret nəticələr əldə etməliyik. Ona
görə də mənim sizdən xahişim, istəyim, arzum bundan ibarətdir.
İndi əgər başqa sözünüz yoxdursa, biz söhbətimizi dediyiniz kimi, daha məhdud tərkibdə davam etdirə
bilərik.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ I QURULTAYINDA NİTQİ
(10 noyabr 2001)
10 noyabr 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli nümayəndələr və qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının açılışı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm,
qurultayın işinə uğurlar diləyirəm.
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı müstəqil Azərbaycanın həyatında, bütün dünya azərbaycanlılarının
həyatında tarixi hadisədir. Bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların, Azərbaycan icmalarının nümayəndələri ilk
dəfə olaraq Azərbaycana, onun paytaxtı Bakı şəhərinə toplaşmışlar və özlərinin I qurultayını keçirirlər. Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında qəbul etdiyimiz qərara səs verdiklərinə görə və bu
qurultayda iştirak etmək üçün Azərbaycana, Bakıya gəldiklərinə görə bütün nümayəndələrə, qonaqlara, onların
təmsil etdikləri müxtəlif ölkələrdə olan Azərbaycan icmalarına təşəkkür edirəm.
Biz, Azərbaycanda yaşayan azərbaycanlılar öz həmvətənlərimiz haqqında daim düşünmüşük. Uzun illər
Sovetlər İttifaqı kimi böyük bir super dövlətin tərkibində ikən xaricdəki soydaşlarımızla, həmvətənlərimizlə
əlaqə saxlamaq mümkün olmadığı halda, biz daim düşünmüşük ki, müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlılar necə
yaşayırlar, nə edirlər və məhdud imkanlardan istifadə edərək onlarla əlaqələr qurmağa çalışmışıq.
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqının dağılması və Sovetlər İttifaqının tərkibində olan 15 müttəfiq
respublikaların öz müstəqilliyini əldə etməsi, Azərbaycan xalqının milli azadlıq arzularının yerinə yetirilməsi,
Azərbaycanın öz istiqlaliyyətini bəyan etməsi və 1920-ci ildə itirilmiş müstəqilliyini bərpa etməsi bizə imkan
verdi ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla öz əlaqələrimizi genişləndirərək, onlarla həmrəyliyimizi
bildirək və dünya azərbaycanlılarının daha da həmrəy olması üçün öz xidmətlərimizi göstərək. Biz hələ
müstəqilliyimizin ilk aylarında, 1991-ci il dekabr ayının 31-də "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü
haqqında" qərar qəbul etdik. Biz o vaxtdan bu günü böyük bayram kimi qeyd edirik və o vaxtdan da dünyada
yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrimiz tədricən inkişaf etməyə başladı. Bunlar hamısı Azərbaycanın
müstəqilliyinin və Azərbaycan xalqının milli azadlığının nəticəsidir.
Azərbaycan xalqı böyük, qədim tarixə malikdir. Çoxəsrlik tariximizdə xalqımız bir çox sınaqlardan
çıxmış, yaşamış, öz mənliyini itirməmiş, öz milliliyini itirməmiş, dünya sivilizasiyasına dəyərli töhfələr vermiş,
dünya sivilizasiyasını zənginləşdirmişdir. Ancaq tarixin müxtəlif mərhələlərində azərbaycanlılar bəzi
məhrumiyyətlərə düçar olmuşlar. Ona görə də bütün dünyaya səpələnmiş azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi
indi həm bizim üçün, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra çox böyük, şanlı-şöhrətli, eyni zamanda
məşəqqətli yol keçmişdir. Biz bu günlər Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elan olunmasının 10-cu
ildönümünü böyük təntənə ilə bayram etdik. Biz on il ərzində keçdiyimiz yolu bir də təhlil etdik, eyni zamanda
qarşımızda duran vəzifələri müəyyən etdik. Hələ həll olunmamış bir çox problemləri təhlil edib, onların həll
olunması üçün lazımi tədbirlər görməyə başladıq.
Azərbaycanın müstəqilliyi və on il müstəqil dövlət kimi yaşaması bizim çoxəsrlik tariximizdə ən
əhəmiyyətli, ən vacib, ən dəyərli bir hadisədir. Bizim üçün, müstəqil Azərbaycan üçün bu 10 il asan yol
olmayıbdır. Biz Azərbaycanda yeni həyat qurmağa başlamışıq. Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsini
bəyan etmişik. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulması işinə başlamışıq. Azərbaycanın
iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatı, inkişaf etmiş ölkələrin iqtisadiyyatı ilə inteqrasiya etmək, bazar iqtisadiyyatı
sisteminə keçmək prosesinə başlamışıq. Bunlar hamısı Azərbaycanın ağır və çətin bir şəraitdə yaşadığı zaman
baş vermişdir.
Məlumdur ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edərkən, yəni bəyan edərkən Ermənistan
tərəfindən hərbi təcavüzə məruz qalmışdı və dörd il idi ki, Ermənistan, Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
davam edirdi. Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ bu illərdə demək olar ki, Azərbaycanın
nəzarətindən çıxmış, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş və onun ətrafında olan yaşayış
məntəqələrinə də təcavüzlər başlanmışdı. Məhz belə bir tarixi şəraitdə müstəqil dövlət qurmaq çox ağır və çətin
bir iş idi. Eyni zamanda, həm müstəqilliyini elan etməsi ərəfəsində, həm də özünü müstəqil dövlət elan etdikdən
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sonra Azərbaycanın həyatında çox mürəkkəb proseslər baş vermişdir. Ermənistan silahlı qüvvələri torpaq iddiası
ilə çıxış edərək, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətini əlinə keçirmək məqsədi ilə hərbi əməliyyatlara
başladığı və ermənilərin hamısı bu amal ətrafında bir yumruq kimi birləşdiyi bir halda, təəssüf ki, bu,
Azərbaycanda olmamışdır.
Çünki o illər Azərbaycanda bütün xalqı birləşdirib, səfərbər edib torpaqlarımızı qorumaq və Ermənistan
silahlı qüvvələrinə lazımi cavabı vermək əvəzinə, hakimiyyət mübarizəsi getmiş, daxili çəkişmələr mövcud
olmuş, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrə məxsus silahlı dəstələr meydan sulamışlar. Bu da təbii ki, Azərbaycanın,
xalqın birliyini zəiflətmiş və nəhayət, 1993-cü ildə Azərbaycan vətəndaş müharibəsi ilə üzləşmiş, Azərbaycanın
varlığı təhlükə altına düşmüş və ölkəmizin parçalanması artıq başlanmışdır. Buna görə də müstəqillik elan
olunandan sonra Azərbaycanda dövlət quruculuğu işi çox zəif getmişdir.
Bunlar hamısı Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi pozmuş, xalqın rifah halını ağırlaşdırmışdır. Bizim
üçün bunların ən zərərli nəticəsi o idi ki, bu fürsətdən istifadə edən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ ətrafında olan inzibati rayonlarının bir neçəsini işğal etmiş, o torpaqlarda yaşayan
azərbaycanlıları zorla öz yerindən-yurdundan çıxarmışdır. Beləliklə, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altına düşmüş, həm Ermənistan ərazisindən çıxarılmış, həm də işğal
olunmuş torpaqlardan çıxarılmış bir milyondan artıq azərbaycanlı indiyədək ağır vəziyyətdə, çadırlarda yaşayır.
Azərbaycan belə bir şəraitdə müstəqil dövlət kimi ilk illərini yaşamışdır. Ona görə də bizim qarşımızda duran
vəzifə ondan ibarət idi ki, mənfi proseslərin qarşısı alınsın, Azərbaycanın torpaqlarının müdafiə olunması üçün
bütün güclər, səylər səfərbər olunsun və Azərbaycan müstəqil dövlət kimi yaşasın, inkişaf etsin.
Azərbaycanda ondan sonrakı dövr ictimai-siyasi sabitliyin yaranması dövrü olubdur. Biz ondan sonra da 1994-cü ilin oktyabrında, 1995-ci ilin martında hakimiyyəti silahla devirmək cəhdləri ilə rastlaşdıq. Bunların
qarşısı alındı, ancaq bunlar da Azərbaycana zərbələr vurdu.
Biz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll edilməsi ilə ciddi məşğul olaraq, 1994cü ilin mayında atəşkəs haqqında razılığa gəldik. İndi 7 ildən artıqdır ki, müharibə getmir, qan tökülmür. Ancaq
eyni zamanda, Azərbaycanın torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır və o
torpaqlardan çıxarılmış qaçqınlar, köçkünlər ağır vəziyyətdə yaşayırlar.
Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 ilinin sonrakı mərhələsi ölkəmizin daxilində ictimai-siyasi vəziyyəti
sabitləşdirməkdən, Azərbaycanın dünyada mövqeyini möhkəmləndirməkdən, Azərbaycanı bir müstəqil dövlət
kimi yaşatmaq və inkişaf etdirməkdən ibarət olubdur. Biz çox çətin, ağır yollardan keçərək ötən on il
müddətində buna nail olmuşuq. İndi dünyada on yaşı olan müstəqil Azərbaycan dövləti var. Onun milli dövlət
bayrağı var, milli himni var, milli gerbi var. Azərbaycan dünya birliyində özünə layiq yer tutubdur.
Azərbaycanın dövlət bayrağı bütün beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları qarşısında dalğalanır, müstəqil
Azərbaycanın başı üstündə dalğalanır və daim dalğalanacaqdır, bu yüksəkliklərə qalxmış bayraq bundan sonra
heç vaxt enməyəcəkdir.
Güman edirəm ki, bizim qonaqlarımız, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın həyatı ilə
maraqlanırlar, Azərbaycanda gedən prosesləri izləyirlər və bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərdən xəbərdardırlar.
Ancaq eyni zamanda, bu gün birinci qurultayda mən bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan müstəqil dövlət
kimi, özünün dövlət quruculuğu prosesini həyata keçirir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulubdur. Azərbaycan tarixdə ilk dəfə özünün milli
Konstitusiyasını qəbul edbdir, azad seçkilər vasitəsilə Milli Məclisini - parlamentini seçibdir, ölkənin
Prezidentini seçibdir. Azərbaycanda bütün sahələrdə islahatlar həyata keçirilir.
Məlumdur ki, Azərbaycan 70 il SSRİ kimi böyük dövlətin tərkibində olmuş və başqa ölkələrdəkindən
tamamilə fərqli olan siyasi-iqtisadi sistem şəraitində yaşamışdır. Bu gün qeyd etmək lazımdır ki, o illər biz
müstəqilliyimizdən məhrum olsaq da, Azərbaycan xalqımızın, millətimizin daxili potensialını hərəkətə gətirərək
inkişaf etmiş, böyük nailiyyətlər əldə etmiş və müstəqilliyi elan edərkən böyük iqtisadi və intellektual potensiala
malik olmuşdur. Azərbaycanın müstəqil dövləti onun böyük iqtisadi və intellektual potensialı üzərində
qurulubdur. Ancaq indi biz tamamilə başqa iqtisadi-siyasi sistem yolu ilə gedirik. Keçmişdəkiləri dəyişdirmək,
onlardan imtina etmək, yeni sistemdə iş qurmaq, onu həyata keçirmək - bu ağır, çətin bir prosesdir. Bu, bizim
keçid dövrümüzdür və keçid dövrümüzün böyük problemləri var.
Birincisi, insanların şüurunda çox böyük dəyişikliklər baş verməlidir. İkincisi, yeni iqtisadi siyasət uğurla
getməlidir. Bunun üçün isə gərək, keçmiş iqtisadi şəraitdən yeni iqtisadi şəraitə keçid uğurlu olsun. Biz bütün
bunlar üçün islahatlar həyata keçiririk. Siyasi, iqtisadi, sosial, humanitar sahələrdə bir çox islahatlar həyata
keçirmişik və onların müsbət nəticələrini əldə etmişik. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz yeni iqtisadi siyasətin
həyata keçirilməsində uğurlar qazanmışıq. Özəlləşdirmə proqramını həyata keçirmişik və keçiririk. Azərbaycan
üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən torpaq islahatı aparmışıq.
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Məlumdur ki, Azərbaycan əhalisinin təxminən yarısı kənd yerində yaşayır və kənd təsərrüfatı ilə
məşğuldur. 70 il hökm sürən kolxoz-sovxoz sistemini dağıtmaq, torpağı sahibinə - kəndlilərə vermək, onlar
üçün torpaqdan səmərəli istifadə etmək şəraiti yaratmaq - bunlar hamısı çox ağır və çətin proseslərdir. Ancaq
biz buna nail olmuşuq. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf edir. Beləliklə, Azərbaycan 1990-cı ildən
başlamış iqtisadi tənəzzülün qarşısını 1995-1996-cı illərdə ala bilmiş, ondan sonrakı dövr isə Azərbaycanın
həyatında inkişaf dövrü olmuşdur.
Biz inkişaf edirik. Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələri uğurla inkişaf edir. Bu, təkcə bizim fikrimiz
deyil, beynəlxalq iqtisadi-maliyyə mərkəzlərinin, yəni bu işlərə nəzarət edən mərkəzlərin də fikridir. Ancaq hələ
bizim qarşımızda çox böyük problemlər və böyük çətinliklər var. Hələ ki, biz Azərbaycanda əhalinin rifah halını
istənilən səviyyəyə qaldıra bilməmişik.
Sovetlər İttifaqı vaxtı Azərbaycanda yaradılmış böyük sənaye müəssisələrinin bir qismi indi işləmir, bir
qismi isə çox az gücü ilə işləyir. Bu, böyük işsizlər dəstəsi yaradıbdır. Bu da Azərbaycanın əsas
problemlərindən biridir. Qeyd etdiyim kimi, bir milyondan artıq qaçqının, köçkünün bir tərəfdən, yaşamaq üçün
lazımi şəraiti yoxdur, ikinci tərəfdən, onlar işlə təmin olunmayıblar və dövlətin yardımı, humanitar təşkilatların
yardımı ilə yaşayırlar. Bu da bizim üçün böyük bir problemdir. Ancaq biz bu problemləri ardıcıl surətdə həll
edirik. Biz əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında danışarkən, eyni zamanda, heç də həyatımızda olan çətinlikləri,
problemləri, çatışmazlıqları, nöqsanları gizlətmək məqsədi daşımırıq. Biz onları Azərbaycanın vətəndaşlarına
da, bütün dünyaya da açıq-aydın etiraf edirik. Məhz bu yol ilə biz Azərbaycanın qarşısında duran problemləri
həll edə və ölkənin inkişafını daim təmin edə biləcəyik.
Bu sahədə görülən işlər sırasında Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının xüsusi əhəmiyyəti var. Biz bu
strategiyanı 1993-1994-cü illərdə hazırlayıb həyata keçirməyə başlamışıq, Azərbaycanın zəngin sərvətləri olan
neft və qaz yataqlarının dünyanın böyük, müasir texnikaya, texnologiyaya malik olan neft şirkətləri ilə müştərək
işlənilməsini təmin etmişik. İndi bu işlər gedir. Azərbaycanın Xəzər dənizindəki yataqlarının, ümumiyyətlə,
Azərbaycan ərazisində olan neft-qaz yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün 21 müqavilə imzalanıbdır, xarici
ölkələrdən 32 böyük neft şirkəti bu müqavilələrin iştirakçısıdır. Artıq biz gördüyümüz işlərin, neft
strategiyasının real nəticələrini əldə etmişik. Artıq biz nefti yeni yerlərdən hasil edirik, xarici şirkətlərlə bərabər
dünya bazarlarına çıxarırıq. Bunun üçün çox əhəmiyyətli olan neft və qaz kəmərləri yaradırıq. İki neft kəməri biri şimal istiqamətində Bakı-Novorossiysk, biri də qərb istiqamətində Bakı-Supsa - yaranıbdır və Azərbaycan
neftini ixrac edir.
Son illər çox böyük layihə üzərində işləmişik və Azərbaycanın gələcəkdə hasil olunacaq böyük həcmli
neftinin dünya bazarlarına ixracı üçün Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşasına artıq başlamışıq.
Azərbaycanın zəngin Şahdəniz yatağından hasil olacaq qazın da Türkiyəyə ixracı üçün lazımi müqavilələr
imzalamışıq və qaz kəmərinin inşasına başlayırıq. Bizim neft strategiyamız təkcə bilavasitə neft hasilatı ilə
məşğul olan şirkətlərin yox, eyni zamanda bir çox başqa şirkətlərin Azərbaycanda çalışması üçün və beləliklə,
ölkəyə külli miqdarda xarici investisiyanın daxil olması üçün şərait yaradıbdır. Bu, Azərbaycanın yeni
mənzərəsidir. Bu, ancaq və ancaq Azərbaycanın müstəqilliyi şəraitində ola bilərdi.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan nefti dünyada məşhurdur. Hələ 150 il bundan öncə dünyada ilk dəfə
Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasil olunubdur. Sonrakı illərdə neft hasilatı artıb, ancaq bu, Azərbaycan
xalqına məxsus olmayıbdır. Bizim hasil etdiyimiz zəngin neft və qaz 70 il Sovetlər İttifaqının ümumi
iqtisadiyyatına qatılıbdır. Biz bundan lazım olan bəhrələri götürə bilməmişik. Məhz dövlət müstəqilliyi, milli
azadlığımız, taleyimizi özümüzün həll etmək imkanları bizə bu şəraiti yaradıbdır və biz də bu şəraitdən səmərəli
istifadə edirik.
Azərbaycan çox mühüm bir coğrafi-strateji mövqeyə malikdir. Bunun həm iqtisadi əhəmiyyəti var, həm
də siyasi əhəmiyyəti var. Bu baxımdan, biz Avropa Birliyi ilə, başqa beynəlxalq təşkilatlarla müştərək işlər
görürük. Bu sırada Avropa Birliyinin TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi, tarixi Böyük İpək Yolunun
bərpa olunması sahəsində Azərbaycan çox işlər görmüşdür və biz bunun müsbət nəticələrini əldə edirik. Ancaq
gələcəkdə bu proqram çox böyük müsbət nəticələr verəcəkdir.
Böyük İpək Yolunun bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi ilə əlaqədar 1998-ci ildə
Azərbaycanda Avropa Birliyi ilə ilk beynəlxalq konfrans keçirildi. Şərqdə Yaponiya, Qərbdə İspaniyaya qədər
olan 32 dövlətin, 14 beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri bu konfransda iştirak etdilər və biz İpək yolunun
bərpası, TRASEKA proqramının həyata keçirilməsi üçün ilk sazişin imzalanmasının şahidi olduq. Bu sahədə
görülən işlər, yenə deyirəm, gələcəkdə böyük nəticəsini verəcəkdir.
Bunlar Azərbaycanın həyata keçirdiyi qlobal layihələrdir. Ancaq Azərbaycanın gündəlik həyatında
çoxsaylı işlər görülür və güman edirəm ki, siz burada olduğunuz zaman təqdim edilən materiallardan və başqa
vasitələrdən bunları özünüz görəcəksiniz və bunlarla tanış olacaqsınız.
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Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi həm Azərbaycan üçün, həm də bütün dünya
azərbaycanlıları üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycanlılar dünyada gedən miqrasiya prosesi
nəticəsində bir çox ölkələrə səpələnmişlər. Bu, təbii bir prosesdir, onun qarşısını almaq olmaz, almaq da lazım
deyil və ümumən müsbət xarakter daşıyır. Doğrudur, indi müstəqil dövlət olandan sonra bəzi müxalifət dairələri
bizi tənqid edirlər ki, Azərbaycan əhalisinin xeylisi - biri deyir 1 milyon, biri deyir 2 milyon - kənarda yaşayır.
Ancaq mən bunu heç də mənfi bir hadisə kimi qəbul edə bilmirəm. Çünki hər bir millət, hər bir xalq yalnız öz
doğma torpağı çərçivəsində, milli məhdudiyyət şəraitində yaşaya bilməz. Bir də qeyd edirəm, dünyada
miqrasiya prosesi bütün ölkələrə, xalqlara aiddir. Əgər azərbaycanlılar bu proses nəticəsində dünyanın bir çox
ölkələrində məskunlaşıblarsa, orada özləri üçün həyat qurublarsa, özlərinin həyat şəraitini təmin ediblərsə bunlar hamısı dünyada azərbaycanlıların nə qədər geniş şəkildə yayıldığını göstərir.
Biz hesab edirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hər biri yaşadığı ölkədə həyatını özü
istədiyi kimi qurub yaşayır. Yaşadığı ölkənin vətəndaşıdır, onun qanun-qaydaları ilə yaşamalıdır və istədiyi yol
ilə getməlidir.
Ancaq eyni zamanda, indi azərbaycanlıların bir müstəqil dövləti mövcud olduğu halda, dıünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların bir-biri ilə daha da sıx əlaqə qurması, öz həmrəyliklərini bəyan
etməsi və müstəqil Azərbaycan dövləti ilə əlaqələr yaratması tarixin bu mərhələsində çox əhəmiyyətli bir vəzifə
kimi meydana çıxır. Bizim vəzifəmiz, Azərbaycan dövlətinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bütün ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlılara mümkün olan qayğını, diqqəti göstərsin, onların həyatı ilə maraqlansın və dövlətimizlə
ayrı-ayrı ölkələrdə olan Azərbaycan icması arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirsin. Azərbaycanın xaricində
yaşayan azərbaycanlılar isə gərək, indi müstəqil Azərbaycan ilə daha da sıx əlaqələr qursunlar. Bunlar hamısı
dünyada olan bütün azərbaycanlıların birliyinin, həmrəyliyinin təmin olunması üçün əsas şərtlərdir.
Biz indi böyük məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki, dünyanın bir çox ölkələrində - Avropada, Şimali
Amerikada artıq böyük Azərbaycan icmaları yaranıbdır. Son illər bu icmalar get-gedə təşkilatlanır, genişlənir və
azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə onların birliyini, həmrəyliyini təmin edir. Son illər bu proses sürətlə
gedir. Azərbaycanın varlığı bu həmrəyliyin inkişafının əsasını təşkil edir.
Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri
kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı,
azərbaycanlıları birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir, milli
mədəniyyətimizdir - ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, şerlərimiz, mahnılarımız, xalqımıza mənsub olan
adət-ənənələrdir.
İnsan hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, gərək öz milliliyini qoruyub saxlasın. Dünyada eyni
zamanda assimilyasiya prosesi də var. İnsanlar - mən azərbaycanlılar haqqında danışıram - gərək, yaşadıqları
ölkədə, yenə deyirəm, o şəraiti mənimsəyərək, orada özləri üçün yaxşı mövqelər tutsunlar. Ancaq daim öz millimənəvi dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq olsunlar. Bizim hamımızı birləşdirən məhz bu amillərdir. Bizim
hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm
Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu ideya
ətrafında birləşməliyik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən inteqrasiyasından bəhrələnmək və
hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir.
Bizim bu qurultayı keçirməkdə məqsədimiz məhz bundan ibarət olmuşdur. Güman edirəm ki, qurultay
nümayəndələri, dünyanın bir çox uzaq ölkələrindən Azərbaycana, doğma Vətənə gəlmiş soydaşlarımız burada,
qurultay günlərində bir-biri ilə daha da sıx ünsiyyətdə olacaqlar, bir-birini anlamağa çalışacaqlar, müxtəlif
ölkələrdə olan icmaların bir diaspor kimi formalaşmasında daha fəal iştirak edəcəklər və Azərbaycan ilə
dünyada, digər ölkələrdə olan azərbaycanlıların əlaqələrini möhkəmləndirəcəklər. Hesab edirəm ki, qurultay bu
sahədə, azərbaycançılıq ideyalarının həyata keçirilməsi üçün, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin
genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün çox mühüm tarixi bir mərhələdir.
Ümid edirəm ki, bu qurultay bizim qarşımızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində çox böyük rol
oynayacaqdır, öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Müstəqil dövlət kimi Azərbaycan öz milli mənafelərinə uyğun olan müstəqil xarici siyasət aparır.
Müstəqil xarici siyasət aparmaq müstəqilliyi daha da möhkəmləndirmək deməkdir. Biz həm xarici əlaqələrdə,
həm də Azərbaycanın daxilində bir çox çətinliklərlə rastlaşmağımıza baxmayaraq, öz müstəqilliyimizi
qoruyaraq dünyada müstəqil siyasət aparırıq.
Azərbaycan sülhsevər dövlətdir. Biz dünyanın bütün ölkələri ilə lazım olan səviyyədə iqtisadi, siyasi,
ictimai, elmi, humanitar əlaqələr yaratmışıq, yaradırıq və bu əlaqələri inkişaf etdiririk və etdirəcəyik. Ancaq
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Azərbaycan heç vaxt öz müstəqil siyasətindən geri çəkilməyəcəkdir. Onun müstəqil xarici siyasəti
Azərbaycanın müstəqilliyinin əsas rəmzidir, əsas göstəricisidir.
Azərbaycan dünyanın bütün beynəlxalq təşkilatlarının üzvüdür. Bilirsiniz ki, bu ilin əvvəlində
Azərbaycan mötəbər Avropa Şurasının da həqiqi üzvü seçilibdir. Bunlar Azərbaycanın xarici siyasətinin, eyni
zamanda Azərbaycanın həyatında aparılan demokratik dəyişikliklərin, bütün sahələrdə tətbiq olunan islahatların
məntiqi nəticəsidir.
Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və dünyəvi dövlət kimi dünyada öz yerini tutubdur. Bu, bizim strateji
yolumuzdur. Hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət - bizim dövlət quruculuğunda əsas prinsipimiz budur.
Həyatımızda əsas prinsiplər budur. Biz bu yol ilə gedirik və bundan sonra da gedəcəyik.
Sizə deyə bilərəm ki, biz bir çox ağır və çətin məsələləri həll etdik və qarşıda duran üfüqləri də çox yaxşı
görürük. Azərbaycanın böyük təbii sərvətləri, əlverişli coğrafi-strateji mövqeyi, güclü iqtisadi, intellektual
potensialı və azərbaycanlıların yüksək mədəni səviyyəsi müstəqil ölkəmizin gələcəyinin çox xoşbəxt və firavan
olmasını təmin edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki, bu yol, qarşıda duran üfüqlər, perspektiv tam realdır. Apardığı
iqtisadi siyasət sayəsində bir neçə ildən sonra Azərbaycan zəngin ölkələrdən biri olacaqdır. Azərbaycan xalqının
rifah halı çox yaxşılaşacaqdır. Azərbaycanda hər kəs sərbəst, azad yaşayacaqdır. Azərbaycanda demokratik
quruculuq işləri, söz azadlığı, insan azadlığı, vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı - bütün azadlıqlar təmin olunub
və bundan sonra da təmin olunacaqdır. Yəni siyasi dünyagörüşündən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan
vətəndaşı burada, doğma vətənində rahat, özü istədiyi kimi yaşayacaqdır.
Ancaq bizim üçün ən çətin problem, bizi ən çox narahat edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir. İşğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
edilməsidir. Biz bu sahədə çox işlər görmüşük. Bütün beynəlxalq təşkilatlarda bu məsələləri qaldırmışıq və
lazımi qərarlar qəbul olunubdur. 1993-cü ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurası Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğal etdiyi torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxması barədə dörd qətnamə qəbul etmişdir.
Təhlükəsizlik Şurası sədrinin altı bəyanatı var. Ancaq Ermənistan bunlara məhəl qoymur.
1996-cı ilin dekabr ayında ATƏT-in Lissabon zirvə görüşündə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin
olunması və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli haqqında çox əhəmiyyətli bir sənəd qəbul
edilmişdir. ATƏT-in tərkibində olan 54 dövlətdən 53-ü buna səs vermiş, təkcə Ermənistan etiraz etmişdi. Ancaq
təəssüflər olsun ki, bu mötəbər təşkilatın, ATƏT-in zirvə görüşünün irəli sürdüyü qərar yenə də Ermənistan
tərəfindən qəbul olunmur.
Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək üçün daim çalışırıq. Bilirsiniz ki, hələ 1993-cü ildə ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün ATƏT-in Minsk qrupu yaranıbdır. Minsk qrupuna 1997-ci ilin
əvvəlindən üç böyük dövlət - Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa rəhbərlik edir. Biz ötən illər bu
təşkilatla, Minsk qrupu ilə, onun həmsədrləri ilə çox işlər görmüşük. Üç-dörd gün bundan öncə həmsədrlər Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın təmsilçiləri yenə də bölgəmizdə olmuş, bizimlə görüşüb
danışıqlar aparmış, Ermənistanda olmuşlar. Biz bir daha bəyan etmişik ki, məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasının tərəfdarıyıq və bunu hər iki tərəfdən müəyyən kompromislər nəticəsində həll etmək olar. Ancaq bu,
beynəlxalq hüquq normaları əsasında, dünyada hamı tərəfindən tanınmış prinsiplər - ölkələrin ərazi bütövlüyü,
suverenliyi və sərhədlərinin toxunulmazlığı prinsipləri əsasında həll olunmalıdır. Biz bu işi davam etdirəcəyik.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, biz bu münaqişənin də ləğv olunmasına, aradan götürülməsinə nail
olacağıq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunacaqdır, işğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, yerindənyurdundan didərgin düşmüş qaçqınlar öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.
Təbiidir ki, bu sahədə beynəlxalq təşkilatlarla yanaşı, Azərbaycan diasporuna da böyük ehtiyacımız var.
Məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, Azərbaycan diasporu son illər təşkilatlanır və Azərbaycan icmaları, diasporu
yaşadıqları ölkədə, ümumiyyətlə, beynəlxalq aləmdə artıq özlərini göstərirlər. Amma bu, bizim diasporun
formalaşmasının ilkin mərhələsidir. Hamımız - siz də, biz də çox iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü diasporu
yaransın. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar daha da güclənsinlər. İqtisadi cəhətdən daha da
möhkəmlənsinlər, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edə bilsinlər. O ölkənin həyatına öz
təsirlərini göstərə bilsinlər. Beləliklə də müxtəlif ölkələrdə də Azərbaycanın müstəqilliyini, onun xarici
siyasətini təbliğ etməklə yanaşı, Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına yardım etsinlər. Hesab edirəm ki,
dünya azərbaycanlıları bu yol ilə getməlidir və bu yolda hələ istifadə olunmamış böyük imkanlar vardır. Bu gün
işinə başlayan qurultay da məhz bu məqsədi daşıyır.
Bir də qeyd edirəm, biz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların hər birinin öz ölkəsində
yaxşı yaşamasını, öz mövqeyini möhkəmləndirməsini, öz rifah halını yaxşılaşdırmasını arzulayırıq. Arzulayırıq
ki, hər bir azərbaycanlı yaşadığı ölkədə ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak etsin, özünə görkəmli bir yer tutsun,
müəyyən təsir imkanına malik olsun. Biz bunları arzu edirik.
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Bu barədə müəyyən xidmətlər göstərmək üçün biz dövlətimizin tərkibində Azərbaycan diasporu ilə iş
üçün xüsusi bir orqanın yaradılması haqqında da qərar qəbul edəcəyik. Güman edirəm ki, belə mərkəzləşmiş bir
orqan, yəni Azərbaycan icmaları ilə daim əlaqə saxlayan orqan həm icmaların və ümumiyyətlə, Azərbaycan
diasporunun formalaşmasına, həm də bizim əlaqələrimizin daha da inkişafına xidmət edəcəkdir.
Əziz həmvətənlər!
Öz ürəyimdən gələn fikirləri bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun
qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli
mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, millimənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq. Azərbaycan dilinin inkişafı haqqında bizim qəbul etdiyimiz
geniş qərar məhz bu məqsədi daşıyır. Biz Azərbaycanın latın əlifbasına keçməsi haqqında qərar qəbul etdik. İndi
Azərbaycanda hamı, bütün dövlət orqanları yalnız latın əlifbasından istifadə edir. Bu da bizim milliliyimizi,
azərbaycançılığımızı göstərən çox mühüm bir amildir. Biz bundan sonra da Azərbaycan dilinin inkişaf
etdirilməsi üçün səylərimizi davam etdirəcəyik.
Bilirsiniz, hər bir millətin dili onun üçün çox əzizdir. Bizim üçün Azərbaycan dili, ana dilimiz həddindən
artıq əzizdir. Çünki çox illər ana dilimiz, Azərbaycan dili həyatımızda geniş yer ala bilməmişdir. Amma buna
baxmayaraq, hər bir azərbaycanlı dilin qorunub saxlanmasında az da olsa, çox da olsa, öz xidmətini
göstərmişdir. Xüsusən, bizim yazıçılarımız, ədəbiyyatçılarımız, şairlərimiz o ağır dövrdə Azərbaycan dilinin
yaşamasında böyük xidmətlər göstərmişlər.
Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan dili XX əsrdə böyük inkişaf yolu
keçmişdir. İndi baxın, bizim dilimiz nə qədər zəngindir, nə qədər məlahətlidir, nə qədər şirindir və bütün
fikirləri ifadə etməsi üçün nə qədər böyük söz ehtiyatına malikdir.
Biz Azərbaycanda Azərbaycan dilinin hakim olmasını, Azərbaycan dilinin getdikcə inkişaf etməsini təmin
edəcəyik. Ancaq eyni zamanda arzu edirik ki, hansı qitədə, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir
azərbaycanlı o ölkənin dilini də mənimsəsin, o ölkənin adət-ənənələrindən də istifadə etsin, o ölkənin şəraitinə
uyğunlaşsın. Amma Azərbaycan dilini yaşatsın və inkişaf etdirsin.
Xalqları dil qədər, milli-mənəvi ənənələr qədər, dəyərlər qədər birləşdirən başqa bir vasitə yoxdur. Biz bu
vasitədən daim istifadə etməliyik. Xüsusən, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar. Ona görə də mən arzu
edərdim ki, hər bir ölkədə Azərbaycan icmasında azərbaycanlılar həmrəy olsunlar, bir-birinə dayaq olsunlar, birbirinə yardım etsinlər, bir-birinin dərdinə yansınlar və bizim milli adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi
birlikdə gözləsinlər, milli bayramlarımızı qeyd etsinlər. Təkcə müstəqillik bayramını, Novruz bayramını deyil,
bütün başqa bayramları da qeyd etsinlər. Azərbaycan dilini yeni nəslə, uşaqlara çatdırmaq üçün müəyyən tədris
imkanları yaratsınlar. Biz bu barədə kömək edəcəyik ki, bizdən sonra gələn nəsillər, sizin övladlarınız, bizim
övladlarımız azərbaycançılığı daha da yüksəklərə qaldırsınlar. Azərbaycan dilini, milli-mənəvi dəyərlərimizi
daim yaşatsınlar.
Əziz dostlar!
Əmin ola bilərsiniz ki, müstəqil bir dövlət kimi Azərbaycan on ildir ayaq üstə möhkəm durubdur. Ötən
dövrdə biz Azərbaycanın müstəqilliyini inkişaf etdirmişik və bu gün bəyan edirəm ki, Azərbaycanın
müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir və daimidir.
Əziz dostlar, müstəqil Azərbaycan həmişə sizin dayaq yeriniz olacaq, pənah gətirdiyiniz yer olacaqdır və
təbiidir ki, Azərbaycanda biz də sizi özümüzün elçiləri hesab edirik, sizə çox ümidlər bəsləyirik, sizə
arxalanırıq, sizi özümüzə dayaq hesab edirik.
Müstəqil Azərbaycan dövləti gənc olduğu kimi, Azərbaycanın həmrəyliyi də, dünya azərbaycanlılarının
birliyi də, müxtəlif ölkələrdəki Azərbaycan icmaları da gəncdirlər. Ancaq indi biz yeni bir mərhələyə keçmişik.
Biz formalaşırıq, müstəqilliyimiz möhkəmlənir, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar daha sürətlə
təşkilatlanır və bizim hamımız birlikdə azərbaycançılığı yaşadacağıq, daimi edəcəyik, əbədi edəcəyik.
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınıza cansağlığı və səadət arzulayıram. Xarici ölkələrdən gəlmiş nümayəndələrdən və
qonaqlardan xahiş edirəm ki, Azərbaycan xalqının, onun dövlətinin, Prezidentinin salamlarını, sevgisini,
məhəbbətini bütün Azərbaycan icmalarına, hər bir azərbaycanlıya çatdırasınız.
Sizin hər birinizə işlədiyiniz sahədə, gördüyünüz işdə, yaşadığınız yerlərdə uğurlar arzulayıram. Harada
yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir ailəyə, hər bir azərbaycanlıya xoşbəxt həyat və xoşbəxt gələcək
arzulayıram. Qoy, çaylarımız qurumasın! Qoy, ağaclarımız kəsilməsin! Qoy, çırağımız sönməsin!
Azərbaycan xalqına eşq olsun!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTIYASININ II QURULTAYINDA NİTQİ
(22 noyabr 2001)
22 noyabr 2001-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 9-cu
ildönümü və partiyamızın ikinci qurultayının açılışı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu gün bu salonda hökm sürən əhval-ruhiyyə, qurultaydakı məruzə və çıxışlar əyani şəkildə sübut edir ki,
Yeni Azərbaycan Partiyası ötən 9 il ərzində sınaqlardan çıxmış, böyük və şərəfli yol keçmiş, indi artıq
Azərbaycan cəmiyyətində özünəməxsus aparıcı yol tutmuş bir partiyadır.
Hesabat məruzəsində və çıxışlarda partiyamızın birinci qurultayından sonra görülən işlər haqqında
müfəssəl məlumat verildi. Hesab edirəm ki, həm məruzədə, həm də çıxışlarda bu iki il müddətində partiyamızın
keçdiyi yolu və əldə etdiyi nailiyyətləri təhlil olundu, bir çox təkliflər irəli sürüldü. Beləliklə, partiyamızın II
qurultayının çağırılması və bu gün keçirilməsi qəbul etdiyimiz qərarın tam əhəmiyyətli və doğru olduğunu sübut
edir.
Qurultay ərəfəsində Azərbaycanın bütün bölgələrində, bütün şəhərlərdə, rayonlarda Yeni Azərbaycan
Partiyasının konfransları keçirilibdir. Bu konfranslarda bir çox məsələlər müzakirə edilib və lazımi qərarlar
qəbul olunubdur. Ancaq son aylarda bu konfransların və onların nəticəsi olaraq indi partiyanın II qurultayının
keçirilməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının nə qüdrətə malik olduğunu, nə qədər yüksək ideallara xidmət etdiyini
və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanmasındakı xidmətlərini Azərbaycan cəmiyyətinə,
Azərbaycan xalqına, bütün ölkəyə bir daha nümayiş etdirdi.
Məruzədə və çıxışlarda çox gözəl, məzmunlu və partiyamız üçün, onun daha da sıx birləşməsi üçün,
gələcək fəaliyyəti üçün dəyərli sözlər deyildi, ifadələr işlədildi, fikirlər irəli sürüldü. Mən hesab edirəm ki,
partiyamızın qurultayı tam işgüzar şəraitdə keçərək, eyni zamanda partiyada mövcud olan əhval-rihiyyəni, ruh
yüksəkliyini və partiya üzvlərinin partiyaya daha da sədaqətlə xidmət etməsini bir daha göstərdi.
Mən hesab edirəm ki, partiyamız, onun yerli təkilatları və Siyasi Şura, idarə heyəti ötən iki il ərzində
böyük işlər görmüşdür. Ona görə buradakı təkliflərə mən də qoşulmuşam, deyirəm ki, partiyanın işini,
partiyanın rəhbər orqanlarının işini tam qənaətbəxş hesab etmək olar.
Bizim partiya 1993-cü ildən iqtidar partiyasıdır. 1992-ci ildə Naxçıvanda ağır bir şəraitdə, böyük təzyiqlər
altında biz partiyanın yaranması ilə əlaqədar xeyli işlər gördük və ilk konfrans keçirdik. O vaxt, əlbəttə ki,
partiyanın yaranması yalnız ayrı-ayrı şəxslərin, bu partiyanın yaranmasında çox təşəbbüs göstərmiş insanların, o
cümlədən təkcə mənim xidmətim deyildir. Yeni Azərbaycan Partiyası o vaxtkı mövcud vəziyyətdə bütün
Azərbaycan xalqının mənafelərinə xidmət etmək üçün və xalqın o ağır dövründə ölkəmizin qarşısında duran
məsələlərin həll edilməsi üçün zamanın tələblərinə uyğun olaraq zəruriyyətdən yaranmış bir partiyadır. Biz
partiyanı yaradarkən heç də düşünmürdük ki, qısa bir müddətdən sonra hakimiyyətə gələcəyik. Baxmayaraq ki,
ölkəmizdəki vəziyyət - sizin hamınıza məlum olan vəziyyət bizim hamımızı düşündürürdü. Ona görə də, bir
tərəfdən, biz hesab edirik ki, partiyanı yaradaraq biz xalqımıza müəyyən bir xidmət göstərə bilərik. İkinci
tərəfdən də, sadəcə, ölkənin belə ağır vəziyyətində bir çox insanların ümidi, istəyi, nəhayət, bu partiyanın
yaranmasına gətirib çıxardı.
Biz işə başladıq. Qısa bir zamanda, demək olar ki, Azərbaycanın əksər guşələrində partiyanın özəkləri,
təşkilatları yarandı. Sizə deyim ki, mən Naxçıvanda olduğum zaman heç o qədər də bilmirdim ki, harada hansı
təşkilat yaranıbdır, kimlər bu təşkilatı yaradıbdır. Yəni partiyanın yaranması o vaxt bizim əhalinin ölkəmizin
düşdüyü vəziyyətdən çıxmasına olan istək və arzuları ilə əlaqədar olmuşdur. Ona görə də qısa bir zamanda
bizim partiya böyüdü və genişləndi.
Amma qısa bir zamandan sonra, mənim Azərbaycanın rəhbərliyinə dəvət olunmağımla əlaqədar,
parlamentə sədr seçilməyimlə və prezident seçilməyimlə əlaqədar bizim partiya iqtidar partiyası statusunu aldı.
Bu gün tam cəsarətlə və böyük iftixar hissi ilə demək olar ki, 8 il iqtidar partiyası adı daşıyaraq partiyamız
Azərbaycan xalqına hədsiz xidmətlər göstərmiş və xalqımızı, millətimizi, ölkəmizi o ağır günlərdən çıxarıb
bugünkü vəziyyətə çıxarmışdır. Burada məruzədə, çıxışlarda partiyamızın keçdiyi yol haqqında danışıldı və
1990-1991-ci illərdən 1993-cü ilə qədər Azərbaycanın ağır vəziyyəti haqqında çox ətraflı söhbət getdi. Biz
bunları unutmamalıyıq. Nəinki biz, bütün Azərbaycan xalqı, gələcək nəsillər bu dövrü unutmamalıdırlar.
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Biz bu günlərdə Azərbaycanın istiqlaliyyətinin, dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü böyük qürur
hissi ilə, təntənə ilə keçirdik. Azərbaycanın bu 10 illik müstəqillik dövrünün səkkiz ili, bir az da dəqiq desək,
səkkiz il yarımı indiki iqtidarın zəhməti ilə, Yeni Azərbaycan Partiyasının xidməti ilə bağlı olan bir dövrdür.
Mən dəfələrlə demişəm, bizim xalqımızda azadlıq, müstəqillik əhval-ruhiyyəsi həmişə yaşamışdır. Ancaq
bizim yaşadığımız Sovet dövləti və 70 il hökm sürən kommunist ideologiyası, o dövlətin yaratdığı sistem bu
istəklərin, arzuların yerinə yetirilməsi üçün heç bir imkan verməmişdir. Burada natiqlərdən biri, mənə elə gəlir
ki, son çıxış edən natiq bir çox əhəmiyyətli hadisələri yada saldı və mən indi sizə danışarkən görəcəksiniz ki, biz
o illər nə vəziyyətdə yaşayırdıq.
1977-ci ildə SSRİ-nin yeni Konstitusiyası qəbul olundu. 1978-ci ildə müttəfiq respublikaların
konstitusiyaları qəbul edildi. Biz iki-üç ay idi ki, öz Konstitusiyamızın layihəsini hazırlayırdıq. Orada bir maddə
yazdıq ki, Azərbaycan Respublikasında dövlət dili Azərbaycan dilidir. Ancaq nə ilə rastlaşdıq? Moskva buna
etiraz etdi və bildirdi ki, bu, ola bilməz. SSRİ-də yeganə dövlət dili var və hamı bu dövlət dilindən istifadə
etməlidir. Biz isə çox inadkarlıq etdik. Böyük müqavimətlərin qarşısını aldıq. Hətta mən sizə deyim ki,
Moskvada bu məsələ müzakirə olunarkən bəzi müttəfiq respublikaların başçıları bizim bu fikrimizi qəbul
etmirdilər. Çünki bütün müttəfiq respublikaların başçıları konstitusiya komissiyasının üzvü idilər, orada iştirak
edirdilər. Onlar bu fikri dəstəkləmirdilər, qəbul etmirdilər.
Ancaq buna baxmayaraq, biz buna nail olduq və 1978-ci ildə bizim Konstitusiyamızda Azərbaycan dili
Azərbaycan Respublikasının dövlət dili kimi həkk olundu. Ancaq bilməlisiniz, demək olmaz ki, Konstitusiyada
qəbul etdirəndən sonra biz həqiqətən bunu dövlət dili kimi işlədə bildik. Çünki o vaxtlar, bu, sadəcə, o dövlətin
sisteminə görə mümkün deyildi. Amma eyni zamanda, biz insanlarda milli şüur, milli əhval-ruhiyyə, öz dilimizə
münasibət, sevgi hissiyyatları yaratdıq. Əgər çox vaxt rus dilindən istifadə olunurdusa, - burada oturanların çoxu
bilir, - məsələn, mən Bakıdan çıxıb kənd rayonlarında olarkən biz bütün toplantıları Azərbaycan dilində
aparırdıq. Yəni dilimizdən istifadə edirdik, amma yarımçıq istifadə edirdik. Bununla mən bir də onu təsdiq
etmək istəyirəm ki, bizim xalqımızda bu arzu müstəqillik arzusu, istiqlaliyyət arzusu, azadlıq arzusu yaşayıbdır.
Birində çox, birində az. Amma əksəriyyətində yaşayıbdır. Ancaq o dövrdə buna nail olmaq mümkün deyildi.
Məhz 1991-ci ildə Sovetlər İttifaqında, dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin nəticəsində artıq SSRİ
kimi super dövlət dağılmağa məhkum oldu. O dağılan kimi, dərhal bütün müttəfiq respublikalar, biri tez, biri
gec öz dövlət müstəqilliyini bəyan etdi. Azərbaycan o birilərdən gec elan etdi. Azərbaycanda bəziləri deyirlər ki,
biz milli azadlıq hərəkatı təşkil etmişik, canımızı qurban vermişik. Azərbaycanın müstəqilliyinə nail olmuşuq.
Birincisi, o, xalq hərəkatı idi. Kimlərsə, özləri üçün sərfəli olduğuna görə, ona milli azadlıq hərəkatı deyirlər. O,
xalq hərəkatı idi. Xalq hərəkatı da Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqədar Moskvanın və xüsusən Qorbaçovun
Azərbaycana qarşı ədalətsizliyindən meydana gəlmişdi. O meydanda toplaşan adamların əksəriyyəti, oraya
ancaq və ancaq Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həll olunması üçün gəlirdilər. Ona görə bu, ümumxalq
hərəkatı idi.
O da təbiidir ki, bu, bizim tariximizdə çox gözəl səhifələrdən biridir. Demək, hətta o dövrdə xalqımızın
lazım olanda öz hüquqlarını, ölkəsinin hüquqlarını qorumaq üçün ayağa qalxmaq imkanı varmış. Ancaq nə
qədər də o mitinqlər, filanlar olsaydı, SSRİ kimi böyük, qüdrətli dövlət, böyük hərbi potensiala malik olan
dövlət heç bir müttəfiq respublikaya müstəqillik əldə etmək imkanı verməzdi. Təsəvvür edin, 20 Yanvar 1990-cı
il. Ondan qabaq Azərbaycanda bir neçə dəfə fövqəladə vəziyyət tətbiq edilmişdi. 20 Ynavarda Azərbaycan
dövləti tərəfindən, yəni SSRİ dövləti tərəfindən misli görünməmiş hərbi təcavüz edildi və buraya böyük qoşun
kontingenti yeridildi. Günahsız insanları şəhid etdilər. Faciə baş verdi. Onda SSRİ-yə, onun rəhbərliyinə xalqın
nifrəti daha da artdı. Amma xatırlayın, həmin o gün, onun sabahısı günü Azərbaycanda hökumət, dövlət bir
qərar qəbul etmək əvəzinə, parlamenti - Ali Soveti toplamaq əvəzinə, sadəcə, təslim oldu. Bilirsiniz ki, yanvarın
21-22-də yalnız bir çox vətənpərvər insanların təşəbbüsü ilə Ali Sovetin sessiyası keçirildi. Qəribə hadisə idi ki,
Ali Sovetin rəhbərliyi orada yox idi. Amma Ali Sovetin iclasına bizim hörmətli şairimiz Bəxtiyar Vahabzadə
rəhbərlik edirdi. Niyə? Çünki qorxurdular? Çünki hesab edirdilər ki, bundan bir şey çıxmaz, özünü qorumaq
lazımdır.
Bu fakt da mənim xatirimdədir. Həmin o günlər Bakıda tonqallar qalanmışdı. Təkcə Bakıda yox. Mən
Moskvada idim, amma bunu bilirdim. Çoxları gətirib partiya biletlərini o tonqallara atırdı. Elədir, yoxsa yox?
Mən burada yox idim. Amma Azərbaycan iqtidarı bu fürsətdən istifadə etmək əvəzinə, bir müddətdən sonra
müəyyən təbliğat işi apardı, həmin o partiya biletlərini atan adamlar getdilər, partiya biletlərini götürdülər. Yəni
mən sizə demək istəyirəm ki, o proseslər bax, bu cür gedibdir. Əgər SSRİ 1991-ci ilin sentyabr ayında
dağılmasaydı, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edə bilməzdi.
Bu, bizim üçün, necə deyərlər, Allah vergisi idi. Talenin bizim xalqımıza bəxş etdiyi bir şeydi. Biz bunu
qiymətləndiririk. Bu, tarixi hadisədir. Oktyabrın 18-də Ali Sovetdə Konstitusiya aktının qəbul olunması,
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Azərbaycanın istiqlaliyyətinin bəyan edilməsi ölkəmizin tarixində çox böyük əhəmiyyətə malik olan hadisədir.
Ancaq o zaman dağılmaqda olan SSRİ hələ ki, gücünü burada saxlayırdı. Ordu da burada idi, başqası da burada
idi. Ona görə də müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, - mən dəfələrlə demişəm, onu bəyan etməkdən çox çətin
olmuşdur. Bəli, 1991-ci ilin sonundan 1993-cü ilin iyununa qədər müstəqilliyi o vaxt hakimiyyətdə olanlar
yaşatdılar. Amma nə qədər faciələr, nə qədər özbaşınalıqlar oldu.
Bəziləri indi deyirlər ki, müstəqilliyi biz əldə etmişik. Əgər siz həqiqətən bu müstəqilliyi almışsınızsa, bəs
bunu nə üçün qoruyub saxlaya bilmirdiniz? Nə üçün? Təxminən 1 il 6-7 ay yaşı olan müstəqil Azərbaycan
dövləti artıq dağılırdı, vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Təbiidir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi böyük təhlükə
altında idi. Sizə bunları deyərək onu bildirmək istəyirəm ki, həqiqi müstəqillik ancaq bizim partiyanın 8 il
ərzində iqtidarda olaraq həyata keçirdiyi tədbirlər nəticəsində mümkün olubdur. Ona görə də biz müstəqilliyin
10-cu ildönümünü artıq dünyada tanınmış, daxildə ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirmiş, ölkəni iqtisadi, sosial,
siyasi böhrandan çıxarmış və nəhayət, 1995-ci ildən başlayaraq bütün sahələrdə inkişafı təmin etmiş bir
müstəqil Azərbaycan dövləti olaraq qeyd etdik. Bunlara görə də bizim əsasımız vardır deyək ki, Yeni
Azərbaycan Partiyası, bizim hamımız və təbiidir ki, Azərbaycanın prezidenti və partiyanın sədri müstəqilliyin
həyata keçirilməsinin əsas qüvvəsidir və təkcə onun qorunub saxlanmasının yox, Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi ağır şəraitdə inkişaf etməsinin təminatçısıdır.
Bu illər ərzində bizim partiyamız inkişaf edib, genişlənib, möhkəmlənibdir. Onun ideya səviyyəsi çox
artmışdır. Buradakı yekdillik, həmrəylik, buradakı ruh yüksəkliyi buna əyani sübutdur.
Biz partiyanın birinci qurultayını iki il bundan öncə keçirdik. Birinci qurultay tarixi hadisə idi. Bəzən
soruşurlar ki, nə üçün biz birinci qurultayı belə gec keçirdik? Bu, çox aydın məsələdir. Biz o partiyalardan
deyilik ki, ildə üç qurultay keçirsinlər, heç bilməsinlər ki, bu qurultayları nədən ötrü keçirdilər və nə nəticə əldə
etdilər. Biz partiyanı inkişaf etdirdik. Biz partiyanı genişləndirdik. Biz Azərbaycanın məsələlərinin həll
olunmasında partiyanın iştirakını təmin edirdik. Ona görə də, məsələn 1995-1996-cı illərdə, ondan sonra da,
YAP-ın qurultayının keçirilməsi o qədər də məqsədəuyğun deyildi.
Amma o vaxt ki, biz çox məsələləri həll etdik və partiyamız gücləndi, biz birinci qurultayı keçirdik. Onun
gözəl nəticələri indi məlumdur. Partiyanın rəhbər orqanlarını seçdik. Bu gün də ikinci qurultaya gəlmişik. Məhz
bütün bu görülən işlərin nəticəsidir ki, birinci qurultayla ikinci qurultay arasındakı iki il müddətində partiya
böyük sürətlə inkişaf edibdir.
Burada bəyan edildi ki, partiyanın 230 min üzvü var. Ancaq mən təkcə sayı demirəm. Mən partiyanın
keyfiyyətcə yüksəlməsini ən əsas nəticə hesab edirəm. Yəni, biz həm kəmiyyət haqqında, həm də keyfiyyət
haqqında düşünməliyik. Keyfiyyətsiz kəmiyyət bizə lazım deyildir. Ona görə də bu 230 min üzv partiyanın
böyük gücə malik olduğunu göstərir.
Burada deyildi ki, bu dövrdə bəzi adamlar partiyadan xaric oldular, bəziləri ayrı-ayrı təşkilatlarda sədrlik
işini apara bilmədilər, onlar dəyişdirildilər. Bunlar hamısı təbiidir.
Partiya canlı orqanizmdir, heç kəs heç vaxt fikirləşməsin ki, bu partiyada hamı eynidir. Ola bilər, kimsə
partiyaya öz şəxsi məqsədləri üçün, partiyadan istifadə etmək üçün gəlibdir. Ona görə partiya həmişə baxır,
süzgəcdən keçirir, ələyir. O şəxslər ki, partiyanın tələblərinə cavab vermir, onlar bir bəhanə ilə ya özləri
uzaqlaşır, yaxud da ki, partiya onlardan imtina edir. Bu barədə danışarkən mən bildirmək istəyirəm ki, bizim
partiyamıza qəbul, partiyanın inkişafı çox sağlam təməllər əsasında qurulmuşdur.
Burada kimsə dedi ki, bu müddətdə partiyaya filan qədər adam cəlb edibdir. Mən bu fikirlə razı deyiləm.
Biz heç kəsi partiyaya cəlb etmirik və etməyəcəyik. Bizim partiyaya üzv olan adamlar, bizim partiyaya
qoşulmaq istəyənlər, bizim partiyaya gələn adamlar ancaq və ancaq öz qəlbinin, öz zehninin hökmü ilə
gəlməlidir, öz könlü ilə gəlməlidir. Bilməlidir ki, bu partiya onun bütün arzu və istəklərinə cavab verən
partiyadır.
Biz partiyaya yeni-yeni üzvlər qəbul edirik, ancaq partiyaya gələnləri. Partiyaya heç kəsi cəlb etmirik. Bu,
bizə lazım deyil, qətiyyən lazım deyildir. Xahiş edirəm, mənim bu fikirlərimi həm partiyanın idarə heyəti, həm
də partiyanın bütün yerli təşkilatları nəzərə alsınlar. Mən əminəm ki, bizim partiya getdikcə inkişaf etdiyinə
görə və iqtidarın fəaliyyətindəki uğurlara görə insanlar bu partiyanın nə olduğunu daha da yaxşı anlaya bilirlər
və belələri öz talelərini Yeni Azərbaycan Partiyası ilə bağlayırlar. Bizə belə sədaqətli, saf niyyətlə və saf
duyğularla gələn partiya üzvləri lazımdır.
Partiyamız, onun yerli təşkilatları çox iş görüblər. Ancaq hesab etməyin ki, həm yerli təşkilatların
işərisində, həm partiyanın rəhbərliyində nöqsanlar, çatışmazlıqlar, bəzən səhvlər də yoxdur. Bunlar var. Bir
yerdə çox, bir yerdə az. Biz heç vaxt "Hər şey yaxşıdır", "Hər şey - urra" - belə fikirdə olmamalıyıq. Partiyada
gərək elə mühit yaransın ki, yaxşı ilə pis seçilə bilsin. Fəal və passiv partiya üzvləri bir-birindən seçilə bilsin.
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Kimsə, haradasa bizim partiyaya mənsubiyyətindən sui-istifadə edirsə, yaxud da ki, partiya üzvü olaraq
kimsə müəyyən dövlət orqanlarında vəzifədədirsə, onların səhvlərini heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona görə də
partiyadaxili demokratiya, fikir azadlığı mütləq təmin olunmalıdır. Heç kəs heç nədən qorxmamalıdır. İndi
keçmişdəki vaxt deyildir ki, Kommunist Partiyasından kim çıxırdısa, hesab edirdilər, o, artıq ölüb getdi. Yox.
Yenə də deyirəm, bu partiya könüllülər partiyasıdır. YAP qəlbən ona bağlı olanların partiyasıdır. Ona görə də
gərək partiyada, yenə də deyirəm, hər bir təşkilatda partiyadaxili demokratiya bərqərar olsun. Fikir mübadiləsi
olsun, fikir azadlığı olsun. Yalnız bu yolla biz partiyamızı həmişə sağlamlaşdıra, daha da mətinləşdirə, daha da
gücləndirə bilərik.
Partiyamız gərək təbliğat işləri ilə də çox ciddi məşğul olsun. Azərbaycanda biz hakimiyyətə gələndən
insanlar üçün tam azadlıq, sərbəstlik, o cümlədən söz azadlığı Konstitusiya ilə təmin olunubdur. Biz də bunu
əməli surətdə yerinə yetiririk. Azərbaycan cəmiyyətində müxtəlif qüvvələr vardır. Bizim partiyaya, bizim
iqtidara müxalifətdə olan partiyalar, yaxud qüvvələr var. Buna da təəccüb etmək lazım deyildir. Demokratik
dövlətdə hamı bu cür ola bilməz. Hamı eyni fikirdə ola bilməz. Demokratiyanın əsas prinsiplərindən biri budur
ki, siyasi plüralizm hökm sürsün. Biz də bunu edirik və etməyə çalışırıq.
Ona görə də Azərbaycanda bizim partiyamıza, bugünkü iqtidara müxalifətin mövcudluğu heç kəsi narahat
etməməlidir. Bu, tamamilə təbii haldır. Əgər müxalifət olmasa, demokratiya da olmaz. Ancaq bunun ikinci
tərəfi də var. Bizim iqtidarda çox yüksək vəzifələrdəki bəzi adamlar partiya üzvü deyillər. Təəssüflər olsun ki,
onlar bu partiyanın kölgəsində, Azərbaycan prezidentinin, - bağışlayın, mən bu sözü deməyə məcburam, kölgəsində oturublar, işləyirlər, işlərini görürlər, ancaq siyasi mübarizəyə qoşulmurlar.
Biz böyük partiyayıq. Amma bizimlə mübarizə edənlər var. Əgər ayrı-ayrı adamlar, məsələn bizim siyasi
işlərdə çalışanlar bizimlə mübarizə edənlərlə məşğul olmasalar, partiyanın hər bir üzvü bunu özünün vəzifəsi
kimi anlaya bilməsə, bu, əlbəttə ki, həm partiyamızı, həm də iqtidarı zəiflədəcəkdir. Ona görə də bizim
partiyamızın üzvlərinin hər biri, partiya təşkilatları daim partiyamızın və iqtidarın qorunması üçün,
möhkəmlənməsi üçün öz payını verməlidir, öz xidmətini göstərməlidir.
Düşünməməlidir ki, onsuz da biz iqtidardayıq, müxalifət nə edirsə-etsin. Bu, düz deyildir. Müxalifət
haqqında mən bir neçə kəlmə deyəcəyəm. Bunu deyərək mən onu da nəzərə alıram ki, bizim müxalifət, - burada
artıq çox deyildi, - normal müxalifət deyildir. Bizim müxalifət çox radikal, düşməncəsinə mövqelərdə duran
müxalifətdir. Onlar və onlara havadarlıq edənlər çoxsaylı qəzetlər, jurnallar buraxırlar. Bu qəzetlərdə də, təbii
ki, onlar özlərini təbliğ edirlər. Amma ondan da çox iqtidarı tənqid edirlər, iqtidarı təhqir edirlər, şayiələr,
yalanlar, uydurmalar yazırlar və beləliklə də bizim hamımızı ləkələmək istəyirlər. Ona görə də bunlar ifşa
olunmalıdır.
Müxalifət müxalifətliyini etsin, amma ona cavab verilməlidir. Özü də tutarlı cavab verilməlidir. Ancaq
tək-tək adamlar yox, bizim bir neçə qəzetimiz var, təkcə onlar yox, hər kəs öz yerində cavab verməlidir.
Çünki ümumiyyətlə, bu, iqtidar-müxalifətin prinsipidir. Ancaq mən sizə deyə bilərəm ki, bizim müxalifət
mənfi nöqteyi-nəzərdən dünyada bütün müxalifətlərdən fərqlidir. Heç bir ölkədə belə müxalifət yoxdur. Bunlar,
üzr istəyirəm, hər bir, hətta çirkin, tərbiyəsiz yollara gedirlər, qəzetlərində təhqir edirlər. Hamıdan çox kimi?
Prezidenti.
Mən bu müxalifət qəzetlərini heç oxumuram. Amma mənim işçilərim var, bəzən oxuyurlar, hərdənbir
soruşuram ki, burada nə var, nə yox? Bir də görürsən ki, "Yeni Müsavat" qəzetinin bir nömrəsində on məqalə
Heydər Əliyevə həsr olunubdur. Yəni Heydər Əliyevi tərifləmirlər ki? Heydər Əliyevə yaxşı adam demirlər ki?
Yalanlar, uydurmalar, təhqirlər, filanlar. İndi də İlham Əliyevi hallandırmağa başlayıblar. Amma bunu elə bizim
partiyanın üzvləri də oxuyurlar. Bizim iqtidarda, mənim yanımda böyük vəzifədə olan adamlar da oxuyurlar,
sakit otururlar. Ancaq əgər bizim iqtidarda olan adamlardan kimsə haqqında hansısa bir uydurma, yalan
yazırlarsa, o, artıq partlayır, gecə yata bilmir, nə bilim, özündən çıxır ki, niyə onun haqqında yazıblar.
Təəssüflər olsun ki, bəziləri də, məsələn, yazırlar ki, filankəs prezident olacaq, filankəs Milli Məclisin sədri
olacaq, filankəs filankəs olacaqdır. Əlbəttə, mən heç narahat deyiləm. Mən prezidentəm və uzun müddət
prezident olacağam, narahat olmayın.
Ancaq başqa vəzifəli şəxslərin bəziləri fikirləşməyə başlayır ki, yəqin onları işdən çıxaracaqlar. Bəziləri
fikirləşməyə başlayır ki, bəlkə prezidentin mənə münasibəti dəyişibdir. Bəziləri deyirlər, yox, bu, bizi təhqir
etdi, filan etdi. Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə, o qəzetlərdə dərc olunan təhqirləri, yalan şayiələri, uydurmaları və
bu kimi məqalələri - mənəviyyatsız, tərbiyəsiz insanlar tərəfindən yaradılan məqalələri mənəviyyatsız,
tərbiyəsiz məqalələr kimi qəbul edirəm.
Dünən "Müsavat" qəzetində yazıblar ki, Heydər Əliyevin səhhətində problemlər var, qurultayda iştirak
etməyəcək, çıxış etməyəcək, filan. Ay vicdansızlar. Heydər Əliyev 18 oktyabrda, Azərbaycanın müstəqilliyinin
10-cu ilində burada, bu kürsüdən iki saat nitq söyləyibdir. Ondan bir as sonra, noyabr ayının 9-da dünya
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azərbaycanlılarının iki gün keçən qurultayında iştirak etmişəm və bir saat yarım nitq söyləmişəm. Bu gün də
sizin qarşınızdayam. Qoy bunu görsünlər, eşitsinlər. Mən bunları deyərək, əsas fikri bir də izah etmək istəyirəm
ki, bax, belə bir qeyri-normal müxalifət və müxalifət qəzetləri olduğu halda, belə dağıdıcı, yalançı, böhtançı
yazılar getdiyi halda, gərək hamımız mübarizədə olaq. Mən mübarizədəyəm. Hamısının cavabını necə lazımdır,
verirəm. Amma o yazıların da heç birinə fikir vermirəm. Çünki hamısı yalandır, nəyinə fikir verəcəyəm? Əgər
məni bir şey narahat edərdisə, izahat verərdim, bəli, məni narahat edir. Amma neçə ildir ki, bu yalanları yazırlar,
yazırlar, yazırlar. Mənə belə gəlir ki, elə ömürlərinin axırlarına qədər yazacaqlar və bəlkə o dünyada da
yazacaqlar.
Mən sizin hamınızı - həm burada oturanları, həm orada oturanları, həm də bizim bütün partiyanı siyasi
mübarizədə iştirak etməyə, onlara tutarlı cavablar verməyə, onların çirkin hərəkətlərini ifşa etməyə dəvət
edirəm. Bunlar sizin hamınızın borcudur.
Siyasi məsələ haqqında danışarkən bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizim partiyamızda əsasən çox
yüksək səviyyəli insanlar vardır. Burada deyildi, alimlər-professorlar, akademiklər, sadəcə, çox ağıllı adamlar,
mütəxəssislər vardır. Ona görə ümumiyyətlə, bizim partiyanın say tərkibi, yəni ümumi tərkibi intellektual
nöqteyi-nəzərdən çox yüksəkdir və heç bir partiya bununla müqayisəyə gələ bilməz.
O biri partiyalarda 3-4 adam var. Guya onların başçılarıdır. Onlar da siz bilirsiniz də... Bu barədə
danışmaq istəmirəm. Amma qalan kim var, heç bilinmir. Azərbaycan cəmiyyətinin qaymağı bizim partiyadadır.
Ancaq bu, o demək deyil ki, biz elə durduğumuz yerdə durmalıyıq. Bizim partiyada gərək partiya üzvlərinin
siyasi, iqtisadi və bütün beynəlxalq məsələlərlə əlaqədar, başqa məsələlərlə əlaqədar bilikləri, səviyyələri getgedə artsın. Heç kəs yerində donub dura bilməz. Kim ki, donur, o, artıq cəmiyyət üçün o qədər də lazım
deyildir. Hər kəs inkişafda olmalıdır. Bizim partiyanın üzvləri də daim inkişafda olmalıdırlar. Əgər o, bu gün
böyük bir işi bilən adamdırsa, alimdirsə, gərək sabah ondan da yüksək alim olsun, yaxud ondan da yüksək
mühəndis olsun, ondan da yüksək aqronom olsun, ondan da yüksək ticarətçi, biznesmen olsun və sair. Ona görə
də mən hesab edirəm ki, bu qurultaydan sonra bizim partiyanın konkret iş planında bu məsələləri mütləq qeyd
etmək lazımdır.
Burada məruzədə və çıxışlarda Yeni Azərbaycan Partiyasında gənclərin tutduğu yer haqqında məlumatlar
verildi. Bu, təbii bir şeydir. Həyat inkişaf edir, nəsillər nəsilləri əvəz edir. Naxçıvanda bizim partiyanı
yaradanlar, - mən bunu demişəm, indi də deyirəm, - partiyanın veteranlarıdır, partiyanın qızıl fondudur. Bizim
partiyada bunlara həmişə hörmət olmalıdır və onların xidmətləri həmişə yüksək qiymətləndirilməlidir. Əgər
partiyaya sonra gələnlər olmasaydı, bizim partiyanın 230 min üzvü olmazdı. Əlbəttə ki, kim qəlbinin hökmü ilə,
könüldən bizim partiyaya gəlibdir, onların hamısı qiymətlidir. Amma eyni zamanda, gərək partiyada gənclərin
sayı daha da artıq olsun. Çünki gənclər bu partiyada bişməlidirlər.
Məsələn, burada universitetdən çıxış edən tələbə dedi ki, 1992-1993-cü illərdə mənim 10 yaşım var idi.
Doğrudan da belədir. Bu gün 20 yaşı olan adamın, yaxud 18 yaşı olan adamın 1991-1993-cü illərdə 10 yaşı var
idi. O vaxtkı ictimai-siyasi vəziyyəti bizim kimi bilməzdi. Mən bəzən tarixin çox şeylərindən gördüklərimi
deyirəm. Ona görə ki, mən bu illəri yaşamışam, çox şey görmüşəm, çox məsələlərlə rastlaşmışam. Əlbəttə, bu
qədər həyat sürərək mən hər şeyi görmüşəm və hər şeyi də qiymətləndirə bilirəm. Amma bu gənc, hansı ki,
SSRİ dağılanda onun 10 yaşı var idi, indi 20 yaşı var, onun keçmiş dövr haqqında məlumatı yoxdur.
Azərbaycanın müstəqillik yolunun nə qədər ağır dövrdən keçməsindən onun məlumatı yoxdur. Ona görə mənə
belə gəlir ki, birincisi, gənclər bizim partiyanın sıralarında xüsusi qayğıya malik olmalıdırlar. Onlara qayğı
göstərmək lazımdır. İkincisi də, partiyamızda, yerli təşkilatlarda qadınlara xüsusi qayğı göstərmək lazımdır.
Onların problemləri ola bilər, bunları mütləq həll etmək lazımdır. Onlara kömək etmək lazımdır. Təbiidir ki,
bunlar hamısı bizim partiyanın üzvü olan qadınların partiyaya daha da sədaqətlə xidmət etməsinə yardım
edəcəkdir.
Beləliklə, bizim partiyanın mənzərəsini bu gün həm məruzədə, çıxışlarda dedilər, həm də mən öz
nitqimdə bildirdim və qarşımızda duran vəzifələr haqqında da danışdım. Biz ötən səkkiz ildə Azərbaycanda
böyük sınaqlardan, - bilirsiniz, 1993-cü, 1994-cü, 1995-ci illərdə dövlət çevrilişinə cəhd, ondan sonra mənə
qarşı terror, raketlə təyyarənin vurulması, körpünün partladılması cəhdləri, başqa şeylər keçdik və dövlətimiz
möhkəmləndi. Bizim dövlətimiz, həm iqtidar, həm də partiyamız məhz bu cür şər, cinayətkar qüvvələrlə,
xalqımıza qarşı xəyanətkar olan qüvvələrlə mübarizədə möhkəmləndi. Ancaq bizim əsas məqsədimiz ondan
ibarət olubdur ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirək və inkişaf etdirək. Biz bunu etmişik və
artıq Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi sarsılmazdır, dönməzdir və əbədidir. Ancaq bunun üçün çox işlər
görmək lazım idi. Təkcə elə deyəsən ki, biz dövlət müstəqilliyini möhkəmləndiririk... Nə cür
möhkəmləndirirsən? Nə edirsən? Biz iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, 1993-cü ilin o ağır böhran dövründən
ölkəmizi çıxardıq və böhran vəziyyətini ləğv etdik, ictimai-siyasi sabitlik yaratdıq və onu qoruyuruq.
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Baxmayaraq ki, daxilimizdə olan guya bəzi siyasi partiyalar, qruplar, filanlar demokratiya pərdəsi altında
ictimai-siyasi sabitliyi pozmaq istəyirlər, amma bu, onlara müyəssər olmayacaqdır. Heç kim bunu poza
bilməyəcək, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik, insanların rahat yaşaması, insanların əmin-amanlığı daimi
olacaqdır.
Ancaq bunlar hamısı vasitədir. Əsas vəzifəmiz isə Azərbaycanın dövlət quruculuğudur. Azərbaycanda
keçirilən islahatlardır - siyasi, iqtisadi, sosial və başqa islahatlardır. Yəni Azərbaycanı tutduğu yol ilə,
demokratiya yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə ardıcıl surətdə inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Biz burada da çox
şeylərə nail olmuşuq.
Biz bu gün qürur hissi ilə deyə bilərik ki, Azərbaycanda yeni bir sistem yaranıbdır. Dünya standartlarına
yaxınlaşan, dünya standartlarına çatmağa çalışan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət yaranıbdır. Budur bizim
nailiyyətimiz. Bu, nə təhər deyərlər, təkcə bir çərçivədə olan məfhum deyildir. Bu, bütün sahələrdə özünü
göstərir. Bizim Konstitusiyamız, qəbul etdiyimiz qanunlar, onların icrası, cəmiyyətə bütün sahələrdə verilən
azadlıq, sərbəstlik - bunlar hamısı bizim dövlətçilik anlayışımızın tərkib hissələridir.
Mən dedim ki, bir çox sahələrdə, yəni bütün sahələrdə islahatlar apardıq və bunlar öz nəticəsini verir. Bu
onu göstərir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini elan edəndən sonra bəyan etdiyi demokratiya, bazar iqtisadiyyatı,
sərbəst iqtisadiyyat, dünya birliyinə, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prinsiplərinə biz həm başlamışıq, həm də
böyük nailiyyətlər əldə etmişik və elə yola çıxmışıq ki, artıq bundan sonra daha da sürətlə irəliləyəcəyik.
Azərbaycanda müxalifətdə olan partiyalar daim demokratiya haqqında danışırlar. İndi hamısı, hərə özünə
bir demkonqres yaradıbdır. Burada bir demkonqres, orada o biri demkonqres, sabah üçüncü demkonqres də
yaranacaqdır. Sən hələ Azərbaycan üçün bir iş görməmisən. Azərbaycanda demokratiyanı yaradan, inkişaf
etdirən biz, Azərbaycanda islahatları həyata keçirən biz, Azərbaycanı dünyada tanıdan biz, bütün azadlıqları
verən biz, indi necə oldu ki, siz demokrat oldunuz, iqtidar və Yeni Azərbaycan Partiyası antidemokrat oldu?
Mən deyirdim ki, mübarizə apararaq, bax, bunları ifşa etmək lazımdır.
Bilirsiniz, adam özünə istədiyi adı qoya bilər - Həsən də, Hüseyn də, Məmməd də, Şirməmməd də, Aslan
da. Bu, insana xas olan şeydir. Ancaq təbiidir, siyasi partiya özünə ad qoyur, amma ondan savayı, özünü hansısa
bir mütərəqqi işin aparıcısı hesab edir.
Bizdə isə bu, ona bənzəyir ki, heç bir şey etməyəsən, amma deyəsən, bunu da mən etdim, onu da mən
etdim, başqasını da mən etdim. Azərbaycanda həqiqi demokratiya yaranıbdır, onu yaradan da Azərbaycanın
iqtidarıdır, onun prezidentidir, Yeni Azərbaycan Partiyasıdır və biz heç bir demkonqres tanımırıq.
Demokratiyanın prinsipləri nədən ibarətdir? Siyasi plüralizm, söz azadlığı, vicdan azadlığı, sərbəst
iqtisadiyyat, hər bir insanın azad olması, demokratik seçkilərin keçirilməsi, demokratiya prinsipləri əsasında
dövlət təsisatlarının yaranması və müxtəlif islahatların həyata keçirilməsi. Demokratiya mücərrəd anlayış
deyildir, bunlardan ibarətdir. Biz bunları etmişik və edirik. Əgər biz bunları etməsəydik, Azərbaycan ötən
dövrdə ağır vəziyyətdən çıxıb indi bu səviyyəyə qalxa bilərdimi? Ona görə həqiqi demokratiya iqtidarın
yaratdığı demokratiyadır. Həqiqi demokratiya Yeni Azərbaycan Partiyasına mənsubdur.
Müxalifətdəkilər indi demokratiya pərdəsi altında nə edirlər? Dedim, qəzetlərdə yazırlar, çalışırlar
özlərinə tərəfdarlar toplasınlar. Bu da mümkün deyildir. Burada Qusar rayonundan çıxış edən nümayəndə çox
gözəl sözlər danışdı. Mən çox faktlar deyə bilərəm. Amma mən 1993-cü ildə buraya gələndə - bizim o
nümayəndə yəqin ki, onların şahidi olubdur - Qusarda nə vəziyyət var idi. Oraya bir icra hakimiyyəti başçısı
qoymuşdular. O, gah Rəhim Qaziyevə xidmət edirdi, gah o birilərinə xidmət edirdi və eyni zamanda orada
qeyri-sağlam əhval-ruhiyyə getdikcə güclənirdi. Orada çox gərgin vəziyyət yaranmışdı. 1993-cü ildə, cəmi bir
ay idi ki, mən buraya gəlmişdim. Zuxul və Piral kəndlərində böyük bir hadisə baş verdi. Əlbəttə ki, hadisə
Azərbaycanı parçalamaq, separatçılıq əhval-ruhiyyələri ilə bağlı idi.
Mən Qusardan gələn bizim nümayəndə ilə yüz faiz razıyam, onların ən böyük səhvlərindən biri o oldu ki,
Azərbaycan millətini, yüz illərlə formalaşmış Azərbaycan millətini parçalamağa başladılar - bunlar türklərdir, o
birisilər kürdlərdir, ləzgilərdir, avarlardır, talışlardır, filandır, filandır, filandır. Amma, demək, Azərbaycanın nə
təhər deyərlər, böyük elitası bunlardır. Bundan da dəhşətli şey yoxdur və bu, Azərbaycanın parçalanma
vəziyyətinə düşməsinin əsas səbəblərindən biri olmuşdur. Biz bunları aradan götürdük.
Mən bu gün deyirəm ki, Azərbaycan xalqı vahid xalqdır. Azərbaycanın dövlət siyasəti azərbaycançılıq
əsasında qurulubdur. Biz hamımız, hansı bölgədən olmağımızdan asılı olmayaraq, azərbaycançı kimi onillərlə,
yüzillərlə belə böyümüşük. Heç vaxt deməmişik ki, bunun kökü nədir, onun kökü nədir. Azərbaycanda yaşayan
insanların hamısı - mən xristisanları demirəm - həmişə özünü azərbaycanlı hesab ediblər. Onlar həqiqətən,
azərbaycanlıdırlar və hamımız birlikdə ən əsas məqsədimiz - azərbaycançılığı möhkəmləndirmək, qorumaq və
bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan əhalisini bunun ətrafında birləşdirməkdir.
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Mən dedim, müxalifətin fəaliyyəti bir qəzetlərdədir, bir də mitinqlər keçirmək istəyirlər. Keçirirlər bəzən
500 adam yığırlar, bəzən nə bilim, neçə adam yığırlar.
Xatirimdədir, 1993-cü ildə siz məni buraya dəvət etdiniz, xalq da dəvət etdi. Amma həqiqətən, o vaxtkı
mərhum prezident mənə dörd gün telefon açdı, məni dəvət etdi. Parlamentin sədri, baş nazir məni dəvət etdilər.
Amma mən gəlmək istəmirdim. Bu hadisələr məlumdur, gəldim, parlamentin sədri seçildim. Bir gün
prezidentin, mərhum Əbülfəz Elçibəyin yanında idim. Azərbaycanda ağır vəziyyət idi, Surət Hüseynov da
oradan ordusu ilə artıq Bakıya gəlirdi.
Onlar Prezident sarayının qarşısında mitinq keçirmək istəyirdilər. Mən bunu bilmirdim, prezidentin
yanında oturmuşdum. Gəldilər, dedilər ki, bəy, mitinqə toplaşıblar, sizi gözləyirlər. Mən onun otağında,
kabinetində idim, pəncərədən baxdım, gördüm, orada cəmi 200-300-400 adam var, hamısı da hərbi formada. Nə
mitinq var, nə vətəndaşlar var. Bax, onların mitinqi bu idi. İndi döşlərinə çox döyürlər ki, Azadlıq meydanında
bir milyon adam yığılırdı. Bəli, yığılırdı, amma sizə görə yox. Siz Azərbaycanda böhran yaradanda heç kəs sizi
dəstəkləmədi, heç kəs gəlmədi.
Biz də mitinq keçirmişik. Nə vaxt? 1994-cü ilin oktyabr ayında Surət Hüseynov və OMON-un başçısı
gedib bizim prokurorluğu zəbt etmişdilər. Onlar bir yerdə hərəkət edirdilər. Surət Hüseynov da hakimiyyəti ələ
keçirmək istəyirdi. Gəncədə bir çox şeyləri almışdı. Mən indi həqiqəti sizə deyirəm, o vaxt mənim əlimdə
ordunun böyük hissəsi yox idi, ayrı-ayrı adamların əlində, o cümlədən Surət Hüseynovun əlində idi. Mən çox
vasitələrdən istifadə elədim. Surət Hüseynovu çağırdım, dedi, mən bilirəm. Sonra ikinci dəfə çağıranda yox
oldu, onu beş-altı saat tapa bilmədim. Amma artıq Gəncədə çox şeyi əllərinə keçirmişdilər. Mən axşam saat
10.00-da camaata müraciət etdim. İki saatın içində Prezident sarayının qarşısında yüz minlərlə insan toplaşdı.
Mən baxırdım, bəzi qoca qadınlar, gənc qadınlar qucağında südəmər uşaqla gəlmişdilər. Hətta mən bir uşağı
alıb öpdüm, yadımdadır. Orada kimlər yox idi. Mən mitinq etmədim, sadəcə, xalqa müraciət etdim. Dedim ki,
dövlətçilik təhlükə altındadır, xahiş edirəm, Prezident sarayının ətrafına toplaşasınız. Bununla da onların
qarşısını aldıq.
Xatirimdədir, sabahısı gün Azadlıq meydanında təkcə Bakıdan yox, başqa yerlərdən bir milyondan artıq
insan toplaşdı. Bəli, biz orada mitinq etdik. Amma başqa mitinqə ehtiyacımız yoxdur. İndi siz, müxalifət gedib
500-600, 1000-2000 adam yığıb mitinq etməklə nə istəyirsiniz, nə deyirsiniz? Şüarlar nədir: çörək, xalq səfalət
içindədir, bir az da Qarabağ məsələsini çox hallandırırlar. Onların tələbləri bunlardır.
Yaxşı xatirinizdə deyilmi ki, həmin 1992-1993-cü illərdə burada çörək yox idi? Bunu unutmusunuz? İndi
Azərbaycanda çörək doludur, o yer yoxdur ki, çörək olmasın. Əlbəttə, bəzi adamlar var ki, kasıbdırlar, çox
şeyləri ala bilmirlər. Amma hamısı çörəyi alır.
Müxalifət deyir ki, bu iqtidar heç bir iş görməyibdir. Mən dövlətçilik barəsində gördüyümüz işlər
haqqında danışdım. Ancaq mən sizə iqtisadiyyat sahəsində əldə olunan nailiyyətlər haqqında bir neçə məlumat
verirəm ki, həm özünüz biləsiniz, həm də siz bunlardan siyasi mübarizədə istifadə edə biləsiniz. Təəssüf ki,
bizim adamların çoxu bu konkret rəqəmləri bilmir və onlardan istifadə etmir.
1991-1995-ci illərdə ümumi daxili məhsul 58 faiz, sənaye məhsulu 67 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 48
faiz azalmışdı. Təsəvvür edin. Ancaq 1996-2001-ci illərdə ümumi daxili məhsul üzrə artım 55 faiz olubdur.
Təsəvvür edin, ondan qabaqkı beş il ərzində 58 faiz azalmış, amma sonrakı beş il ərzində 55 faiz artmışdır.
Sənaye məhsulu təxminən 20 faiz artıbdır. Kənd təsərrüfatı məhsulu üzrə, demək olar ki, 40 faiz artım var.
Əmtəə dövriyyəsi 2 dəfə artıbdır. Bizim gördüyümüz işlər, budur. Hamısı statistikadadır, həm bizim dövlət
statistikasında, həm də bütün dünyada maliyyə mərkəzlərində olan rəqəmlərdir.
Kapital qoyuluşunun həcmi 1991-1995-ci illərdə 43 faiz azalmışdır. 1996-2001-ci illərdə isə 4 dəfə
artmışdır. Təsəvvür edin. Əgər 1991-1995-ci illərdə inflyasiyanın səviyyəsi ildə 14-18 dəfə, yəni 1800 faiz
artırdısa, 1996-2001-ci illərdə, yəni beş ildə artım cəmi 16 faiz olmuşdur. Yəni, demək olar ki, inflyasiya yoxdur
və bu 16 faiz də tamamilə təbiidir. Bu, maliyyə sistemində olan təbii bir şeydir. Azərbaycan MDB ölkələri
içərisində, demək olar, yeganə ölkədir ki, artıq 5-6 ildir biz inflyasiyanın qarşısını almışıq.
İnflyasiya nə deməkdir? İnflyasiya artanda pul qiymətdən düşür, alıcılıq qabiliyyəti azalır. Məsələn, indi
biz çox böyük ürək ağrısı ilə müşahidə edirik ki, Türkiyədə böyük inflyasiya oldu və bu, dərhal iqtisadiyyata
böyük təsir göstərdi. Amma bizdə inflyasiya yoxdur.
Biz konkret olaraq hansı sahədə nələr əldə etmişik? Məsələn, kənd təsərrüfatında biz 1995-1996-cı
illərdən torpaq islahatı keçirdik. O vaxt bu, bizim üçün cəsarətli addım idi. Çünki MDB ölkələrinin heç biritndə
torpaq islahatı keçirilməmişdir və çoxunda bu günə qədər də aparılmamışdır. Bəzilərində kolxozlar, sovxozlar
var, bəzilərində torpağı 20, 30 illiyə icarəyə verirlər. Amma biz nə etdik? Biz bu islahatla torpağı kəndlilərə
verdik. Çünki biz inanırıq ki, kənd təsərrüfatını ancaq bu yol ilə inkişaf etdirə bilərik və etdiririk.
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İndi təsəvvür edin, 1995-2001-ci illərdə taxıl yığımı 2 dəfə artmışdır. Bu il 2 milyon tondan çox taxıl
yığılmışdır ki, bu da rekord göstəricidir. Kartof istehsalı 3,9 dəfə artmış, 605 min ton olmuşdur. Mən keçmişdə
burada işləyən adam kimi deyə bilərəm ki, biz 1970-ci illərdə cəmi 100 min ton kartof istehsal edə bilirdik və
qalanını xaricdən alırdıq. İndi isə, dediyim kimi, 600 min tondan çox kartof istehsal edilib və bu da 1995-ci ilə
nisbətən 3,9 dəfə artım deməkdir.
Tərəvəz istehsalı 2,1 dəfə artmış, 880 min ton olmuşdur. Bu da rekord göstəricidir. Kartof istehsalı da
rekord göstəricidir. Bostan məhsulları 6,9 dəfə artmışdır. Təsəvvür edin, 6,9 dəfə artmışdır. Bu da rekord
göstəricidir. Meyvə-giləmeyvə 1,5 dəfə artmışdır. Ət istehsalı 40 faiz, süd istehsalı 1,3 dəfə artmışdır. Bunlar da
rekord göstəricilərdir. Heç biri indiyə qədər olmamışdır. Beləliklə, biz kənd təsərrüfatında nə qədər böyük
nailiyyətlər əldə etmişik. Çörək, ərzaq dediyimiz şeylər, bunlardır.
Burada iki böyük nəticə var. Birincisi, kəndli torpağının sahibidir, işləyir, məhsul istehsal edir, satır,
qazanır. İkincisi, respublikamız lazım olan ərzaq malları ilə təchiz olunur. Biz indi xaricdən ət, karptof, başqa
şeylər gətirmirik. Daxili məhsul hesabına yaşayırıq. Məhz buna görədir ki, kənd yerlərində - burada kənd
yerlərindən gələnlər var, onlar mənim dediyimi təsdiq edərlər - böyük tikinti işləri gedir, evlər tikilir, abadlıq
işləri gedir.
Məsələn, Qarabağda Daş karxanası var, mənə deyirlər ki, oradan 400 kilometr məsafəyə mişar daşı
aparırlar ki, ev tiksinlər. Birincisi, baxın, bu daşın qiyməti, ikincisi, onun nəqliyyat xərci. Üçüncüsü də, təkcə
daş deyil ki, başqa şeylər də var. Demək, bunlar hamısı kəndlinin rifah halının yaxşılaşmasını göstərir.
Doğrudur, ola bilər, rayon mərkəzlərində, torpaqla əlaqədar olmayan sahələrdə belə deyildir. Ancaq bu da bizim
günahımız deyil, bazar iqtisadiyyatı belədir ki, kim çalışır, iş görür, qazanır və təbii ki, nəticəsini də götürür.
Heyvandarlıq məhsulları istehsalının həcmi 1996-cı ildən başlayaraq ildə orta hesabla 4-5 faiz artmışdır.
Məsələn, mən sizə bir problem barədə deyim. Biz 1970-ci illərdə maldarlıqla məşğul olurduq. Nə qədər
çalışırdıq ki, - kənd yerindən olan adamlar yəqin məni daha yaxşı başa düşərlər, - qaramalda inəklərin sayını 25
faizə çatdıraq. Çünki inək süd verir, inək doğur, bala verir. Demək, qaramalın sayını artırır. Amma 25 faizə
çatdıra bilmirdik. 23-24 faiz ən yüksək göstərici olurdu.
İndi qaramalın sayı 2 milyon başı keçibdir və onun tərkibində məhsuldar heyvanların, yəni inəklərin
xüsusi çəkisi, demək olar ki, 50 faiz təşkil edir. Biz o vaxt 25 faizə çatdıra bilmirdik, indi 50 faiz təşkil edir.
Çünki o vaxt kolxozda biri yeyirdi, biri oğurlayırdı, digəri yaxşı baxmırdı. Çünki onun şəxsi malı deyildi.
Amma indi onun şəxsi malıdır. Ona görə də çalışır, həmin məhsuldarlığa da nail olur.
Bizim iqtisadi siyasətimizin əsas istiqamətlərindən biri investisiya qoyuluşudur. Həm xarici investisiya,
həm də daxili imkanlardan investisiya qoyuluşudur. 1995-2001-ci illərdə iqtisadiyyata 37 trilyon manatdan çox,
yəni 9 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Bunun 27 milyon manatı və ya 6 milyard dollardan çoxu, yəni
70 faizi xarici investisiyanın, qalanı isə daxili investisiyanın payına düşür.
Bilirsiniz, nə edirsən, müxalifətin xoşuna gəlmir. Nəinki xoşuna gəlmir, pisləyir. Biz neft müqavilələrini
imzalamağa başlayanda onlar deyirdilər ki, "ay, bizim sərvətlər dağıdılacaqdır". Bəziləri də, - sizə məlum bir
şəxs var, indi Amerikada cürbəcür çirkin işlərlə məşğul olur, - buna mane olurdular.
Neft müqavilələrini bağladıq. Onların nəticəsini görürük. Burada artıq deyildi ki, biz iki kəmərlə nefti
ixrac edirik. Neçə illərdir Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri üzərində işləyirdik. Onu da reallaşdırdıq. İndi qaz hasil
edib Türkiyəyə ixrac edəcəyik. Bunlar reallıqdır, göz qabağındadır. Bunları inkar etmək mümkün deyildir. İndi
nə deyirlər? Deyirlər ki, bilirsinizmi, hər şeyi neft sektoru ilə bağlamaq lazım deyil, başqa sektorlara da baxmaq
lazımdır. Bunu deyənlər heç bilmirəm ki, iqtisadiyyat nədir? Sektor nə deməkdir? Yaxşı, mən ömrümün 50 ilini
bu işə həsr etmiş adam, bilmirəm ki, hansı sektor nədən ibarətdir və nə etmək lazımdır? Deyə bilərəm, həmin
dövrdə - 1991-2001-ci illərdə neft sənayesində 3,5 milyard dollar xarici investisiya qoyulubdur. Digər sahələrə
isə 2,5 milyard dollar investisiya yönəldilibdir. Deməli, neft sənayesinə qoyulan investisiya 58 faiz, digər
sahələr isə 42 faiz təşkil edir. Yaxşı, neft sənayesi ilə heç bir şey müqayisə oluna bilməz. Amma görün, biz
qeyri-neft sektoruna 42 faiz investisiya qoymuşuq. Bu da getdikcə artacaqdır, hələ inkişaf edəcəkdir.
Bizim iqtisadiyyatımızın çox ümumiləşdirilmiş göstəriciləri var. Biz bazar iqtisadiyyatına keçdiyimizə
görə özəl sektoru inkişaf etdiririk. Bunun da əsasında özəlləşdirmə proqramının, torpaq islahatının, maliyyə
sahəsində islahatların həyata keçirilməsi durur. Bunun nəticəsində ümumi daxili məhsulun 68 faizi
iqtisadiyyatımızın özəl sektorunun payına düşür. Təsəvvür edin, sənayedə istehsalın 44 faizi, kənd təsərrüfatında
istehsalın 99 faizi özəl sektora mənsubdur. Ticarətdə özəl sektorun payı 98 faiz, tikintidə isə 64 faizdir.
Yükdaşımaların 54 faizi özəl sektora aiddir. Sərnişin daşımalarında özəl sektorun payı 83 faiz, rabitədə isə 61
faizdir. Bizim əldə etdiyimiz nəticələr, iqtisadi siyasətimizin bəhrələri bunlardır.
Bizim dövlətimizin siyasəti iqtisadiyyatı inkişaf etdirməklə yanaşı, birinci növbədə sosial problemləri həll
etməkdən ibarətdir.
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1996-2001-ci illərdə işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 4,3 dəfə, pensiyaların orta aylıq məbləği 4 dəfə
artmışdır. İndi bir işçinin orta aylıq nominal əmək haqqı 257 min manatdır. Bu da 55 Amerika dolları təşkil edir.
Amma 5-6 il bundan əvvəl bu rəqəm heç 10 dollar da təşkil etmirdi.
2001-ci ilin on ayında isə əhalinin pul gəlirləri 10,7 faiz artmışdır. Əgər 1990-cı illərin birinci yarısında
əhalinin real pul gəlirləri, inflyasiyanı nəzərə almadan, 3 dəfə azalmışdısa, sonrakı beşilliyin əvvəlindən bu
günədək 3 dəfə artmışdır. Əli Həsənov burada dedi, məcburi köçkünlərə yemək xərci təkcə 2000-ci ildə, bir ilin
içərisində 3 dəfə artırılmışdır. Bir göstərici də var, bunu bir dəfə demişəm, amma bir də deyəcəyəm. Bunların
hamısı ondan ötrüdür ki, insan normal yaşasın, əhali artsın, insanın ömrü uzansın. İndi deyə bilərəm ki, bu
müddətdə əhalinin orta ömür müddəti 2,5 il artmışdır. Orta hesabla ömür 2,5 il uzanmışdır. Məsələn, əgər biri
60 yaşında ölürdüsə, indi 62-63 il ömür sürür. Bunu bir qədər loru dildə deyirəm ki, hamı başa düşsün. Kişilərin
ömrü qadınlara nisbətən bir qədər çox uzanmışdır.
Ən vacib göstəricilərdən biri, hesab edirəm ki, uşaq ölümü əmsalının 2 dəfəyə yaxın azalmasıdır. Hər bir
ölkədə uşaq ölümü, körpə uşaqların ölümü həmişə çox böyük narahatlıq törədir. Biz SSRİ vaxtında da həmişə
bu göstəriciyə baxırdıq və bəzi respublikalarla müqayisə edirdik. İndi ölkəmizin bu ağır, çətin dövründə, - bunu
həqiqətən demək lazımdır, - əgər uşaq ölümü əmsalı 2 dəfəyə yaxın azalmışsa, bu, çox gözəl göstəricidir.
Xarici ticarət Biz 120 ölkə ilə ticarət aparırıq. 1995-2000-ci illərdə xarici ticarət dövriyyəmiz 2,2 dəfə
artmışdır. İndi 2,9 milyard ABŞ dolları təşkil edir. O cümlədən ixrac 2,8 dəfə, idxal 1,7 dəfə artmışdır. Bu nə
deməkdir? Əgər əvvəlki illərdə biz daha çox idxal və daha az ixrac edirdiksə, indi idxal azalıb, ixrac çoxalıbdır.
Bu, ümumiyyətlə, ticarət dövriyyəsində ən əsas göstəricilərdən biridir. Daxili istehsalın inkişafı nəticəsində
idxalın strukturunda ərzaq məhsullarının payı azalır, investisiya yönümlü malların, maşın və avadanlığın payı
isə artır. Təsəvvür edin, bizim xaricdən ərzaq almağa ehtiyacımız get-gedə azalır. Eyni zamanda idxalın
içərisində maşın və avadanlığın həcmi artır. Deməli, bu da onu göstərir ki, bizdə istehsal yaranacaqdır,
ölkəmizdə insanlar üçün iş yerləri açılacaqdır.
Nəhayət, iqtisadiyyatın son göstəriciləri dövlətin büdcəsidir. 1993-1994-cü illərdə dövlət büdcəsinin kəsiri
7-10 faizə çatmışdı. Hazırda göstərici 1-1,2 faizdir. Bu da təbii bir haldır. 1994-2000-ci illərdə dövlət büdcəsinin
gəlirləri 13 dəfə artmışdır. Dövlət büdcəsinin ümumi məbləği 277 milyard manatdan 3,6 trilyon manata
çatmışdır. Biz büdcəni təsdiq etmişik. Başqa qanunlar da təsdiq olunur. Gələn il üçün nəzərdə tutulubdur ki,
büdcənin həcmi, gəlirləri daha da artsın. Beləliklə, indi bizim büdcə 900 milyon ABŞ dolları təşkil edir.
Bunlar bizim iqtisadi göstəricilərimizdir və göz qabağındadır. Mən bu gün bunları sizə deyirəm ki, özünüz
də yaxşı biləsiniz və hamı inansın ki, doğrudan da Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir. Eyni zamanda, mən
həmin o bədxahlara, mitinqlərə çıxıb "çörək", nə bilim filan, filan deyənlərin hamısına cavab verirəm. Ümumi
sözlərlə hər şeyi demək olar. Amma bunlar konkret rəqəmlər, konkret göstəricilərdir. Bunları göstərməklə mən
heç də demək istəmirəm və demək istəməmişəm ki, biz əhalimizin bütün təbəqələrinin rifah halını
yaxşılaşdırmışıq. Yox. Çünki, əvvəla, bir sistemdən digər sistemə keçmək, bir də ki, 1990-1993-cü illərdəki
dağıntı, təbiidir ki, bizi çox ağır vəziyyətə saldı. Biz 1975-ci ildə kondisionerlər zavodunu tikmişdik. Orada 8
min adam işləyirdi. İldə 400 min kondisioner istehsal olunurdu. O vaxt SSRİ-nin heç bir yerində belə bir zavod
yox idi. SSRİ-nin bütün yerlərinə, xüsusən Orta Asiyaya, iqlimi isti olan başqa yerlərə biz kondisionerlər
satırdıq. Bundan böyük gəlir götürürdük. Təbiidir ki, bunların hamısı dövlətin, SSRİ-nin ümumi büdcəsinə
gedirdi. Amma 8 min adam işləyirdi. Lakin indi bu zavod ildə cəmi 2,5-3 min kondisioner istehsal edir. Təbiidir
ki, indi burada ya min, ya da min beş yüz adam işləyir.
Mən bunu niyə deyirəm? Azərbaycanda mənim yaratdığım fabriklər, zavodlar, körpülər, metro, nə bilim,
yaşayış evləri və sair çoxdur. Amma SSRİ-də ilk dəfə kondisionerlər zavodunun Azərbaycanda tikilməsi üçün
mən iki il mübarizə apardım. Onu Azərbaycana vermirdilər. Bu zavodu Ukraynaya, Zaporojye vilayətinə
vermişdilər. Mən onu oradan çıxartdım, - yəni özüm əlimlə çıxartmadım, - mərkəzin, Siyasi Büronun qərarı ilə
Azərbaycana gətirdim. Ancaq həmin zavodu mənə verəndə də şərt qoydular: Bu obyekti nə qədər müddətə
tikəcəksən? Soruşdum, orada neçə müddətə tikəcəklər? Mənə dedilər ki, dörd ilə. Mən dedim ki, iki ilə
tikəcəklər? Mənə dedilər ki, dörd ilə. Mən dedim ki, iki ilə tikəcəyik. İki ilə də tikdik. O vaxt SSRİ büdcəsindən
120 milyon dollar ayrıldı, Yaponiyadan avadanlıq alındı. Bizim o zavodda işləyəcək 400-500 nəfəri Yaponiyaya
göndərdik. Orada bu işləri öyrənib gəldilər. O vaxt Mosvkvadan Azərbaycana gələn böyük-böyük adamlar
birinci növbədə deyirdilər ki, kondisionerlər zavoduna gedək. Çünki o qədər nümunəvi zavod idi, o qədər
müasir texnikaya malik olan bir müəssisə idi ki, hamı ona heyran qalırdı. Amma indi Başqa ölkələr, xüsusən
Yaponiya kondisionerlərin bir çox yeni nəslini buraxır, ucuz qiymətə satır. Ona görə də bizim bu zavodumuz
istənilən səviyyədə işləyə bilmir.
İkincisi, o vaxt biz o kondisionerləri istehsal etmək üçün materialların əksəriyyətini SSRİ-nin müxtəlif
zavodlarından alırdıq, burada yığırdıq. Amma bir qismini də Yaponiyadan alırdıq. Hər il SSRİ büdcəsindən 10
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milyon dollar ayrılırdı ki, biz həmin o şeyləri alaq. İndi ondan da məhrumuq. İndi bəziləri deyirlər ki, zavod
işləmir, fabrik işləmir, nə bilim filan işləmir. Niyə işləmir? Bu adam nə zavodda işləyib, nə fabrikdə işləyib, nə
onun qoxusunu görüb, nə də o istehsalın nədən ibarət olduğunu bilir. Amma belə danışır. Əgər Bakıdakı bütün
zavod və fabriklərin çoxu şəxsən mənim təşəbbüsümlə yaranıbdırsa, onların hər biri mənim üçün əzizdir. Çünki
mən onlara nə qədər zəhmət çəkmişəm. Onların işləməsi, yaxud da ki, az güclə işləməsi məni incidir. Amma
mən bunu edə bilmirəmsə, sən necə edəcəksən? Deyir: məni seçin, 15 gündə hər şeyi edəcəyəm. Bilirsiniz, bu,
sirkdə göstərilən möcüzəyə bənzəyir: illüziyaçı bu cibindən yumurta çıxarır, o birisindən başqa şey çıxarır.
Çoxları da məəttəl qalır ki, bu yumurtaları, başqa şeyləri nə cür çıxarır. İndi bunlara da demək olar ki, bunlar
sirk artistləridir, yaxud illüziyaçıdırlar, nə bilim nədirlər.
Yaxud prezident seçkilərində namizədlər neçə dəfə demişdilər: siz məni seçin, biz bir aya hər yerə işıq
verəcəyik, bir aya hər yerə qaz verəcəyik. Bu qədər ağılsız, məsuliyyətsiz sözlər demək olarmı? Xalqı bu qədər
aldatmaq olarmı? Azərbaycanda elektrik stansiyalarının əksəriyyəti burada işlədiyim zaman mənim
təşəbbüsümlə tikilmişdi. Mingəçevir Su Elektrik Stansiyası 1955-ci ildə tikilmişdi. Amma ondan sonra Kürün
üzərində "Kür" Su Elektrik Stansiyası tikdik. Onun gücü Mingəçevir stansiyasının gücündən çoxdur. Yenikənd
Su Elektrik Stansiyasını tikməyə başladım. Çatdıra bilmədim. Getdim, neçə ildən sonra qayıtdım. Gəlib gördüm
ki, eləcə də qalıbdır. Pulumuz yox idi, Avropa Bankından kredit aldıq, onu da tikib başa çatdırdıq. İndi elektrik
enerjisi verir. O illərdə biz Mingəçevirdə 9 blokdan ibarət elektrik stansiyası tikdik.
Bunların hər birini Moskvadan zorla alırdıq. Nə üçün? Çünki o vaxt, mən sizə açıq deyim, iqtisadi siyasət
belə idi: istəyirdilər bütün bölgələri, xüsusən bizim kimi respublikaları, Orta Asiya respublikalarını Rusiyanın
bir çox yerləri ilə bağlasınlar ki, əgər bu əlaqə qırılsa, onda burada işlər pozulsun. Hər dəfə elektrik stansiyası
tikməsi haqqında məsələ qoyarkən mənə deyirdilər ki, sənə nəyə lazımdır. Bizdə - SSRİ-də vahid elektrik
enerjisi sistemi var. Ora da var, bura da var, atom elektrik stansiyası var bütün SSRİ-ni əhatə edən şəbəkə var.
Azərbaycana nə qədər elektrik enerjisi istəyirsinizsə, sizə verək. Mən deyirdim ki, yox, istəyirəm bizim
özümüzünkü olsun. Niyə özümüzünkü olsun? İndi məni düzgün başa düşün. Mən istəyirəm ki, müəyyən
sahələrdə biz asılı olmayaq. Bu gün mən iftixar hissi ilə deyə bilərəm ki, Azərbaycan elektrik enerjisi sahəsində
asılı deyildir. Özü həmin elektrik stansiyalarında elektrik enerjisi istehsal edir.
"Siz məni seçin, mən bir aydan sonra sizə qaz verəcəyəm". Bunu deyən heç bilirmi ki, qaz haradan hasil
olunur? Bilmir axı. Axı bunu mən bilirəm. Təbiidir, təkcə mən yox, neftçilər, neft-qaz sənayesi işçiləri bunu
bilirlər. Amma 1970-ci ildə biz Azərbaycanda həm qaz hasilatını artırmışdıq, həm də SSRİ-dən, təxminən 3
milyard kilometr qaz alırdıq. Azərbaycanın bütün ucqar kəndlərinə qədər hamısını qazlaşdırmışdıq. Belədir,
yoxsa yox? Belədir. Ancaq məsələ təkcə qazın miqdarında deyildi. Biz burada 16 milyard kubmetr qaz alırdıq, 3
milyard kubmetr də SSRİ-dən, cəmi olurdu 19 milyard kubmetr. Amma bir bununla iş bitmirdi. Hər bir yerə
gərək qaz şəbəkəsi çəkiləydi. Bu da çox çətin məsələ idi. Bunun özü böyük xərc tələb edirdi və bu da yenə
Moskvanın əlində idi. Bəli, mən iradəmlə, təkidimlə bütün bu qaz şəbəkələrini çəkdirdim və ən ucqar kəndlərə
qaz verildi.
Xatirimdədir, 1990-cı ilin yayında mən Bakıya gəldim, sonra burada yaşamaq mümkün olmadı, getdim
Naxçıvana. Orada Şahbuz rayonu var, dağ rayonudur. Onun ən ucqar dağ kəndi var, adına Keçili deyirlər. Çox
uzaqda, dağın üstündə olan yerdir. Kəndlilər, yaşlı adamlar, çoxları yığışdılar. Əlbəttə ki, başladılar mənə
minnətdarlıq etməyə, məni qucaqladılar. Orada biri dedi ki, bilirsiniz, səhər ki, dururam, kibriti yandırıram, qazı
alışdırıram, bu, dünyada mənim üçün hər şeydən artıqdır. Çünki indiyə qədər biz təzək yandırmışıq. Bilirsiz də,
təzək nədir? Kərmə yandırmışıq. Heç odunumuz da o qədər olmayıbdır. İndi görün, qaz xətləri haralara
çəkilmişdi. Bütün Naxçıvan Muxtar Respublikası qazlaşdırılmışdı. Bütün başqa yerlər qazla təchiz olunmuşdu.
Amma indi Azərbaycan cəmi 6 milyard kubmetr, hələ ondan da az qaz çıxarır. Bu, təbiidir ki, Bakını,
başqa yerləri təmin edir. O vaxtkı şəbəkələr müəyyən qədər sıradan çıxıbdır. İndi burada İlham Əliyev dedi ki,
Rusiyadan 4 milyard kubmetr qaz alınır, burada müəyyən iş görürük. Biz əvvəllər yandırılan mazutun hesabına
həm böyük vəsait əldə edirik, həm də ki, artıq 20-dən çox rayona, şəhərə qaz vermişik. Amma bunun üçün biz
bir neçə ildir işləyirik. Bunu bir ayda etmək olardımı? Olmazdı.
Bunları sizə deyərək, birincisi, mən istəyirəm ki, bizim partiyamız, bütün cəmiyyət real vəziyyəti yaxşı
bilsin. Biz çox iş görmüşük, yaxşı nailiyyətlər əldə etmişik. Beynəlxalq maliyyə mərkəzləri bizim iqtisadi,
maliyyə məsələlərimizə daim nəzarət edir. Hamısı da müsbət qiymət verir.
Elektrik enerjisindən danışarkən bir şey yadımdan çıxdı. Xətai rayonunda hələ qədimdən, əsrin
əvvəllərində tikilmiş bir istilik elektrik stansiyası vardı. Keçmişdə onu Nobellər tikmişdi. O vaxtdan işləyirdi,
sonralar isə dağılmışdı. Biz 100 milyon dollar kredit götürdük, orada iki böyük blok tikdik. İndi o stansiya həm
elektrik enerjisi, həm də buxar verir. Buxar neftayırma zavoduna lazımdır, elektrik enerjisi şəhərə lazımdır. Mən
dünən Abutalıbovdan soruşurdum. O dedi ki, Əhmədli qəsəbəsində 15 min ailənin həm elektriklə, həm də
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istiliklə təmin olunması həll edilibdir. Bu, bizim işlərimizdir. Amma daşı daş üstünə qoymayan, vaxtını ancaq
yalanlara, şayiələrə həsr edən, yaxud da ki, gedib orada-burada mitinq keçirərək boş-boş danışan adamlar bu
xalqa heç nə verməyəcəklər.
Mən müəyyən qədər əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, biz partiyada siyasi mübarizəni gücləndirməliyik. Bu
baxımdan mən sizi müəyyən qədər silahlandırdım. Siz artıq həqiqəti bilirsiniz. Rəqəmlər var, bunlar dərc
olunacaq, götürəcəksiniz. Amma eyni zamanda təkcə bunlar deyildir. Bizim Dövlət Statistika Komitəsi var, çox
düzgün statistika aparır. O statistika məlumatı hər ay, hər altı aydan bir çıxır. Oradan götürün. Bizim partiyanın
icra aparatı götürsün, paylasın. Götürün və həmin o yalan danışanlara sübut edin ki, həqiqət bundan ibarətdir.
Əziz dostlar!
Hesab edirəm ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının ikinci qurultayı bizim həyatımızda tarixi hadisədir. Mən
bu gün səhərdən indiyə qədər qurultayın gedişini təhlil edərək, bir daha o qənaətə gəldim ki, biz qurultayın indi
keçirilməsi haqqında olduqca doğru, düzgün və çox əhəmiyyətli qərar qəbul etmişdik. İkinci qurultayın
partiyanın 9-cu ildönümündə keçirilməsi onu göstərir ki, bir tərəfdən, biz ildönümünü sadəcə, bayram etmirik.
İldönümünü qurultayımızla bir yerdə keçiririk. Qurultayımızda partiyanın əldə etdiyi nailiyyətləri, Azərbaycan
iqtidarının əldə etdiyi nailiyyətləri təhlil edirik və bütün xalqa, millətə, cəmiyyətə nümayiş etdiririk. Əmin ola
bilərsiniz ki, partiyanın sədri kimi mən Yeni Azərbaycan Partiyasının bundan sonra da möhkəmlənməsi, inkişaf
etməsi üçün öz üzərimə düşən vəzifələri daim yerinə yetirəcəyəm. Əmin ola bilərsiniz ki, bu səkkiz ildə
Azərbaycan prezidenti kimi həyata keçirdiyim daxili və xarici siyasəti bundan sonra da ardıcıl surətdə davam
etdirəcəyəm və ölkəmiz inkişaf edəcəkdir. Dünya miqyasında Azərbaycanın hörməti, nüfuzu artacaqdır.
Biz hər sahədə nailiyyət əldə etmişik. Ancaq bir sahədə, ən ağır sahədə biz hələ istədiyimizə nail
olmamışıq. O da Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir, bunun nəticəsində
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal olunması və bir milyondan artıq köçkünlərin ağır vəziyyətdə,
çoxlarının çadırlarda yaşamasıdır. Bu, mənim qəlbimi daim incidir. Burada kimsə dedi, mən nə qədər görüşlər
keçirmişəm. Əgər mənim köməkçim Dilarə Seyidzadədən soruşsanız, o, tam dəqiq məlumat verə bilər. Səkkiz
ildir mən bu məsələni həll etməyə çalışıram.
Bir müddət müharibə apardıq.
Mən 1993-cü ilin noyabr ayında xalqa müraciət etdim. Xalq ayağa qalxdı. Ondan sonra biz erməniləri
sıxışdırdıq, bir çox yerləri aldıq. Ancaq o vaxt biz irəliyə gedəndə Moskvadan mənə zəng edirdilər ki, atəşi
dayandırın. Ondan qabaq biz demişdik ki, atəşi dayandıraq, ermənilər dayandırmadılar. Mən 1993-cü ilin
dekabrında Parisdə idim, rəsmi səfərə getmişdim, Rusiyanın səfiri orada məni axtardı. O da keçmişdən mənim
tanıdığım adam idi. Xahiş etdi ki, görüşək. Baxmayaraq ki, imkanım yox idi, gecə saat 11-də mənim yanıma
gəldi. Gördüm ki, ona əmr veriblər. Oxudu: Heydər Əliyevdən çox xahiş edin ki, atəş dayandırılsın.
Dedim ki, mən bunu edə bilməyəcəyəm. Çünki biz irəliyə gedirdik. Ancaq o vaxt da yenə satqınlıq oldu.
Biz Kəlbəcər rayonunun yarısını artıq almışdıq. Füzuli rayonunda nə qədər irəli getmişdik. Ağdam rayonunda
nə qədər irəliləmişdik. O vaxt da satqınlıq etdilər. Harada, kim, nə cür etdi - mən bilirəm. Gördüm ki, bizim o
irəliləməyimiz daha mümkün deyil, 1994-cü ilin mayında atəşkəsə razı olduq.
İndi o vaxtdan 7 il keçir. Mən gecə-gündüz bu barədə düşünürəm. Təkcə düşünmürəm, müxtəlif tədbirlər
həyata keçirirəm. Müxtəlif görüşlər keçirirəm. Aparıcı böyük dövlətlər ki var, onların başçıları ilə mən dəfələrlə
görüşmüşəm. 1992-ci ildə yaranmış ATƏT-in Minsk qrupu ilə sıx əməkdaşlıq edirəm. Ən nəhayət, həmin o
Minsk qrupunun həmsədrlərinin - ABŞ, Fransa və Rusiyanın xahişi ilə mən Ermənistan prezidenti ilə bilavasitə
görüşürəm. Ancaq məsələ həll olunmur. Bununla belə, məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına hələ ümidlər
çoxdur. Bu ayın axırında biz Moskvaya gedəcəyik, orada da yəqin görüşlər olacaqdır, danışıqlar aparacağıq.
Ümidlər daha çoxdur.
Doğrudur, bizim bu çətin vəziyyətimiz hər kəsi ağrıdır. Amma Ermənistan bundan daha da çox zərər
çəkir. Yəqin ki, onu da bilirsiniz. Biz belə şəraitdə bu cür nailiyyətlər əldə etmişik. İndi təsəvvür edin, bu
olmasaydı, bütün torpaqlarımız əlimizdə olsaydı, nə qədər böyük işlər görə bilərdik. Mən bunu ona görə
bildirirəm ki, bu, mənim qarşımda duran əsas, bir nömrəli vəzifədir. Bunu həyata keçirmək üçün mən
çalışmışam, bundan sonra da çalışacağam. Nəyin bahasına olursa-olsun, bizim torpaqlarımız işğaldan azad
ediləcəkdir, qaçqınlar öz yerlərinə qayıdacaqlar və Azərbaycanın suverenliyi, ərazi bütövlüyü təmin
olunacaqdır.
Əziz nümayəndələr!
Bizim qurultayımız işini sona çatdırır. Bir də bildirirəm ki, qurultay çox yüksək səviyyədə keçdi və bizim
partiyamızın gələcəyi üçün çox böyük bir mərhələ oldu.
Qarşımızda duran vəzifələr də çoxdur və hesab edirəm ki, hər bir nümayəndə bu qurultayda bir daha
silahlanaraq, - yəni iş təcrübəsi nöqteyi-nəzərindən başqa bizdə silah ola bilməz, - yerlərdə partiyanın daha da

600

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

inkişaf etməsinə ciddi fikir verəcəkdir. Bizim bu qurultayın qərarlarını və nəticələrini, təbiidir ki, yerlərdə
müzakirə etmək lazımdır. Hər bir rayonda, hər biri təşkilatda müəyyən bir iş planı qurmaq, işi irəli aparmaq
lazımdır. Bu, bizim borcumuzdur. Yəni müstəqil Azərbaycanın bu gün də, gələcəkdə də yaşaması bizim
üzərimizdə, mənim üzərimdə olan əsas vəzifədir. Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın prezidenti kimi, Yeni
Azərbaycan Partiyasının sədri kimi mən bu vəzifəmi şərəflə yerinə yetirəcəyəm.
Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası!
Yaşasın və əsrlər boyu, əbədi olaraq yaşasın müstəqil, əyilməz, yenilməz Azərbaycan dövləti . Sağ olun!
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BELÇİKA KRALLIĞI PARLAMENTİNİN BELÇİKA-AZƏRBAYCAN
PARLAMENTLƏRARASI DOSTLUQ QRUPUNUN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİ QƏBUL
EDƏRKƏN SÖHBƏTİNDƏN
(24 noyabr 2001)
24 noyabr 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar, bizim belçikalı dostlarımız. Siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz.
Azərbaycana sizin bu səfəriniz Belçika ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin inkişaf etməsi üçün atılan yeni
addımdır. Mən bundan çox məmnunam. Bilirəm ki, siz artıq bir çox görüşlər keçirmisiniz. Çox yaxşı haldır ki,
siz burada – Azərbaycanda Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, aparılan döyüşlər nəticəsində yerindənyurdundan didərgin düşmüş insanlarla və bir çox nazirlərlə görüşmüsünüz. Bu da çox əhəmiyyətlidir.
Təbiidir ki, siz Azərbaycan parlamentində görüşlər aparmısınız. Amma bir çox nazirlərimizlə
görüşməyinizi mən çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Beləliklə, yəqin ki, Azərbaycanın bugünkü həyatı, reallığı
haqqında müəyyən təəssüratlar toplaya bilmisiniz. Ümidvaram ki, bu təəssüratlarınızı da ölkənizin
parlamentinə, təkcə parlamentinə yox, ictimaiyyətinə çatdıracaqsınız ki, Belçikada Azərbaycanı daha da yaxşı
tanısınlar.
Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
Məryəm Kaçar (Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri): Cənab prezident,
bizi qəbul etdiyinizə görə çox sağ olun. İlk dəfədir ki, Belçika və Azərbaycan parlament qrupları arasında belə
bir görüş keçirilir. Bizim Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun tərkibinə 17 deputat daxildir.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Belçika parlamentinin 221 üzvü vardır ki, bunların da 17-si
Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunda çalışan deputatlardır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan
Belçika üçün, eləcə də, ümumiyyətlə, Avropa üçün çox əhəmiyyətli ölkədir. Azərbaycanın coğrafi-siyasi
vəziyyəti, mədəniyyətlərin, tarixlərin kəsişdiyi nöqtədə yerləşməsi, elə bilirəm ki, bu ölkənin əhəmiyyətini bir
qədər də artırır. Həm də Azərbaycan Avropadan Asiyaya giriş qapısıdır.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, biz burada olduğumuz müddətdə daimi yaşayış yerlərindən
məhrum olmuş, öz ölkələrinin daxilində qaçqın-köçkünə çevrilmiş adamlarla görüşmüşük. Əlbəttə ki, onların
vəziyyəti çox acınacaqlıdır. O da acınacaqlıdır ki, Dağlıq Qarabağ torpaqları erməni işğalçıları tərəfindən zəbt
olunmuşdur. Biz ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət səylərini daha da artıracaq və bu məsələ öz həllini
tapacaqdır.
Lakin eyni zamanda Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu cür münaqişələrin həll olunmasında şəxsi
münasibətlər də böyük rol oynayır. Bizim üçün çox xoşdur ki, Siz hazırda Ermənistan prezidenti ilə ikitərəfli
görüşlər keçirirsiniz. Bəzən belə qeyri-rəsmi görüşlər bir çox konfransları, zirvə toplantılarını əvəz edə bilir.
Cənab prezident, bizim missiyamızın da əsas məqsədlərindən biri yalnız parlament üzvləri ilə deyil, eyni
zamanda əhalinin bütün təbəqələrini təmsil edən insanlarla görüşmək, onlarla münasibət yaratmaqdır. Bizim
missiyamızı, bir növ, parlament diplomatik missiyası adlandırmaq olar. Biz həm də xalq diplomatiyası rolunu
yerinə yetiririk və əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkəmiz haqqında məlumatı Sizə çatdıraq və sizin
ölkəniz haqqında məlumatı öz ölkəmizdə yayaq.
Cənab prezident, bir daha Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu gün vaxt ayırıb bizi qəbul
edirsiniz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu səfərimizin baş tutması üçün Azərbaycanın Belçikadakı səfiri
bizə çox yardım etdi. Onun köməyi ilə biz buraya gəlmişik.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm. Sizin fikirlərinizlə, mülahizələrinizlə tamamilə razıyam. Siz dediniz ki,
buraya gəlib Azərbaycanla tanış olmaq istəyirsiniz. Azərbaycanın bu bölgədə həm coğrafi-strateji, həm də digər
sahələrdə əhəmiyyəti haqqında öz fikirlərinizi bildirdiniz. Təəssüflər olsun ki, Avropada çox yerdə son vaxtlara
qədər bu barədə ya məlumat yox idi, yaxud da ki, buna maraq yox idi. Amma dünya miqyasında Azərbaycanın
əhəmiyyəti barədə sizin dediyiniz sözlərin, fikirlərin hamısı – bəli, mədəniyyətlərin kəsişdiyi bir yerdə yerləşən
Azərbaycan haqqında dediyiniz sözlər həqiqətdir. Lazımdır ki, bu həqiqəti hamı bilsin. Onda Azərbaycana
maraq daha da çox olar. Azərbaycanla əlaqə saxlamaq arzusu daha da çox olar.
Siz gəlmisiniz ki, Azərbaycanla tanış olasınız, biz də Belçika ilə yaxından tanış olaq. Belçika Avropanın
mərkəzində yerləşən çox məşhur ölkədir. Onun çox böyük xüsusiyyətləri var. Sizdə bir neçə icma toplaşıb.
Onların həm ayrı-ayrı parlamentləri var, həm də ki, vahid bir ölkənin parlamenti vardır. Heç bir ziddiyyət də
yoxdur. Orada icmanın dili istifadə olunur və buna heç bir maneə də yoxdur. İqtisadiyyat və mədəniyyət inkişaf

602

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

edir. Təsadüfi deyildir ki, Avropanın ən mühüm təşkilatlarının – həm NATO-nun baş qərargahı, həm də Avropa
Birliyinin baş qərargahı Belçikada yerləşir.
Mən sizin ölkədə bir neçə dəfə olmuşam. Sizin keçmiş baş nazirinizi mən dəvət etmişdim, o, Azərbaycanı
ziyarət etdi. Bilmirəm, indi o, nə iş görür.
Məryəm Kaçar: Siz cənab Dehanı deyirsiniz.
Heydər Əliyev: Bəli, bəli...
Mən hər dəfə Brüsselə gələndə mütləq baş nazirlə görüşürdüm. Amma mənim bu səfərlərim Belçikaya
rəsmi səfər deyildi. Bu səfərlər NATO, yaxud da ki, Avropa Birliyi ilə əlaqədar idi. Mən onu Azərbaycana dəvət
etdim. O, dəvəti qəbul etdi, Azərbaycana rəsmi səfərə gəldi. O da məni bir neçə dəfə rəsmi səfərə dəvət etdi.
Təəssüf ki, bundan istifadə etməyə mənim imkanım olmadı. Beləliklə, bizim ölkələrin rəhbərləri arasında çox
yaxşı münasibətlər var. Amma bu münasibətlər gərək xalqların da arasında olsun. Siz burada dediniz ki, xalq
diplomatiyası... Bu da təbiidir ki, çox mühüm məsələlərdən biridir.
Mən hiss etdim ki, siz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, onun bugünkü vəziyyəti haqqında da
məlumatlısınız. Ermənistan prezident Koçaryanla mənim bilavasitə görüşlərim haqqında da bilirsiniz. Tövsiyə
edirsiniz ki, beləliklə, daha da yaxşı nəticə əldə etmək olar. Mən də belə düşünürəm. Əgər belə düşünməsəydim,
bu cür, bilavasitə təmasa razı olmazdım. Amma təəssüflər olsun ki, indiyə qədər həm ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa, həm də ki, biz iki prezidentin arasında aparılan
görüşlər istənilən nəticəni verməyibdir.
Siz xoşbəxt ölkəsiniz. Ölkənizdə həyat tərzi yüksəkdir, insanlar rahat yaşayır. Müharibə, münaqişə
yoxdur. Gərək ki, on milyon əhaliniz var. Bizim də əhalimiz az deyildir. Səkkiz milyon əhalimiz var. Ancaq
bizim problemimiz çoxdur.
Təbiidir ki, iddia edə bilmərik ki, biz də Belçika kimi olaq. Belçika bir gündə, bir ayda, bir ildə belə
olmayıbdır. Bu ölkənin böyük tarixi ənənələri var. Xüsusən İkinci dünya müharibəsindən sonra orada çox
müsbət proseslər gedibdir. Amma biz cəmi 10 ildir ki, müstəqil olmuşuq. Müstəqil olanda da biz Ermənistanla
müharibə aparırdıq. Daxildə ictimai-siyasi vəziyyət gərgin idi. Sizin onillərlə, yüzillərlə istifadə etdiyiniz bu
iqtisadi, siyasi sistem, sosial məsələlər bizdə yenidən düzəlməli idi. Çünki biz 70 il sovet sosialist ölkəsində
yaşamışıq. Bilirsiniz ki, onun da bütün qanun-qaydaları sizin ölkənizdəkindən çox fərqli idi.
Biz müstəqilliyi əldə edəndən sonra öz dövlətimizi qurarkən bəyan etmişik və bu bizim
Konstitusiyamızda yazılıbdır ki, biz demokratiya, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedirik. Siyasi plüralizm, vicdan,
dillər azadlığı... Bunların hamısı Konstitusiyamızda təsbit olunmuşdur. Amma bunları bir gündə, bir ildə, hətta
on ildə də həyata keçirmək, sizin səviyyənizə gəlib çatmaq olmaz. Ancaq təəssüf ki, bəzən Avropa ölkələrində
belə düşünürlər ki, bir halda ki, demokratiya var, o, Belçikadakı, Lüksemburqdakı, yaxud da Almaniyadakı,
Fransadakı kimi olmalıdır. Təbiidir ki, bu, səhv fikirdir. Bizdə də demokratiyanı hələ o qədər anlaya bilməyən,
ancaq müəyyən qədər müxalifət mövqeyində duran adamlar tələb edirlər ki, bəs Belçikadakı demokratiya
burada da olmalıdır. Amerikadakı demokratiya burada da olmalıdır. Amerikaya 200 il lazım olubdur ki, bu
demokratiya səviyyəsinə çatsın. Amerikanın 200 il ərzində keçdiyi yolu biz on ildə keçə bilmərik. Xüsusən də
ona görə ki, bizim həm xarici, həm daxili problemlərimiz var.
Bu işlərdə irəli getmək üçün, təbiidir ki, sizin kimi ölkələrlə – Belçika, Avropanın başqa ölkələri ilə daha
da sıx münasibətlər, sıx əməkdaşlıq çox vacibdir. Siz bilirsiniz, biz bu ilin əvvəlində Avropa Şurasına qəbul
olunduq. Bu da çox yaxşı haldır. Doğrudur, çox böyük imtahandan keçdik. İmtahan da çətin idi. Çünki bizim
qarşımızda çətin şərtlər qoymuşdular. İmtahandan keçdik, şərtləri də yerinə yetirdik. Güman edirəm ki, bu da
bizim gələcək inkişafımız üçün, demokratiyanın inkişafı üçün yaxşı şərait yaradır.
Bir sözlə, – indi buna çox vaxt sərf etmək lazım deyil, bunu siz də yaxşı bilirsiniz, biz də yaxşı bilirik ki, –
belə əlaqələr, məsələn, sizin Belçikadan Azərbaycana gəlməyiniz, gələcəkdə, ola bilər, Azərbaycan
parlamentinin üzvləri sizin ölkənizə gəlsinlər, bunların hamısı ölkələrimizin yaxınlaşmasına və xüsusən də
Azərbaycanın daha da inkişaf etməsinə çox fayda verir.
Siz dediniz ki, 200 deputatdan 17 deputat Belçika-Azərbaycan dostluq qrupundadır. Onlar bizim yaxın
dostlarımızdır. Biz də bundan istifadə etməliyik.
Mən sizin bu ziyarətinizə görə bir də çox təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, sizin bu ziyarətiniz təkcə
parlamentlər arasında deyil, bütün başqa sahələrdə də Belçika-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməsi üçün çox
yaxşı hadisədir.
Mən sözümü qurtarıram. Amma bir şeyi aydınlaşdırmaq istəyirəm. Siz mənimlə görüşəndə dediniz ki,
türk kökündənsiniz. Sonra mən baxdım adınıza, soyadınıza, Məryəm Qacar. Siz bilirsinizmi, Qacar soyadı
haradandır?
Məryəm Kaçar: Qarabağdan, Azərbaycandan olduğunu duymuşam. Elədirmi?
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Heydər Əliyev: Lap kökü Qarabağdandır. Amma Qacaq nəsli, Qacaq sülaləsi uzun illər İranın şahları
olublar. Ağa Məhəmməd Şah Qacar... Qacarlar, Qacar nəsli haqqında bir kitab var. Çünki burada bizdə də
adamlar var ki, o nəsildəndirlər. Onlardan biri bizim Milli Akademiyanın həqiqi üzvüdür. O, Qacarlar nəslinin
bütün sülaləri haqqında gözəl bir kitab yazıbdır. Orada bir çox şəkillər də var. Doğrudan da onların kökü
Qarabağdandır. Bunu yaxşı ki, bilirsən. Ona görə bir deputat kimi Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunmasına
sən gərək daha da can qoyasan.
Məryəm Kaçar: Cənab prezident, bizə bu açıqlamanı verdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Düzü, mənim adımla bağlı olaraq, Siz mənə çox ağır tapşırıq verdiniz. Elə bilirəm ki, bu çətin bir
tapşırıq olacaqdır. Amma eyni zamanda həm də qürur hissi keçirirəm ki, mən əslən buradanam. Bəlkə də elə
adıma görə mən bu məsələlərə biganə deyiləm. Sizə bildirmək istəyirəm ki, bütün türk xalqı bu məsələyə biganə
deyil, bu məsələyə böyük can yanğısı ilə yanaşır. Çalışacağam ki, mənim üzərimə qoyulan bu missiyanı
gələcəkdə doğruldum.
Cənab prezident, Sizə bildirmək istəyirəm ki, Belçika əslində bir ölkə kimi yalnız 1831-ci ildə
qurulmuşdur. Gördüyünüz kimi, 200 ilə yaxındır ki, Belçikada bu inkişaf prosesi davam edir. Siz isə gənc
demokratik ölkəsiniz. İnkişaf prosesini tez keçmək üçün, əlbəttə ki, sizə xarici ölkələrin yardımı lazım
olacaqdır. Onların təcrübəsi, elə bilirəm ki, sizin üçün vacib olacaqdır. Bu sahədə biz, mən və eləcə də yanımda
əyləşən cənablar – Jan Remans, cənab Lui Siket öz yardımlarını əsirgəməyəcəklər. İstərdik ki, bizim qabaqcıl
təcrübəmizdən öyrənəsiniz, sizin qədim mədəniyyətinizi isə biz öyrənək.
Heydər Əliyev: Mən bu fikirlə tamamilə razıyam.
(Dövlətimizin başçısı akademik Çingiz Qacarın "Qacarlar" kitabındakı bir şəkli qonağa göstərir)
Bu, sizin babanızın şəklidir.
Məryəm Kaçar: Çox təşəkkür edirəm. Mənə böyük şərəf verdiniz.
Heydər Əliyev: Çox gözəl bir kitabdır. Bax, görürsünüzmü, bunlar sizin babalarınızdır. Əgər vaxtınız
olsa, bizim akademiyanın üzvü Çingiz Qacarla tanış olun. Bu kitabı o yazıbdır. Bir ay bundan qabaq bu kitabı
mənə hədiyyə kimi göndəribdir. Mən də sizə hədiyyə edirəm. Həm baxarsınız, həm də kitabın müəllifi ilə
görüşərsiniz.
Məryəm Kaçar: Mənə elə gəlir ki, artıq Çingiz Qacar mənimlə əlaqə saxlayıbdır və o kitabını vermək
fikrindədir. Əgər bu, prezidentin nüsxəsidirsə, onu özünüzdə saxlayın. Mənə sonra çatacaqdır.
Heydər Əliyev: Hə, deməli, onunla tapışmısan. Kitabı mən də verə bilərəm.
Məryəm Kaçar: Mənim üçün böyük şərəf olar.
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ÇİN XALQ RESPUBLİKASI SƏFİRLİYİNİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(7 dekabr 2001)
7 dekabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Çin-Azərbaycan münasibətlərində mühüm hadisə – Çin Xalq Respublikasının Bakıda, Azərbaycanda
səfirliyinin yeni binasının tikintisinin başa çatması, təbii olaraq, səfirliyin fəaliyyətinin yeni mərhələsinin
başlanması münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Xatirimdədir ki, bir ildən bir qədər əvvəl cənab Li Penin Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı biz onunla bu
binanın bünövrəsini qoyduq. O vaxt mən soruşdum ki, onu tikməyə nə qədər vaxt lazımdır. Mənə dedilər ki, tez
tikəcəklər, ancaq bilməzdim ki, bu, belə tezliklə baş verəcəkdir. Çin və Azərbaycan inşaatçıları əl-ələ verib,
tikintini necə tez və yaxşı keyfiyyətlə aparmaq və belə gözəl bina tikmək nümunəsi göstərdilər.
Mən ona baxdım və sonra necə bir bina olduğu barədə məlumat aldım. O, Çin Xalq Respublikasının
Azərbaycandakı səfirliyi üçün və təbii olaraq, bütövlükdə Çin Xalq Respublikası üçün həqiqətən layiqli binadır.
Bu binanın tikilməsi və onun bugünkü açılış mərasimi daha bir sübutdur ki, Çin Xalq Respublikası ilə
Azərbaycan Respublikası arasındakı dostluq münasibətləri və sıx əməkdaşlıq uğurla inkişaf edir və böyük
gələcəyə malikdir.
Çin Xalq Respublikası müstəqil Azərbaycanda öz səfirliyini açmaqla, şübhəsiz, belə düşünür ki, onların
burada işi və Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında münasibətlər əbədi olacaqdır, o mənada ki,
Azərbaycan müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd edərək bəyan etmişdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi,
dövlətçiliyi əbədi olacaqdır.
Bu bina, həqiqətən Çin Xalq Respublikası ilə Azərbaycan arasında dostluğun rəmzidir. Biz bunu
qiymətləndirir və hesab edirik ki, bu, bizə dost digər ölkələrin həm səfirlik kimi, həm də başqa nümayəndəliklər
kimi Azərbaycanda akkreditə olunmuş nümayəndəlikləri üçün yaxşı nümunə olmalıdır. Əvvəla, bu, hər hansı
ölkənin istənilən nümayəndəliyinin işi üçün daha yaxşı şərait yaradır. İndiki halda Çin Xalq Respublikası öz
səfirliyinin fəaliyyəti üçün yaxşı şərait yaratmışdır və deməli, öz səfirliyinə böyük əhəmiyyət verir. Bu, həm də
o deməkdir ki, Azərbaycan-Çin münasibətlərinə böyük əhəmiyyət verir.
Əminəm ki, səmərəli fəaliyyət üçün belə gözəl imkanlara malik olan Çin səfirliyi, əvvəla, öz vəzifələrini
daha uğurla yerinə yetirəcək, ikincisi, – bu isə bizim üçün təbii olaraq çox vacibdir, – Çin Xalq Respublikası ilə
Azərbaycan arasında bütün sahələrdə münasibətlərin bundan sonra da inkişaf etdirilməsi və
möhkəmləndirilməsi naminə daha fəal işləyəcəkdir.
Bu gün mən bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, biz ölkəmizin – Azərbaycanın Çin Xalq Respublikası ilə
münasibətlərini öz xarici siyasətimizdə mühüm bir istiqamət kimi qiymətləndiririk və çalışacağıq ki, bu
münasibətlər dostluğun daha da möhkəmlənməsi naminə, həm Azərbaycan Respublikasının, həm də Çin Xalq
Respublikasının mənafeyi naminə inkişaf etsin və təkmilləşsin.
Xahiş edirəm, mənim salamımı və ən xoş arzularımı cənab Li Penə yetirəsiniz və ona bildirəsiniz ki, onun
indi burada olmamasına təəssüflənirəm, çünki bu binanın bünövrəsini biz birlikdə qoymuşuq. Əgər bunun
açılışında biz birlikdə iştirak etsəydik, bu, daha yaxşı olardı. Buna baxmayaraq, mən burada onu da təmsil
edirəm. Bunu ona yetirin. Mənim salamımı və ən xoş arzularımı, Çin Xalq Respublikasının inkişafında yeniyeni uğurlar, Çin xalqına əmin-amanlıq və tərəqqi dilədiyimizi Çin Xalq Respublikasının sədri cənab Tszyan
Tszeminə yetirin.
Cənab səfir, bu əlamətdar hadisə münasibətilə mən Sizi təbrik edirəm, səfirliyin bütün əməkdaşlarını
təbrik edirəm və inanıram ki, binanızın imkanlarından münasibətlərimizin daha da genişlənməsi üçün səmərəli
istifadə edəcəksiniz. Məmnunam ki, bu bina bizim gözəl Bakımızın, kiçik olsa da, daha bir guşəsinə yaraşıq
verir.
Şəhərimizin bir çox əsrlər boyu təşəkkül tapıb formalaşmış özünəməxsus arxitekturası var. XX əsr ərzində
şəhərsalma fəaliyyətinin inkişafı üçün çox işlər görülmüş və Bakı şəhərində çox binalar tikilmişdir.
İndi isə Azərbaycanın müstəqilliyi illərində, böyük iqtisadi və sosial çətinliklərə baxmayaraq, Bakı şəhəri
tikilir. Əsasən özəl biznes hesabına, eyni zamanda dövlət vəsaiti hesabına da tikilir. Bunlar yeni binalardır –
yaşayış binaları, inzibati binalardır. Təbii ki, onlar özünün yeni arxitektura görkəmi ilə Bakı şəhərini bəzəyir,
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hərçənd biz hesab edirik ki, şəhər özlüyündə çox gözəldir. Odur ki, hər bir belə tikinti, – əlbəttə, mən xarici və
daxili memarlıq baxımından yaxşı olan hər hansı bir binanın tikintisini nəzərdə tuturam, – təbii olaraq, Bakı
şəhərinin imkanlarını genişləndirir və ona yaraşıq verir.
Biz bu binanın tikilməsinə sadiq, ona görə ki, səfirlik özü üçün yaxşı şərait yaratmışdır, ancaq bununla
yanaşı, Bakı şəhərinin bu guşəsini də abadlaşdırmışdır. Bu, sizin üçün də yaxşıdır, bizim üçün də. Sizi bir daha
təbrik edirəm və Sizə burada uğurlu iş, səfirliyin əməkdaşlarına cansağlığı və firavanlıq, Çin xalqına sülh, əminamanlıq və gözəl gələcək arzulayıram.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDA SENTYABRIN 11-də BAŞ VERMİŞ
TERROR HADİSƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR AMERİKA SƏFİRLİYİNDƏ
KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
(11 dekabr 2001)
11 dekabr 2001-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Üç ay öncə, sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda baş vermiş
dəhşətli terror hadisələri Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqını sarsıtdığı kimi, bütün dünyada sülhpərvər
insanları, o cümlədən Azərbaycan xalqını da sarsıtmışdır. Bu hadisə bizi hiddətləndirmiş və beynəlxalq
terrorizmin, ümumiyyətlə, terrorizmin bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu, insan cəmiyyəti üçün nə
qədər təhlükəli olduğunu bir daha nümayiş etdirmişdir.
Biz bu dəhşətli terror hadisəsi ilə əlaqədar dərhal öz səsimizi qaldırmışıq, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
xalqı ilə, dövləti ilə bir yerdə olduğumuzu bəyan etmişik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq terrorizmə
qarşı apardığı mübarizəyə qoşulmuşuq və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə bir alyansda, bir koalisiyada
olduğumuzu bəyan etmişik.
Mən bu gün bir daha bəyan edirəm ki, uzun illər terrorizmdən zərərlər çəkmiş, zərbələr almış Azərbaycan
xalqı həmişə terrorizmin əleyhinə olubdur və bu gün də, harada olursa olsun, dünyada bütün terrorizmin
kökünün kəsilməsinin tərəfdarıdır və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu istiqamətdə apardığı bütün tədbirləri
dəstəkləyir.
Məmnuniyyət hissi ilə demək olar ki, ötən üç ay ərzində Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq
terrorizmə qarşı apardığı əməliyyatlar artıq öz müsbət nəticəsini göstərir, uğurla həyata keçirilir. Ümidvarıq ki,
bu əməliyyatlar bundan sonra da davam edəcək və dünyada, hər yerdə terrorizmin kökü kəsiləcəkdir.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının xalqı ilə birlikdə olduğumuzu, onların dərdinə şərik olduğumuzu bu
gün bir daha bəyan edirik və bu hadisələrdən indiyə qədər qəm-qüssə içərisində olduğumuzu bildiririk. Həlak
olanlara Allahdan rəhmət diləyirik. Həlak olmuş insanların ailələrinə, yaxınlarına Allahdan səbr diləyirik.
Biz terrorizmə, beynəlxalq terrorizmə "Yox!" deyirik və həmişə bu istiqamətdə mübarizədə olduğumuzu
bildiririk.
Sağ olun.
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ABŞ-ın MÜDAFİƏ NAZİRİ DONALD RAMSFELD İLƏ SÖHBƏTİNDƏN
(15 dekabr 2001)
15 dekabr 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin Azərbaycana bu ziyarətiniz bizim üçün əlamətdar hadisədir və
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsinin təzahürüdür.
Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk dəfədir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Azərbaycana
səfər edibdir. Bu, həm bizim dövlətlərarası əlaqələrimizin inkişaf etməsi üçün mühüm bir hadisədir, həm də
təbiidir ki, müdafiə sahəsində əməkdaşlığımız üçün bir addımdır.
Mən bilirəm, bütün dünya bilir ki, indi Amerika Birləşmiş Ştatları, bütün mütərəqqi bəşəriyyət ən dəhşətli
təhlükə ilə, beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə qalxıbdır. Azərbaycan həmişə terrorizmin əleyhinə, beynəlxalq
terrorizmin əleyhinə və xüsusən, təcavüzkar separatizmdən doğan beynəlxalq terrorizmin əleyhinə olmuşdur.
Çünki Azərbaycan bu terrorizmdən uzun illərdir ki, əziyyət çəkir.
Bütün bunlara görə Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrini, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarında –
Vaşinqtonda və Nyu Yorkda baş vermiş dəhşətli terror hadisələrini çox böyük həyəcan hissi ilə qarşıladı və
dərhal beynəlxalq terrorizmə qarşı öz səsini qaldırdı. Biz dərhal bəyan etdik ki, beynəlxalq terrorizmə qarşı
mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir alyansdayıq, bir koalisiyadayıq və o vaxtdan indiyə qədər bu
barədə sizinlə sıx əməkdaşlıq edirik. Biz hesab edirik ki, bu əməkdaşlığımız uğurludur. Çünki bu sahədə sizə
lazım olan tədbirlərinizin Azərbaycan ərazisindən həyata keçirilməsini təmin etmişik. Biz bundan sonra da
sizinlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
Sizi Azərbaycanda görməyimdən bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Buyurun, cənab nazir!
Donald Rasfeld: Cənab prezident, çox sağ olun. Çox sağ olun ki, vaxt ayırıb məni və məni müşayiət edən
Amerika Birləşmiş Ştatları nümayəndə heyətini qəbul edirsiniz.
Sizin dediyiniz kimi, ölkəniz, hökumətiniz terror hadisələri baş verdikdən dərhal sonra beynəlxalq
terrorizmə qarşı mübarizədə bu alyansda iştirak etməyə öz razılığını və hazırlığını bildirdi. Əlbəttə, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının xalqı, hökuməti bu hadisəni daim yadında saxlayır ki, sizin xalqınız, hökumətiniz bu
hadisəyə öz münasibətini dərhal açıqladı və bizimlə birlikdə olmağına hazır olduğunu bildirdi.
Bu regionda olan ölkələrin hamısının sabitliyi və suverenliyi bizim üçün, Amerika Birləşmiş Ştatları üçün
və eləcə də regiondakı hər bir ölkə üçün vacibdir. Əlbəttə ki, bizim hamımız mövcud problemlərdən
narahatlığımızı ifadə edirik. Bu problemlərə həm narkotik maddələrin tranziti, həm silahların yayılması, həm də
qeyri-qanuni mühacirət aiddir.
Bizim səfərimiz çox vaxtında olmuş bir səfərdir. Belə ki, ABŞ Konqresi bu günlərdə 907-ci düzəlişin
aradan götürülməsi məsələsinə baxır. Bu düzəliş aradan qaldırıldıqdan sonra Birləşmiş Ştatlar ilə Azərbaycan
arasında hərbi sahədə əməkdaşlığı artırmaq mümkün olacaqdır. Ümid edirik ki, bizim qanunvericilikdəki
dəyişiklik bu həftə baş verəcək və bundan sonra əlaqələrimizdə yeni bir addım atılacaqdır.
Əfqanıstanda və dünyanın başqa yerlərində mövcud olan terrorizmə qarşı mübarizə aparmaqda bizə
yardımçı olduğunuza görə Sizə bir daha öz ehtiramımı bildirmək istəyirəm.
Heydər Əliyev: Təşəkkür edirəm.
Narkotik maddələrin daşınması, qanunsuz silah alveri, qanunsuz mühacirət bizi də narahat edən
məsələlərdir. Biz bütün bu istiqamətlərdə sizinlə əməkdaşlıq etməyə hazırıq və bu əməkdaşlığı çox vacib hesab
edirik.
907-ci düzəlişin aradan götürülməsinə gəldikdə, bu məsələ, Azərbaycanda bir söz var, quyunun lap dibinə
düşübdür. Onu oradan sizinlə birlikdə dartırıq çıxarmağa, çıxara bilmirik. Mən düşünürdüm ki, siz buraya
gələndə elan edəcəksiniz ki, 907-ci düzəliş artıq yoxdur.
Donald Ramsfeld: Mən də elə ümid edirdim.
Heydər Əliyev: Ancaq yenə də deyirsiniz ki, bu yaxın zamanlarda baxılacaqdır. Biz çox gözləmişik, yenə
də gözləyirik. Amma indi elə bir zaman gəlibdir ki, 907-ci düzəlişin götürülməsi təkcə bizim üçün yox, sizin
üçün də əhəmiyyətlidir. Onu nə qədər tez götürsəniz, o qədər də yaxşı olar. Hər halda, hər şey sizin əlinizdədir.
Biz sadəcə, bunu gözləyəcəyik. Güman edirəm ki, sizin burada bəyan etdiyiniz söz yerinə yetiriləcəkdir. Hər
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halda, bu sözü Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Azərbaycanın paytaxtı Bakıda, Azərbaycanın
prezidenti ilə görüşündə deyibdir. Buradakıların hamısı bunu eşidir.
Donald Ramsfeld: Cənab prezident, bizdə, Amerika Birləşmiş Ştatlarında belə bir söz vardır ki, prezident
təklif edir, ondan sonra isə Konqres o məsələyə baxır. Ona görə də bəzi hallarda həqiqətən bizə dözümlü olmaq
lazımdır.
Lakin burada ruhlandıran cəhət ondan ibarətdir ki, on günə Milad bayramı başlayacaqdır. Ona görə
Konqresin üzvləri, eləcə də Senatın üzvləri çox tələsirlər ki, həmin bayram ərəfəsində öz seçiciləri ilə
görüşsünlər və ailələri ilə birlikdə olsunlar. Ona görə də bu, mənə belə bir əsas verir deyim ki, ayın 24-ə qədər
bu düzəliş aradan qaldırılacaqdır.
Heydər Əliyev: Yaxşı. Bunu burada yazırıq. Onda siz də, biz də Milad bayramını yaxşı qeyd edəcəyik.
Sağ olun.

609

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BEYNƏLXALQ VALYUTA FONDUNUN ŞÖBƏ MÜDİRİNİN MÜAVİNİ
CON UYKMAN-LİNİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
(17 dekabr 2001)
17 dekabr 2001-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli qonaqlar!
Mən bilirəm ki, siz burada neçə gündür Azərbaycan ilə Beynəlxalq Valyuta Fondu arasında əməkdaşlığa
dair məsələlərlə məşğul olursunuz. Baş nazirin və dövlət müşaviri Vahid Axundovun mənə verdikləri
məlumatlara görə, bu danışıqlar, əməkdaşlığımız uğurla həyata keçirilir. Mən bundan çox məmnunam. Bir daha
bildirmək istəyirəm ki, Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə əməkdaşlığımıza biz çox böyük əhəmiyyət veririk və
bunu çox yüksək qiymətləndiririk.
Mənə bildirdilər ki, bütün məsələlərdə qarşılıqlı razılığa gəlinibdir. Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə bizim
əməkdaşlığımız həmişə belə keçir: əvvəl məsələlər qoyulur, sonra müzakirə edilir, nə iləsə bizim tərəf razı
olmur, nə iləsə sizin tərəf razılaşmır, sonra isə razılıq əldə edilir. Nəhayət, hər şey yaxşı qurtarır. Bunun da
nəticəsində biz Beynəlxalq Valyuta Fondundan növbəti tranşı gözləyirik.
Mən Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycana göstərdiyi qayğıya, diqqətə görə sizə təşəkkür edirəm.
Biz bir çox illərdir ki, bu qayğının, diqqətin sayəsində və Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycana etdiyi
yardım nəticəsində çox işlər görə bilmişik.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun məsləhətləri Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində çox
əhəmiyyətli olmuşdur. Bundan sonra da biz sizin məsləhətinizlə, birlikdə işləyərək bir çox işlər görəcəyik. Biz
Azərbaycanda bütün iqtisadi islahatların, hər bir sahədə islahatın ardıcıl surətdə həyata keçirilməsini təmin
edirik və edəcəyik. Bir daha deyirəm, siz burada bizə çox kömək edirsiniz. Çünki siz bizə dünya təcrübəsini
gətirirsiniz. Bizim nöqsanlarımızı göstərirsiniz. Nailiyyətlərimizi də göstərərək, bizi ruhlandırırsınız. Ona görə
də, mən yenə də deyirəm, bu əməkdaşlıq bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Təşəkkür edirəm.
Con Uykman-Lin: Cənab prezident, bu səmimi sözlərinizə görə çox sağ olun. Sizin dediyiniz kimi,
burada olduğumuz müddət ərzində dövləti təmsil edən nümayəndələrlə çoxsaylı və maraqlı, əhəmiyyətli
görüşlərimiz olmuşdur.
Cənab prezident, Sizə məlum olduğu kimi, bizim burada missiyamızın bir məqsədi illik göstəriciləri
nəzərdən keçirməkdir. Bu, Beynəlxalq Valyuta Fondunun digər ölkələrdə də keçirdiyi bir prosesdir.
Missiyamızın ikinci məqsədi isə iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi məsələsidir. Məlum olduğu kimi,
hələ iyul ayında belə bir proqram qəbul olunmuşdu: İqtisadi islahatlar yoxsulluğun aradan qaldırılmasını və
ölkənin bundan sonrakı inkişafını təmin etməyi nəzərdə tutur.
Cənab prezident, çox şadam ki, gördüyümüz nəticələr olduqca ruhlandırıcıdır və müsbət xarakter daşıyır.
Bir çox sahələrdə biz nəzərə çarpacaq dərəcədə tərəqqi hiss edirik. Siz və eləcə də bütün Azərbaycan hökuməti
əldə olunan nəticələrlə fəxr edə bilərsiniz. Büdcə sisteminin daha da gücləndirilməsində böyük nəticələr əldə
olunmuşdur. Ölkədə əsas istiqamətlər sayılan sahələr üzrə böyük nəticələr əldə edilmişdir. Eyni zamanda Neft
Fondunun fəaliyyətinin hamıya aşkarlanması sahəsində müəyyən işlər görülmüşdür. Eləcə də vergi sisteminin
idarə olunmasında nailiyyətlər əldə edilmişdir.
Bankların nəzarəti və eləcə də ödənişlər üzrə nailiyyətlər nəzərə çarpacaq dərəcədədir. Özəlləşdirmə və
digər sahələrdə müəyyən müsbət göstəricilər vardır. Bütün bu deyilənlərin nəticəsidir ki, Azərbaycanda böyük
iqtisadi artım və makroiqtisadi sabitlik hiss olunmaqdadır. Bu da ki keçmiş SSRİ ölkələri ilə müqayisədə ən
yüksək nəticələrdən biridir.
Cənab prezident, bir sözlə, islahatlar çox uğurludur və biz onların nəticələrinə valeh oluruq.
Əlbəttə ki, çox sayda islahatlar hələ keçirilməlidir. Biz dövlət rəsmləri ilə söhbətlər zamanı həmin
islahatların qarşıdakı 6 ay müddətində həyata keçirilməsinin vacib olduğunu vurğulamışıq. Əsas problem enerji
sahəsində ödənişlərin kifayət qədər olmamasıdır.
Cənab prezident, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Siz dediniz ki,
Azərbaycan Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə münasibətlərini çox yüksək qiymətləndirir. Biz də bu münasibətləri
və əməkdaşlığımızı yüksək dəyərləndiririk. Ümid edirik ki, bundan sonra da bizim əməkdaşlığımız bu ruhda
davam edəcək və ölkənizin qarşısında duran problemləri birlikdə həll edəcəyik.
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ABƏŞ-in VƏ BP AZƏRBAYCAN ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ DEYVİD VUDVORDLA
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(19 dekabr 2001)
19 dekabr 2001-ci il
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, çox sağ olun, hər şey yaxşıdır. Siz necəsiniz?
Heydər Əliyev: Mən də çox yaxşıyam. Bilirəm, son zamanlar bir neçə istiqamətdə çox işlər görürsünüz.
Başa düşürəm ki, indi "Bakı-Ceyhan"la, habelə "Şahdəniz-Ərzurum" qaz kəməri layihəsi ilə də çox ciddi
məşğulsunuz. Birinci faza ilə də bağlı işlər görürsünüz. İşlər çoxdur. Çox məmnunam. Hər halda mənə məlumat
verirlər ki, işləriniz normal gedir. Ola bilər, siz də mənə məlumat verəcəksiniz. Hansı məsələləri həll etmək
lazımdırsa, bu barədə danışarıq. Buyurun.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, bizi bu gün qəbul etdiyiniz üçün, icazə verin, Sizə bir daha
təşəkkürümü bildirim. Bir də onu bildirmək istəyirəm ki, bizim Azərbaycandakı fəaliyyətimizə Siz həmişə çox
böyük maraq göstərmisiniz.
Cənab prezident, indi ilin sonudur. Yaxşı olar ki, ilin sonunda biz bu il ərzində gördüyümüz çox yaxşı
işlərə həm BP, həm də Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti çərçivəsində yenidən nəzər salaq.
Cənab prezident, əvvəlcə mən Sizə "Çıraq" platforması haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bu il
"Çıraq"dan hasilatımız gözlədiyimizdən də çox olmuşdur. İndi, ilin sonunda biz Sizə deyə bilərik ki, builki
hasilat 6 milyon tona çatacaqdır.
Heydər Əliyev: 6 milyon ton...
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, biz hazırda "Çıraq" platformasından A-16 adlanan bir quyu qazırıq.
Bu, çox nadir quyulardan biridir. Maili qazma üsulu ilə qazılan bu quyu bizə platformadan təqribən 5 kilometr
kənara çıxmağa imkan verəcəkdir.
Heydər Əliyev: Bu, bizdə çoxdan var. Buna maili üsulla qazma deyirlər. Bizim neftçilər hələ 30 il
bundan əvvəl həmin üsuldan istifadə etməyə başlayıblar.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, bəli, mən bilirəm ki, bu texnologiya Azərbaycanda çoxdan var və
ondan istifadə olunur. Biz bu texnologiyanı daha da irəli apararaq, platformadan maksimum kənara çıxmaq
imkanı qazanmışıq. Bu da, yəni 5 kilometr Xəzər dənizi üçün rekord rəqəmdir.
Heydər Əliyev: Çox gözəl.
Deyvid Vudvord: Cənab prezident, Siz Azərbaycanda bizim həyata keçirdiyimiz bir sıra iri layihələrin
adını çəkdiniz. Biz hazırda "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" layihəsi üzərində çox ciddi işləyirik. Həmin layihə
çərçivəsində biz müfəssəl mühəndis layihə işlərini həyata keçiririk. Altıncı aydır ki, müfəssəl layihə işlərini
yerinə yetiririk. İşlərin uğurlu gedişi göstərir ki, biz gələn ilin ortasında "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" boru kəmərinin
tikintisinə başlaya biləcəyik. Hazırda biz "Bakı-Tbilisi-Ceyhan" layihəsinin müfəssəl mühəndis layihə işləri
çərçivəsində tikinti dəhlizini seçməklə məşğuluq. Tikinti dəhlizini 100 metrə qədər dağıtmışıq, yəni çox yaxşı
nailiyyət əldə etmişik. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə ərazisində bütün marşrut boyu 100 metrlik tikinti
dəhlizi artıq seçilmişdir. Bundan sonra isə biz torpaq alınması mərhələsinə qədəm qoyacağıq. Tikinti mərhələsi
başlayan kimi hər üç ölkədə torpaq alınması işləri də başlayacaqdır. Qarşıdakı bir neçə ay ərzində "Bakı-TbilisiCeyhan" layihəsinin xarici maliyyələşdirmə məsələləri üzrə müzakirələr aparacağıq. Bu müddət ərzində biz
maliyyələşdirmə məsələsini həm beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə, həm də kredit təşkilatları ilə bir daha
müzakirə edəcəyik.
Cənab prezident, Siz "Şahdəniz" layihəsinin də adını çəkdiniz. Bu sahədə də çox yaxşı irəliləyiş əldə
etmişik. Biz bu layihənin həyata keçirilməsində xüsusilə Sizin, Azərbaycan hökumətinin, Dövlət Neft Şirkətinin
və digər təşkilatların tam dəstəyini hiss etmişik.
Mən bu həftənin birinci günü Gürcüstanda prezident Eduard Şevardnadze ilə görüşdüm. Cənab
Şevardnadze də "Şahdəniz" layihəsi üzrə öhdəliyini təsdiqlədi və bu layihəni dəstəklədiyini bir daha bildirdi.
Gürcüstandakı görüşlərim zamanı mənə həmçinin məlum oldu ki, bu həftə ərzində Gürcüstan parlamenti Sizin
Gürcüstanla imzaladığınız hökumətlərarası sazişi, həmçinin tranzit ölkə ilə sazişləri ratifikasiya edəcəkdir.
Baxmayaraq ki, "Şahdəniz" layihəsi çərçivəsində bir sıra ticarət, kommersiya və texniki işlər qalmaqdadır. Mən
ümidvaram ki, biz gələn il "Şahdəniz" layihəsi çərçivəsində də tikinti işlərinə başlaya biləcəyik.
Cənab prezident, biz Sizin iştirakınızla avqust ayının sonunda "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" yataqlarının
tammiqyaslı işlənilməsinin birinci fazasına dair qətnamə qəbul etdik. Bir ay əvvəl noyabr ayının sonunda biz
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Faza-1 layihəsinin tikinti işləri üçün 6 iri podratçı şirkətlə müqavilələr imzaladıq, onların altısı da beynəlxalq
şirkətlərdir. Onlar artıq Azərbaycanda Faza-1 üçün tikinti işlərinə başlamaqdadırlar. Bu məqsədlə onlar
"Şelflayihətikinti"də çoxlu işlər görürlər. Azərbaycan borudüzmə gəmisini və ölkəmizin digər kran-barj
gəmilərini də modernləşdirmək üçün xeyli işlər görəcəklər.
"Səngəçal" terminalında gələcəkdə genişləndirmə işləri aparmaq üçün yanvar ayında biz torpağı
təmizləməyə başlayacağıq. Bizim seçdiyimiz podratçı şirkətlər artıq Azərbaycanda görəcəkləri tikinti işləri üçün
respublikanın vətəndaşlarını işə götürməyə başlayıblar. Bu iş davam edir. Onlar ixtisaslı adamları işə
götürəcəklər. Tikinti işlərinin ən yüksək mərhələsində Azərbaycanın 3 minə qədər vətəndaşı işə cəlb
olunacaqdır.
Heydər Əliyev: Əlavə, yeni...
Deyvid Vudvord: Bəli, əlavə, yeni işçilər.
Hazırda "Dədə Qorqud" yarımdalma qurğusu sahildədir, onda bəzi modernləşdirilmə işləri aparılır. Biz bu
işlərin mart ayına qədər başa çatacağını gözləyirik. Mart ayında bu qurğu Faza-1 üçün "Azəri" yatağında
quyular qazmağa başlayacaqdır.
Ümumiyyətlə, bu il işlərimiz çox olub, il gərgin keçibdir. Amma onu da deyim ki, bizim üçün çox uğurlu
il olubdur. İndiki vəziyyətdə, bu uğurları əldə edərək, gələcəyə ümidlə baxırıq. İnanırıq ki, bu uğurlar ola-ola biz
böyük, dünyamiqyaslı, iri layihələri gələn il daha da irəli apara biləcəyik. Həm Azərbaycan hökumətinin, Dövlət
Neft Şirkətinin, həm də bu şirkətin xarici sərmayələr idarəsinin bizə göstərdiyi dəstəyi çox yüksək
qiymətləndiririk.
Cənab prezident, mən bu imkandan istifadə edərək, şəxsən Sizə, Azərbaycan xalqına və bizimlə işləyən
təşkilatların hamısına çox xoşbəxt, uğurlu yeni il arzulayıram.
Heydər Əliyev: Sağ olun, verdiyiniz bu məlumatlara görə təşəkkür edirəm. Təbiidir ki, mən sizin işinizi
daim izləyirəm. Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyi, köməkçim Əli Əsədov da mənə məlumatlar verir. Ancaq
gördüyünüz və gələcəkdə görəcəyiniz işlər haqqında bu gün verdiyiniz yığcam məlumatlarınız çox
sevindiricidir. Mən həmişə inanmışam ki, 1994-cü ildə bizim başladığımız iş ilbəil çox uğurla irəli gedəcəkdir.
İndi sizin dedikləriniz mənim bu ümidlərimi daha da reallaşdırır.
Bilirsiniz ki, sizin gördüyünüz işlər bizim dövlətimiz üçün, Azərbaycanın prezidenti kimi şəxsən mənim
üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də mən bu işlərə daim diqqət yetirirəm və bunu da öz vəzifəm hesab
edirəm. Siz, xarici ölkələrin şirkətləri, o cümlədən xüsusən BP, başqa şirkətlər burada, təbiidir ki, öz
maraqlarınızı təmin edirsiniz. Amma bizim üçün isə bu, Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, xalqın
rifah halının yaxşılaşdırılması üçün, ölkə sənayesinin böyük sahəsi olan neft-qaz sektorunun inkişaf etdirilməsi
üçün çox əhəmiyyətli işlərdir. Ona görə də əmin ola bilərsiniz ki, şəxsən mən indiyədək bu məsələlərdə sizə
dəstək verdiyim kimi, gələcəkdə də dəstək verəcəyəm. Əlbəttə, mən bu işlərin daha da sürətlə getməsini
istəyirəm. Çünki daha da qısa bir müddətdə nəticə əldə olunmasını arzulayıram. Ancaq eyni zamanda bilirəm ki,
sizin həyata keçirdiyiniz proqramlar olduqca sürətlə yerinə yetirilir. Bundan da artıq sürət əldə etmək olmaz.
Ona görə də mən sizin bu məlumatlarınızı məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Sizin planlarınızla mən tamamilə
razıyam. İndiyə qədər olduğu kimi mənim tərəfimdən bundan sonra da sizə dəstək veriləcəkdir və bu
proqramların hamısını birlikdə həyata keçirəcəyik.
Təbiidir ki, mənim üçün, ümumiyyətlə, Azərbaycan dövləti və bizim cəmiyyətimiz üçün Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin tikintisinin bilavasitə başlanması böyük hadisə olacaqdır. Bununla bərabər, "Şahdəniz"
qaz yatağından Şahdəniz-Ərzurum qaz kəmərinin çəkilməsinə başlanması da bizim üçün böyük hadisə
olacaqdır. Tikintilərin başlanması haqqında indi sizin verdiyiniz məlumatları mən nəzərə alıram. Ümidvaram ki,
həmin müddətlərdə siz öz işinizə başlayacaqsınız. Sizə bu işlərdə uğurlar arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN XALQINA YENİ İL TƏBRİKİ
(31 dekabr 2001)
31 dekabr 2001-ci il
Əziz həmvətənlər!
Bacılar və qardaşlar!
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
Sizi Yeni il bayramı münasibətilə və Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm, qarşıdan gələn 2002-ci ildə hamınıza səadət, cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
2001-ci il, XX1 əsrin birinci ili – üçüncü minilliyin birinci ili bütün dünya üçün, o cümlədən Azərbaycan
xalqı üçün çox xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir ildir. Bu il bizim üçün, ölkəmiz üçün Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin onuncu ildönümü olubdur. Biz müstəqilliyimizin onuncu ildönümünü təntənə ilə qeyd etdik,
keçdiyimiz tarixi yola qiymət verdik, gördüyümüz işləri təhlil etdik və gələcək vəzifələrimiz haqqında
fikirlərimizi bəyan etdik.
Böyük məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, 2001-ci il Azərbaycan xalqı üçün çox uğurlu il olmuşdur.
Bu ildə Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini daha da möhkəmləndirmiş, ölkəmizdəki ictimai-siyasi sabitlik
davam etmiş, Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi quruculuq prosesi uğurla həyata keçirilmiş, ölkəmizin
bütün sahələrində islahatlar, siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial islahatlar ardıcıl surətdə həyata keçirilib və
keçirilməkdədir. Bunlar hamısı öz müsbət nəticələrini vermişdir.
2001-ci ildə Azərbaycanın ordusu güclənib və müdafiə qüdrəti artmışdır. Görülən bu işlər Azərbaycanda
bütün sahələrdə inkişafın olmasını nümayiş etdirir. Bizim sosial, iqtisadi sahədə nailiyyətlərimiz böyükdür. Mən
bunu bir neçə rəqəmlə ifadə etmək istəyirəm. Ümumi daxili məhsul 10 faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 5 faiz,
kənd təsərrüfatı istehsalı 11 faiz artmış, xarici ticarət dövriyyəsində 22 faiz artım gözlənilir. Bunların
nəticəsində xalqın rifah halı yaxşılaşıbdır. Orta aylıq əmək haqqı 25 faiz artmışdır. İndi orta aylıq əmək haqqı
260 min manat təşkil edir. Bizim başqa göstəricilərimiz Azərbaycanda həm iqtisadiyyatın, həm də sosial
sahənin inkişafını nümayiş etdirir.
Uğurla aparılan xarici siyasət nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeləri daha da
möhkəmlənibdir. 2002-ci ildə bizim bu siyasətimiz davam edəcəkdir. Azərbaycanda xalqımızın, vətəndaşların
rahat yaşaması üçün, sərbəst yaşaması üçün bütün imkanlar yaranıbdır. Bunlar hamısı da Azərbaycanın gələcək
inkişafı üçün ən əsas şərtlərdir.
2002-ci ildə bizim qarşımızda böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələr müəyyən olunubdur. Birinci növbədə,
qəbul olunmuş dövlət büdcəsi Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafının irəliyə getməsini təmin edəcəkdir.
Bildirmək istəyirəm ki, büdcənin xərclərinin 63 faizi sosial sahəyə yönəldilibdir və sosial problemlərin həll
olunmasına həsr olunacaqdır. Bizim iqtisadi siyasətimiz ümumən sosialyönlü xarakter daşıyır və bu, həm 2001ci ildə həyata keçirilmişdir, həm də 2002-ci ilin büdcəsi də məhz sosial yönümlü dövlət büdcəsidir. Beləliklə,
biz birinci növbədə, xalqın rifah halını yaxşılaşdırmağa və sosial problemləri həll etməyə çalışırıq. Bunlarla
bərabər, bizim bir çox problemlərimiz də var. Biz bu problemləri ardıcıl surətdə həll edirik. 2002-ci ildə də
onların həll edilməsi bizim əsas vəzifələrimizdən biridir.
Azərbaycanın qarşısında duran əsas məsələlərdən biri Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması məsələsidir. Ötən illər, 2001-ci ildə bu məsələnin həll olunması üçün xeyli iş
görülübdür. Müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda bu barədə müzakirələr aparılıbdır. ATƏT-in Minsk qrupu
çərçivəsində bir çox görüşlər keçirilibdir. Xüsusən, Parisdə, Ki-Uestdə, Moskvada həm ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə, həm də Minsk qrupuna həmsədrlik edən ölkələrin dövlət başçıları ilə görüşlər
keçirilibdir. Bununla bərabər, iki ölkənin prezidentləri arasında görüşlər, danışıqlar aparılıbdır. Təbiidir ki,
bunlar hamısı bu məsələnin həll olunması üçün kiçik də olsa imkanlar yaradır. Mən inanıram ki, 2002-ci ildə biz
bu məsələnin həll edilməsi üçün lazım olan bütün imkanlardan ardıcıl olaraq istifadə edəcəyik və münaqişəyə
son qoyulmasına nail olmağa çalışacağıq.
Mən bu gün bəyan edirəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir və ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin
təmin olunması əsasında, beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll oluna bilər. Eyni zamanda, biz həmişə
konstruktiv mövqedə olmuşuq. Biz Ermənistan ilə qarşılıqlı kompromislər haqqında da müzakirələr aparmağa
hazırıq.
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Bir sözlə, bu problem nə qədər çətin olsa da, mən hesab edirəm ki, bu münaqişə həll olunacaq, Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları azad olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş soydaşlarımız öz evlərinə, öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar.
Hesab edirəm ki, 2002-ci il Azərbaycan üçün daha da uğurlu il olacaqdır. Çünki ötən on il ərzində və
xüsusən, sona çatan 2001-ci il ərzində Azərbaycanda bütün sahələrdə dəyərli nailiyyətlər əldə edilibdir. Hesab
edirəm ki, bunların əsasında 2002-ci ilin daha da uğurlu olması üçün çox böyük imkanlar yaranıbdır. Biz isə bu
imkanlardan səmərəli istifadə etməliyik.
Mən gələcəyə nikbinliklə baxıram və hesab edirəm ki, 2002-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
daha da möhkəmlənməsi, yaranmış ictimai-siyasi sabitliyin qorunub saxlanması, Azərbaycanda demokratik
dəyişikliklərin həyata keçirilməsi, bütün sahələrdə islahatların həyata keçirilməsi XX1 əsrdə Azərbaycan
Respublikasının inkişafının böyük mərhələsini təmin edəcəkdir. Əziz həmvətənlər, mən buna inanıram və sizi
əmin edirəm ki, bunlara nail olmaq üçün Azərbaycan dövləti bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışacaqdır.
Mən bu bayram münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Birinci növbədə, Azərbaycanın səngərlərdə olan və
Azərbaycanın torpaqlarını müdafiə edən əsgərlərimizi, ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi təbrik edirəm. Şəhid
ailələrini təbrik edirəm. Müharibə əlillərini, müharibə iştirakçılarını təbrik edirəm. Yerindən-yurdundan didərgin
düşmüş, çadırlarda ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızı təbrik edirəm. Bir daha əmin edirəm ki, onlar öz
yerlərinə-yurdlarına qayıdıb, öz torpaqlarında gələcək həyatlarını quracaqlar. Onların hamısına cansağlığı,
səadət, 2002-ci ildə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bütün Azərbaycan xalqını, Azərbaycan vətəndaşlarını Yeni il münasibətilə təbrik edirəm. Bayramınız
mübarək olsun!
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