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TÜRKİYƏNİN AZƏRBAYCANDAKI SƏFİRİ
ƏHMƏD ÜNAL ÇEVİKÖZ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(11 yanvar 2002)
Prezident sarayı
11 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük, sizi, dost ölkənin diplomatını səmimiyyətlə salamlayıram.
Necəsiniz, Bakıda nə vaxtdan səfir vəzifəsində çalışırsınız?
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Hörmətli Cümhur başqanım,vaxt tapıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Sizə etimadnaməmi 27 noyabrda təqdim etmişəm. Artıq ay yarım yaxınlaşıbdır. Bu müddət ərzində
Azərbaycan hökumətinin hörmətli nazirləri ilə tanışlıq görüşləri keçirmişəm. Onlar Azərbaycandakı inkişafı,
hazırlanmaqda olan qanunlar barədə mənə məlumat verdilər. Mən də Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı
əlaqələrin irəliləməsi üçün çalışmağa hazır olduğumu, bu sahədə başda zati-aliniz olmaqla mənə dəstək
veriləcəyinə əmin olduğumu söylədim. Görüşdüyüm nazirlər də mənə dəstək verəcəklərini söylədilər. Bu da
məni çox məmnun etdi.
Türkiyənin böyük elçisi kimi Azərbaycanda çalışmaq çox böyük şərəfdir. Amma gördüm ki, bu mənim
üçün həqiqətən şərəflə bərabər, həm asan, həm də zövqlü bir iş olacaqdır. Belə dəstək aldığım üçün çox
məmnunam.
Cənab Prezident, sağ olun. Bütün bunlarda Sizin çox böyük payınız vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən heç başqa cür düşünə bilməzdim. Sizə bu qədər dəstək verilməsi məni heç
təəccübləndirmir. Bunlar hamısı təbiidir. Bu, Azərbaycan ilə Türkiyə arasında olan dostluq, qardaşlıq,
əməkdaşlıq əlaqələridir və hər bir nazir, yaxud başqa vəzifəli şəxs – təkcə onlar yox, bizim vətəndaşlarımızın
əksəriyyəti – Türkiyəyə çox böyük məhəbbətlə, sevgi ilə münasibət göstərirlər. Onların hər biri Türkiyə ilə
Azərbaycan arasındakı əlaqələrin daha da inkişaf etməsi üçün əlindən gələni etməyə hazırdır. Ona görə mən
sizinlə görüşəndə də dedim ki, heç də narahat olmayın, sizin burada işiniz çox asan, qolay olacaqdır.
Mən o vaxt da demişdim, indi də deyirəm, əgər bir çətinliyiniz olsa, mən buradayam.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Çox təşəkkür edirəm.
Hörmətli Cümhur başqanım, bilirsiniz ki, 2002-ci il yanvarın 14-ü ölkələrimiz arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının onuncu ildönümüdür. Biz bunu Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinə layiq şəkildə
keçirmək üçün bir proqram hazırlamışıq. Azərbaycan Atatürk Mərkəzi yanvarın 14-də Milli Elmlər
Akademiyasında elmi konfrans təşkil edəcəkdir. Konfransda çıxış etmək üçün Türkiyədən də məruzəçilər gələcəklər.
Bu, ortaq bir elmi konfrans olacaq və biz orada Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin on ilini dəyərləndirəcək,
tarixi, sosial, iqtisadi, siyasi və hərbi əlaqələr barədə müzakirələr aparacağıq. Həmin gün axşam bu yubileyi
təntənəli şəkildə qeyd etmək üçün bir mərasim keçirməyi nəzərdə tutmuşuq.
Zati-aliləri, vaxt tapıb həmin tədbirdə iştirak etsəniz bizi şərəfləndirər və məmnun edərsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam. Mən bilirəm ki, ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr
qurulmasının onuncu ildönümüdür. Bu bizim üçün çox əziz bir gündür. Çünki Türkiyə Azərbaycanın
müstəqilliyini ilk tanıyan ölkədir və Azərbaycanla diplomatik əlaqə quran ilk ölkədir. Bu bizim üçün çox
əhəmiyyətlidir. Amma digər tərəfdən də bu Türkiyədir, başqa dövlət deyil. Ona görə sizin proqramınızdan
çox məmnunam.
Çox məmnunam ki, mənim təşəbbüsümlə və sərəncamımla yaranmış Azərbaycan Atatürk Mərkəzi artıq
fəaliyyət göstərir. O vaxt mənə Beynəlxalq Atatürk Sülh mükafatı veriləndən sonra düşündüm ki, bunu
etmək lazımdır və buna da böyük ehtiyac varmış.
Mən çox böyük bir professoru həmin mərkəzə başqan təyin etdim. O bizim parlamentin deputatıdır.
Orada başqa adamlar da var. Onlara çox qədim, gözəl bir bina vermişəm.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Hörmətli Cümhur başqanım, biz o binanı gördük, mərkəzin rəhbəri ilə
birlikdə ziyarət etdik. Binanın təmiri ilə bağlı bir layihə hazırlanıbdır. İnşallah, bu layihəni altı ay
müddətində başa çatdırmaq istəyirlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Onlara büdcədən vəsait ayırdım ki, oranı tezliklə təmir etsinlər. Bina çox gözəl,
çox qədim, memarlıq əsəri olan bir binadır. Mən vaxtilə, keçmişdə o binada olmuşam. O neçə vaxt idi ki, boş
qalmışdı. Kimlərsə onu əlinə keçirmək istəyirdi, mən qoymurdum, deyirdim ki, bu bina dövlətə lazım
olacaqdır. Sonra da lazım oldu. Atatürk Mərkəzi yaranandan sonra düşündük ki, ona hansı binanı verək.
Mənə bir neçə yerin ünvanını verdilər. Amma mən dedim ki, bu binanı verməliyik. Bildirdilər ki, həmin bina
bir az köhnəlibdir, xarablaşıbdır. Dedim, bu çətin məsələ deyil, vəsait verəcəyik, düzəldəcəklər. Vaxtilə bu
binanı çox gözəl tikiblər. Çox yaxşıdır.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Bəli, çox gözəl binadır. Hazırda oranı təmir edirlər və altı ay ərzində
bitirəcəklər. Atatürk Mərkəzi yaranandan bəri ilk fəaliyyətinə bazar ertəsi günü yanvarın 14-də keçiriləcək
elmi konfransla başlayacaqdır. Bu da bizə çox böyük məmnunluq və şərəf verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Çalışaram ayın 14-də axşamkı proqramınızda – hər halda, mən
proqramıma baxaram – olum. Çünki bu bizim üçün əlamətdar bir gündür.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Cənab Prezident, bizə böyük şərəf vermiş olarsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə, Ankarada, İstanbulda yenə də qar yağır?
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Türkiyə çox ağır bir dövr yaşadı. İstanbul, Ankara on ildə ilk dəfədir ki,
belə ağır qış yaşayır. Qar artıq əriməyə başlayıbdır, yollar açılıbdır. Azərbaycana da bir az qar yağdı, iki gün
yağdı, sonra kəsdi.
Çox şükür, hər şey normal vəziyyətə düşdü. İndi yollar açılıbdır, təyyarə də işə düşübdür. Bilirsiniz ki,
İstanbuldan Bakıya iki gün təyyarə gələ bilmədi. Bu məni çox üzdü, insanların gediş-gəlişini ləngitdi. Ancaq
sonra insanlar Azərbaycandan Ankaraya gedə bildilər.
Bilirsiniz ki, Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında hərbi sahədəki işbirliyi ilə bağlı anlaşmanın
hazırlanması başa çatdırıldı. Anlaşmanın mətni üzərində müzakirələr aparıblar və sonra onun
imzalanmasının tarixi müəyyənləşdiriləcəkdir. Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstan arasında hərbi sahədəki
işbirliyi anlaşması qaçaqmalçılığa, terrorizmə qarşı birgə mübarizə aparmaq barədə, eyni zamanda, Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin mühafizəsi ilə bağlı bir sıra məsələləri özündə əks etdirir. Biz
düşünürük ki, bu çox faydalı bir anlaşma olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu gün Türkiyə–Azərbaycan diplomatik əlaqələrinin qurulmasının onuncu
ildönümünü qeyd etməyə başladıq. Bu münasibətlə Türkiyənin böyük elçisi Azərbaycan prezidenti ilə
görüşür. Bu tədbir bundan sonra da davam edəcəkdir.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Çox sağ olun.
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AZƏRBAYCAN İLƏ TÜRKİYƏ ARASINDA DİPLOMATİK ƏLAQƏLƏR
YARADILMASININ ON İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ "AVROPA" MEHMANXANASINDA
KEÇİRİLMİŞ MƏRASİMDƏ ÇIXIŞI
(14 yanvar 2002)

14 yanvar 2002-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı Türkiyə ilə Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr qurulmasının onuncu ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Bu bayram xüsusi xarakter daşıyır. Adətən biz, hər ölkənin bayramını qeyd edirik. Öz ölkəmizin, dost
ölkələrin bayramlarını qeyd edirik. Amma indi hər iki ölkə bir bayramı qeyd edir. Bu, Türkiyə üçün də
bayramdır, Azərbaycan üçün də bayramdır. Çünki iki dövlətin bir-biri ilə diplomatik əlaqələr qurması
bayramıdır.
Azərbaycan on il bundan öncə öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bu, bizim çoxəsrlik tariximizdə
olduqca böyük bir tarixi hadisədir. Müstəqilliyi elan edən kimi, təbiidir ki, dünya ölkələrinə Azərbaycanı
müstəqil dövlət kimi tanıtmalı idik. Bilirsiniz ki, bu özü də böyük bir prosesdir. Əvvəlki vaxtlarda dediyimiz
kimi, bu gün də deyirik ki, çox böyük xoşbəxtlikdir ki, Azərbaycanın müstəqilliyini ilk tanıyan Türkiyə
Cümhuriyyəti olmuşdur. Bu, eyni zamanda təbii bir haldır. Çünki bizim xalqlarımızı bağlayan dərin köklər
var. Həqiqətən 1918-ci ildə də Azərbaycan müstəqilliyini elan edən kimi, ölkəmizi ilk olaraq Türkiyə
tanımışdı. Bu dəfə də belə olmuşdur. Ancaq eyni zamanda, Türkiyənin bu addımı Azərbaycanın bütün dünya
ölkələri tərəfindən tanınmasına böyük təkan verdi. Qısa bir müddətdə Azərbaycan müstəqil dövlət kimi
tanındı. İndi on ildir ki, müstəqil dövlət kimi yaşayır.
On il içərisində Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı böyük sınaqlardan keçibdir. Doğrudur, bizim
dostluq, qardaşlıq əlaqələrimizdə on ildə heç bir problem olmayıbdır. Çünki bizim dostluğumuz çox sağlam
təməllər, dərin tarixi köklərimiz üzərində qurulubdur. Güman edirəm ki, belə də olmalı idi. Əminəm ki,
bundan sonra da heç bir problem olmayacaqdır. Amma buna baxmayaraq, on il içərisində Azərbaycan öz
müstəqilliyini qoruyub saxlamaq üçün böyük sınaqlardan keçdi.
Bütün bu mərhələlərdə də Türkiyə Cümhuriyyəti həmişə Azərbaycanın yanında olubdur, Azərbaycana
dəstək veribdir və beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasında ölkəmizə həmişə dayaq
olubdur.
Bizim Azərbaycan üçün ən ağrılı məsələ Dağlıq Qarabağ məsələsi, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi, onun həll olunmasıdır. Bu münaqişənin həll olunmasında da Türkiyə Cümhuriyyəti, Türkiyə
dövləti elə bu münaqişə başlayandan Azərbaycana həmişə dəstək veribdir. Baxmayaraq ki, o vaxt hələ
Azərbaycan müstəqil deyildi, sadəcə, öz mənəvi dəstəyi ilə Azərbaycana yardım edibdir. Azərbaycan
müstəqil dövlət olandan sonra isə bu, artıq bizim dövlətimizə verilən dəstək olubdur. İndi də bu ağır və çətin
məsələnin həll olunması yollarının axtarılmasında Türkiyə Cümhuriyyəti Azərbaycana yaxından yardım edir,
Azərbaycanla bir yerdədir, Azərbaycanın mövqelərini həmişə dəstəkləyib və əminəm ki, bundan sonra da
dəstəkləyəcəkdir.
On il biz müstəqil dövlətlər kimi bir-birimizlə əlaqədə inkişaf etmişik. Heç şübhə yoxdur ki, bu,
gələcək üçün böyük bir əsasdır. Biz gələcəyin çox möhkəm təməlini qoymuşuq. Əminəm ki, bu təməl
üzərində böyük bir Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı abidəsi yaradılacaqdır. Bu abidə gələcək illərdə
də, gələcək əsrlərdə də Türkiyə-Azərbaycan dostluğunun, qardaşlığının yenilməz rəmzi olacaqdır.
Bir daha sizi təbrik edirəm.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ BAKIDAKI SƏFİRİ
ROSS UİLSON İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(14 yanvar 2002)
Prezident sarayı
14 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Əhvalınız necədir?
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən çox yaxşı istirahət etdim. Üç həftə yarım istirahətdə
oldum. Birləşmiş Ştatlarda, Vaşinqtonda oldum və Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəsmiləri ilə görüşdüm,
Azərbaycan haqqında söhbətlər etdim. Elə bilirəm ki, həmin söhbətlər Sizin üçün də maraqlı olacaqdır. Bir qədər
sonra bu söhbətlərə qayıda bilərik.
Cənab Prezident, çox sağ olun ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından qayıdan kimi məni belə tezliklə qəbul
edirsiniz. Sizə və bütün Azərbaycan xalqına ən xoş yeni il arzularımı yetirirəm. Eyni zamanda Amerika
Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Buşdan, dövlət katibi Pauelldən və cənab Armitacdan Sizə salamlar
yetirirəm.
Cənab Prezident, mən keçən həftənin üçüncü günü ABŞ prezidenti cənab Buş ilə görüşdüm. O,
Azərbaycana çox böyük maraq göstərir və eləcə də çox istəyir ki, Sizinlə və Ermənistan prezidenti
Köçəryanla işi davam etdirsin. Çox arzu edir ki, bu ilin sonunadək Qarabağ məsələsinin həlli tapılsın. O həm
də Sizin səhhətinizlə maraqlandı və Sizə ən xoş arzularını yetirdi.
Dövlət katibi Pauell isə mənə dedi ki, Azərbaycanla bundan sonra da işləmək əzmindədir və bütün
imkanlardan istifadə olunacaq ki, sentyabrın 11-də baş vermiş faciəli hadisədən sonra terrorizmin qarşısı hər
bir sahədə, hər bir məqamda alınsın. Eləcə də Azərbaycanla birgə işləyib Dağlıq Qarabağ məsələsini sona
çatdırmaq əzmindədir.
Çox şadam ki, yenidən Azərbaycana qayıtmışam və onların tapşırığı ilə Azərbaycanda öz işimi davam
etdirirəm. Ümid edirəm ki, bizim əməkdaşlığımız 2002-ci ildə uğurlu olacaqdır. İnanıram ki, bu, keyfiyyət
baxımından indiyə qədər olan əməkdaşlıqdan fərqlənəcəkdir.
Cənab Prezident, Sizə məlum olduğu kimi, 907-ci düzəliş barəsində də irəliləyiş əldə olunmuşdur. Artıq
həftənin dördüncü günü sənədlər lazımi qaydaya salınmışdır və prezidentin imzalaması üçün hazırdır.
Sizə onu da bildirmək istəyirəm ki, üzümüzə gələn iki ay müddətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının bir
neçə rəsmi nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edəcəkdir. Bu səfərlərin əsas məqsədi Sizin rəsmi şəxslərlə,
nazirlərlə görüşmək və müvafiq sahələrdə işimizi irəli aparmaqdır, əməkdaşlığı genişləndirməkdir. Sizə
məlum olduğu kimi, məhz 907-ci düzəlişə görə bu əməkdaşlıq belə geniş aparıla bilmirdi. Azərbaycana 10
gün müddətində Amerika Birləşmiş Ştatlarından bir qrup gələcəkdir. Həmin qrup Azərbaycanla iqtisadi
sahədə əməkdaşlıq etmək haqqında fikir mübadiləsi aparacaq, görüşlər keçirəcəkdir. Daha sonra, 10-11 həftə
müddətində Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi ekspertlərindən ibarət bir qrup Azərbaycana gələcək və
hərbi əməkdaşlıq haqqında danışıqlar aparacaqdır.
Cənab Prezident, təkrarlamaq istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Buşun və
eləcə də Sizin liderliyiniz, rəhbərliyiniz altında bizi çox gərgin, çox maraqlı il gözləyir. Çox xoşbəxtəm ki,
yenidən Azərbaycana qayıtmışam və Sizi yeni ildə bir daha görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Verdiyiniz məlumatlara görə təşəkkür edirəm. Prezident cənab Buşdan,
cənab Pauelldən, cənab Armitacdan mənə gətirdiyiniz salamlara görə də təşəkkür edirəm. Onlara mənim
salamlarımı, ən xoş arzularımı çatdırmağınızı xahiş edirəm. Ümidvaram ki, 2002-ci ildə onlar ölkələrinin
inkişafında daha da yeni nailiyyətlər əldə edəcəklər.
Məmnunam ki, cənab Buş mənim səhhətimlə maraqlanıbdır. Mənim səhhətim yaxşıdır. Amma mən
eşitdim ki, prezident Buş peçenye yeyəndə nəsə onun boğazında qalıbdır. İndi necədir, yaxşıdır?
R o s s U i l s o n: Mən bu barədə səhər qəzetdən oxumuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də bunu bir saat bundan öncə oxudum.
R o s s U i l s o n: Məqalədən belə məlum olur ki, o, huşunu bir anlığa itirmişdir və hazırda yaxşıdır.
Amma eyni zamanda, əlbəttə, Sizin narahatlığınızı ona çatdıraram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xahiş edirəm çatdırasınız. Çünki mən bunu bir saat bundan öncə eşitdim.
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Bizim 2002-ci ildə müştərək görəcəyimiz işlər haqqında verdiyimiz məlumata görə də məmnunluğumu
bildirirəm. Təbiidir ki, biz gərək bu barədə geniş danışıqlar aparaq. Güman edirəm ki, sizinlə, ölkənizin
nümayəndələri ilə bu danışıqları aparacağıq. Biz sentyabr ayının 11-dən sonra mənim verdiyim bəyanata bu
gün də sadiqik. Beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə sizinlə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir
koalisiyada, bir alyansdayıq və öz tərəfimizdən nə mümkündürsə edəcəyik. Bu, qlobal məsələdir. Bununla
təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları yox, başqa böyük ölkələr də məşğuldur və biz də məşğuluq. Ancaq bizim
üçün başqa bir məsələ də var ki, o bəlkə də dünya miqyasında qlobal xarakter daşımır. Amma bizim üçün
qlobal xarakter daşıyır. Bu da Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Mən çox məmnunam, siz mənə çatdırdınız ki, prezident cənab Buş çox nikbindir və hesab edir ki, bu ilin
sonuna qədər bu məsələni həll etmək lazımdır. Mən də nikbinəm. Biz bu məsələnin həll olunmasını hamıdan çox
istəyirik. Amma mən çox arzu edərdim ki, prezident cənab Buşun bu nikbinliyi və bu arzuları real tədbirlərlə
həyata keçirilsin. Təbiidir, biz – mən, Azərbaycan prezidenti və Ermənistan prezidentini nəzərdə tuturam –
görüşləri davam etdirəcəyik. Ancaq bu məsələnin həll olunması üçün bizə lazımi yardım da lazımdır. Mən bilirəm
ki, məsələ ədalətli həll olunmalıdır. Biz də bunun tərəfdarıyıq. Bunun üçün də Minsk qrupunun həmsədrləri və
xüsusən, Amerika Birləşmiş Ştatları öz səylərini artırmalıdır. Bu bizim əsas problemimizdir, qarşımızda duran
əsas vəzifədir.
Artıq indi, 907-ci düzəliş götürüləndən sonra və bizim əməkdaşlığımız üçün yeni imkanlar açıldıqdan sonra,
güman edirəm ki, bu problemi də birlikdə həll etməliyik. Güman edirəm, bu yaxın günlərdə 907-ci düzəlişlə
əlaqədar olan prosedura da sona çatacaqdır. Doğrudur, indi siz də, biz də məsələni həll olunmuş kimi hesab edirik.
Ancaq lazımdır ki, son imza atılsın. Güman edirəm, bu da olacaqdır. Bir daha deyirəm, siz də bunu dəfələrlə
demisiniz, bu gün də dediniz, bu bizim əməkdaşlığımız üçün yeni böyük imkanlar yaradacaqdır. Təbiidir ki, biz
öz tərəfimizdən bu əməkdaşlığın həyata keçirilməsi üçün üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirəcəyik.
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NATO PARLAMENT ASSAMBLEYASININ PREZİDENTİ RAFAEL ESTRELLA VƏ
QURUMUN BAŞ KATİBİ SEYMON LANN İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİNDƏN
(18 yanvar 2002)

18 yanvar 2002-ci il
Heydər Əliyev: Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli cənab baş katib!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizinlə görüşməkdən çox məmnunam. Sizi Azərbaycanda səmimi qəlbdən
salamlayıram.
Mən bilirəm ki, siz burada bir çox görüşlər keçirmisiniz. Azərbaycan parlamentinin sədri hörmətli cənab
Murtuz Ələsgərov sizi dəvət edib və səfərinizi təşkil edibdir. Mən ondan sizin görüşləriniz haqqında
məlumat aldım. Çox şadam ki, siz, NATO Parlament Assambleyasının prezidenti Azərbaycana maraq
göstərir və Azərbaycanla qısa müddət də olsa tanış olmusunuz. Buyurun, mən sizi dinləyirəm.
Rafael Estrella: Cənab prezident, ilk öncə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu gün bizi
qəbul edirsiniz. Ölkənizdə olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Çox şadam ki, parlamentinizin sədri cənab
Ələsgərovun dəvətini qəbul edib buraya gəlmişəm. Bu səfərimiz Azərbaycanın parlamenti ilə NATO
Parlament Assambleyası arasında əlaqələrin davam etməsinin nümunəsidir.
Cənab Əsgərovun başçılıq etdiyi Azərbaycan nümayəndə heyəti NATO Parlament Assambleyasında çox
fəal iştirak edir və onlar bizə Azərbaycan haqqında məlumat verdilər. Assambleyanın keçirdiyi bütün
seminarlarda, görüşlərdə, fikir mübadilələrində iştirak edirlər.
Bu günlər ərzində Sizin ölkədə olarkən biz bir sıra mühüm müzakirələr keçirdik. Müzakirələr zamanı
Azərbaycanın bugünkü reallıqları haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Sizin ölkənin üzləşdiyi bir sıra
problemləri də müzakirə etdik. Sizə məlum olduğu kimi, bunların arasında ən mühüm problemlər –
Azərbaycanın ərazisində çoxsaylı qaçqınların, ölkə daxilində daimi yaşayış yerlərindən didərgin düşmüş
adamların olması, eləcə də Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində bir irəliləyişin qeydə alınmamasıdır.
Təəssüflər olsun ki, bu günə qədər beynəlxalq birlik, beynəlxalq təşkilatlar bu məsələdə kifayət qədər fəal
olmamışlar və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının indiyədək qətnamələri yerinə yetirilməmişdir.
Azərbaycanın NATO Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyəti Parlament Assambleyasında
təmsil olunmuş digər nümayəndə heyətlərinin diqqətini daim bu məsələyə yönəldir və Azərbaycanın səsini
eşitdirməyə çalışır.
Cənab prezident, demək istəyirəm ki, assambleyada bizim çox qiymət verdiyimiz məqamlardan biri
açıqlıq, məlumatın yayılması məsələsidir ki, bunda da sizin nümayəndə heyəti çox fəaldır və ölkədə gedən
proseslər barədə informasiyanı bizə vaxtlı-vaxtında çatdırırlar. Biz sizin nümayəndə heyətiniz vasitəsilə
Cənubi Qafqazda, habelə Mərkəzi Asiyada gedən proseslərdən xəbərdar oluruq.
Sizin nümayəndə heyəti ilə əməkdaşlıq, ondan aldığımız informasiya nəticəsində biz digər ölkələrlə də
əlaqələrimizi tənzimləyirik. Məsələn, deyə bilərəm ki, Rusiya ilə fikir mübadilələrimiz zamanı biz onları
Cənubi Qafqazda daha konstruktiv işləməyə çağırmışıq. Biz Sizin bu günə qədər göstərdiyiniz səyləri yüksək
qiymətləndiririk və parlamentdə müxtəlif siyasi partiyaları təmsil edən nümayəndələrlə görüşlər zamanı onu
da bildirmişik ki, Azərbaycanın Qərb yönümlü olmasını və Azərbaycanın azadlıq, demokratiya və qanunun
aliliyi tərəfində olmasını yüksək qiymətləndiririk.
Dünən və bu gün biz Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın ətrafında yaranmış vəziyyət haqqında
müzakirələr keçirmişik. Biz bilirik ki, Sizin bu günlərdə Rusiyaya səfəriniz olacaqdır və daha sonra İrana
səfəriniz planlaşdırılmışdır.
Bilirik ki, hər iki ölkə Sizin region üçün, Sizin ölkə üçün çox vacib, qonşu ölkələrdir. Eyni zamanda, biz
Sizin GUÖAM-da iştirakınızı də alqışlayırıq. Bilirik ki, Azərbaycan bu təşkilatda aparıcı rol oynayan
ölkədir. Gördüyünüz kimi, bizim ümumi danışıqlarımızda bütün bu məsələlərə, fikir mübadiləsinə yer
ayırmışıq.
Cənab prezident, qonaqpərvərliyinizə görə Sizə minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik.
Heydər Əliyev: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Mən sizin danışığınızdan belə başa düşdüm ki, Azərbaycan haqqında hər şeyi bilirsiniz. Ona görə hesab
edirəm ki, mənim sizə əlavə məlumat verməyimə ehtiyac yoxdur.
Birincisi, mən məmnunam ki, sizin dediyinizə görə, bizim nümayəndə heyəti NATO-nun Parlament
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Assambleyasında fəal iştirak edir və Parlament Assambleyasının üzvlərinə, sizin hamınıza Azərbaycan
haqqında lazım olan məlumatları verir və bizi narahat edən problemlər haqqında orada fikir mübadiləsi
aparır.
İkincisi, siz burada olduğunuz qısa bir vaxtda çox səmərəli işlər görmüsünüz, Azərbaycanın bugünkü
vəziyyətini öyrənmisiniz, hər şeyi də bilirsiniz. Mən qısa onu deyə bilərəm ki, Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyinin on illiyini bu yaxınlarda qeyd edibdir. Bizim üçün müstəqillik ən həlledici amildir və
müstəqilliyimizin daha da möhkəmlənməsi üçün bundan sonra da çalışacağıq.
Biz müstəqil dövlət kimi Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi aparırıq,
islahatlar həyata keçiririk və Azərbaycanı bütün sahələrdə bazar iqtisadiyyatı, demokratik prinsiplər əsasında
irəliyə aparmağa çalışırıq. Biz bütün beynəlxalq təşkilatlarla səmərəli əməkdaşlıq edirik, NATO ilə
əməkdaşlığımıza xüsusi əhəmiyyət veririk.
Xatirimdədir, 1994-cü ildə Brüsseldə mən NATO ilə "Sülh naminə əməkdaşlıq" proqramını imzaladım.
Ondan sonra çox işlər görülübdür. Ən nəhayət, biz NATO-nun Parlament Assambleyasında müşahidəçi kimi
iştirak edirik. Biz bu istiqamətdə bundan sonra da əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Mənə belə gəlir, bizim parlamentin sədri sizinlə danışmışdı ki, əgər Azərbaycan Parlament
Assambleyasının assosiativ üzvü olsa, daha yaxşı olar. Hər halda, biz sizinlə öz əməkdaşlığımızı bundan
sonra da bütün sahələrdə davam etdirəcəyik.
Mən çox məmnunam ki, sizin Azərbaycanı narahat edən əsas problem, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ problemi haqqında məlumatınız vardır. Güman edirəm, onu da bilirsiniz ki,
Ermənistan təcavüzkar olaraq Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir.
Bilirəm ki, siz bu gün köçkünlərlə, qaçqınlarla görüşmüsünüz, onların vəziyyətini gözünüzlə
görmüsünüz. Amma bilin, onlar ən yaxşı vəziyyətdə yaşayanlardır. Çünki birincisi, onlar Bakıdadırlar,
ikincisi, heç olmasa, münasib olmasa da binadadırlar. Amma əksəriyyəti çadırlarda çox ağır şəraitdə yaşayır.
Bu da artıq 9 ildən çoxdur və bu günə qədər davam edir.
Biz müharibəni 1994-cü ildə dayandırmışıq. Məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ancaq
Ermənistan məsələnin həll olunmasına maneçilik törədir. Siz qeyd etdiniz ki, beynəlxalq təşkilatların, o
cümlədən Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bu məsələ ilə əlaqədar qətnaməsi Ermənistan tərəfindən yerinə
yetirilmir. Təbiidir ki, bu da bizdə, bütün vətəndaşlarımızda böyük təəccüb hissi doğurur. Siz də, yəni
NATO-nun Parlament Assambleyası da bu məsələ ilə maraqlanırsınız.
Bizim parlamentin sədri mənə dedi ki, Buxarestdə seminarda bizim nümayəndəmiz Ziyafət Əsgərov bu
barədə çıxış edib, geniş məlumat veribdir. Amma siz də bir şey edə bilmirsiniz. Ona görə biz çox arzu edirik
ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən siz də bu bölgədə sülhün, sabitliyin təmin olunması üçün daha
da təsirli tədbirlər görəsiniz.
Biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Ümumiyyətlə, biz hər yerdə sülh istəyirik, sülh
arzulayırıq. Bizimlə qonşu olan dövlətlərlə mehriban dostluq əlaqələri əsasında əməkdaşlıq edirik və etmək
də istəyirik. Amma bizim bölgədə, Cənubi Qafqazda həm Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, həm də Gürcüstanda olan münaqişələr, təbiidir ki, vəziyyəti çox gərginləşdiribdir. Cənubi
Qafqaz isə, siz artıq bunu yaxşı bilirsiniz, dünyanın ən mühüm regionlarından biridir.
Güman edirəm, sizin Azərbaycanla tanışlığınız, burada gördükləriniz, eşitdikləriniz bizə yardım
edəcəkdir ki, NATO-nun Parlament Assambleyasında da Azərbaycanın problemlərinə daha diqqətlə
yanaşılsın.
Rafael Estrella: Cənab prezident, tam əmin ola bilərsiniz ki, bu, bizim hazırkı məqsədimizlə eynidir.
Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, bu regiona diqqətiniz artsın.
Bizim Assambleyanı narahat edən, çalışdığımız əsas məramlardan biri təhlükəsizlikdir. Əlbəttə,
təhlükəsizlik dedikdə, biz Cənubi Qafqaz və Mərkəzi Asiyanın təhlükəsizliyini nəzərdə tuturuq. Bu
təhlükəsizliyi təmin etməkdən ötrü regiona daxil olan ölkələrlə sıx əməkdaşlıq lazımdır.
Gürcüstanda, xüsusilə Azərbaycanda təhlükəsizlik bizim üçün vacibdir.
Bizim Assambleyanın üzvləri region haqqında düzgün məlumat aldıqdan sonra bu fikirdədirlər ki, –
əmin ola bilərsiniz ki, Assambleyanın üzvləri öz ölkələrində hörmətli şəxslərdir, – bu regionda
təhlükəsizliyin təmin olunmaması, bu regionun təhlükəsizliyinin pozulması, ümumiyyətlə, Avrasiya
məkanında təhlükəsizliyin pozulmasına gətirib çıxara bilər.
Cənab prezident, sizə bildirim ki, Rusiya parlamentinin nümayəndələri ilə bizim çoxsaylı söhbətlərimiz,
müzakirələrimiz olur. Biz bir sıra məsələlərdə razılaşmasaq da, artıq onlar da bu fikirdədirlər ki, Qafqazın
təhlükəsizliyi məsələsi müzakirə olunmadan biz ümumi müzakirələr apara bilmərik. Rusiya nümayəndələri
ilə bizim bu cür söhbət aparmağımıza imkan yaratmaq lazım idi. Yəni Rusiya nümayəndələrini bu fikrə sövq
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etməkdən ötrü təbiidir ki, sizin regiondan olan nümayəndələr lazım idi. Sizin regionun, ölkənin
nümayəndələri bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirdilər. Ona görə də biz Rusiya nümayəndələri ilə söhbətlər,
müzakirələr zamanı onları bu fikrə sövq edə bildik ki, bizim müzakirələrimiz zamanı Cənubi Qafqaz
məsələləri mütləq müzakirə olunmalıdır.
Qeyd etməliyəm ki, 2003-cü ildə Bakıda NATO-nun seminarı keçiriləcəkdir. Cənab prezident, mən
Sizdən xahiş etmək istərdim ki, özünüz bu seminara himayədarlıq edəsiniz. Elə bilirəm ki, bu seminar
keçirilən zaman Sizin parlament üzvləri ümumiyyətlə təhlükəsizlik, müdafiə məsələləri ilə daha yaxından
tanış ola biləcəklər. Biz istərdik ki, sizin parlamentlə münasibətlərimizi təsisatlar səviyyəsinə qaldıraq. Yəni
bizim birbaşa münasibətlərimiz olsun.
Heydər Əliyev: Çox yaxşı, mən bunlarla razıyam. Ancaq bütün bu seminarlar, görüşlər, müzakirələr
bizim üçün onda çox əhəmiyyətli olardı ki, bölgəmizdə sülh əldə edilsin, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinə son qoyulsun. Biz bundan sonra da bütün söhbətləri, bütün seminarları keçirməyə hazırıq.
Ancaq biz istəyirik ki, real nəticələr olsun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR NAZİRİ
ƏBDÜLVAHİD MUSƏVİ-LARİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(23 yanvar 2002)
Prezident sarayı
23 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin bu səfərinizdən çox məmnunam. Düşünürəm ki, bu, İranın Daxili
İşlər nazirinin Azərbaycana ilk səfəridir. Bunun özü yaxşı işarədir. Bu onu göstərir ki, bizim əlaqələrimiz
inkişaf edir və o dərəcəyə çatıb ki, hətta Daxili İşlər naziri də Azərbaycana gəlir.
Sizin burada apardığınız danışıqlar, keçirdiyiniz görüşlər haqqında mənə söylədilər. Milli Təhlükəsizlik
naziri Namiq Abbasov, Daxili İşlər naziri Ramil Usubov mənə ətraflı məlumatlar veriblər. Mən çox
məmnunam ki, siz ölkələrimizi maraqlandıran məsələlər barəsində geniş fikir mübadiləsi aparmısınız və
əməkdaşlığımızın inkişaf etməsi üçün lazımi işlər görmüsünüz. Bizim ölkələrimiz arasında bu sahələrdə çox
böyük işlər görülməlidir. Təbii, sizin təcrübəniz böyükdür. Siz böyük ölkəsiniz. Bizdə də müəyyən təcrübə
var. Bunları paylaşmaq, bölüşmək lazımdır və bunlardan istifadə etmək, müştərək işlər görmək lazımdır.
Buyurun.
Ə b d ü l v a h i d M u s ə v i-L a r i: Cənab Prezident, ürəkaçan sözlərinizə görə Sizə təşəkkürümüzü
bildiririk.
Bizə burada, Prezident Aparatında görüş üçün yaratdığınız şəraitə görə Sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Biz
belə hesab edirik ki, İran İslam Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük imkanlar vardır. Bizim tarixi köklərimiz, birgə mədəniyyətimiz, dini birliyimiz tələb edir
ki, bu gün rəhbər işçilər, əlaqədar məsul şəxslər daha çox çalışsınlar və əlaqələrimizin genişləndirilməsi üçün
daha böyük işlər görülsün. Qardaş Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrimizin genişləndirilməsi İranın xarici
siyasətinin görüləcək işlərinin sərlövhəsini təşkil edir.
İran İslam Respublikasının prezidenti cənab Xatəminin hərarətli salamını Sizə çatdırmağı özümüzə borc
bilirəm. Tehrandan yola düşməzdən əvvəl son saatları mən cənab Xatəminin yanında olmuşam. O mənə
tapşırdı ki, onun səmimi qardaş salamını Sizə çatdırım.
Cənab prezident mənə tapşırdı Sizə çatdırım ki, yaxın gələcəkdə Sizi Tehranda qəbul etmək üçün bütün
şərait hazırdır. Sözsüz ki, Sizin Tehrana səfəriniz münasibətlərimizdə yeni səhifə açacaq, dönüş mərhələsi
olacaqdır. İnşallah, yaxın gələcəkdə Sizin səfəriniz həyata keçirilər.
Cənab Prezident, hörmətli nazirlərlə keçirdiyimiz görüşlər, əldə etdiyimiz razılıqlar haqqında Sizə
məlumat verməzdən əvvəl, icazə verin, mənimlə gəlmiş nümayəndə heyətinin üzvlərini Sizə təqdim edim.
Cənab Seyid Həmid Təhai Ərdəbil əyalətinin ostandarıdır. Əsədullah Kiyanersi İslam Şurası Məclisinin
üzvüdür, İsfahandan seçilmiş millət vəkilidir və eyni zamanda parlamentdə Təhlükəsizlik Komissiyasının
üzvüdür. Cənab Qəzaini Siz tanıyırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, tanıyıram.
Ə b d ü l v a h i d M u s ə v i-L a r i: Cənab Qulamhüseyn Boləndian təhlükəsizlik və nizam-intizam
məsələləri üzrə nazir müavinidir. Cənab Əlirza Biqdeli İran Xarici İşlər Nazirliyinin MDB ölkələri üzrə
ikinci idarəsinin rəisidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu da tanıyıram.
Ə b d ü l v a h i d M u s ə v i-L a r i: Cənab Prezident, Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ki,
görüşmək üçün bizə belə fürsət yaratdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
Hörmətli cənab Xatəminin mənə göndərdiyi salamlara görə, ona təşəkkürümü bildirirəm. Eyni zamanda
mən öz tərəfimdən ona ən səmimi qardaşlıq salamımı göndərirəm. Xahiş edirəm, mənim salamlarımı, hörmət
və ehtiramımı ona çatdırasınız.
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Mənim İrana səfərim barəsində məsələlər artıq həll olunubdur. İmzalanacaq sənədlər artıq hazırlanıb,
razılaşdırılıbdır. Mən çox böyük məmnuniyyətlə gözləyirəm ki, nə vaxt Tehranda olacağam.
Mən də hesab edirəm ki, bizim Tehrandakı görüşlərimiz, danışıqlarımız İran–Azərbaycan əlaqələrinin
daha da sürətlə inkişaf etməsi üçün çox səmərəli olacaqdır. Beləliklə, hesab edirəm ki, indi bizim
əlaqələrimiz artıq əvvəlkindən xeyli yaxşıdır. Amma ondan da yaxşı olmalıdır. Bizim sizinlə vəzifəmiz bunu
etməkdir. Güman edirəm ki, indi bunun üçün böyük imkanlar vardır. Biz birgə işləməliyik. Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN DƏVƏTİ İLƏ
MOSKVAYA DÖVLƏT SƏFƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ BEYNƏLXALQ
HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(24 yanvar 2002)
24 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim səfərim haqqında sizin məlumatınız var. Son günlər mətbuat, o
cümlədən bizim özəl televiziya kanalları bu səfər barədə həddindən artıq məlumatlar verirlər ki, hansı
məsələlər müzakirə olunacaqdır. Ona görə bu barədə yeni məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Mənim mətbuat
xidmətimin məlumatı verilibdir.
Bu, Rusiyanın prezidenti cənab Putinin dəvətidir və Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya dövlət səfəridir.
Mən hesab edirəm ki, bu, Rusiya–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi, genişlənməsi üçün çox
mühüm bir hadisədir. Mən Moskvaya bu hissiyyatlarla gedirəm.
S u a l: Cənab Prezident, səfər zamanı Moskvada yaşayan azərbaycanlıların statusu məsələsi
ayrıca müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən heç bir şey demirəm, nə həll olacaq, nə olmayacaqdır. Bunları sabah
görəcəksiniz. Mən hələ getməmişəm, amma televiziyanın biri deyir filan məsələ həll olunacaq, başqa deyir
yox, filan məsələ həll ediləcəkdir. Ona görə də siz artıq hamısını demisiniz. Mən heç bir şey demirəm. Orada
gedib nə həll edəcəyəm, məlum olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, son vaxtlar Rusiyada azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi və həbs edilməsi
müntəzəm hal alıbdır. Bu məsələ müzakirə olunacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, bunlar böyük xarakter daşımır. Hər ölkədə hər cür cinayət var, cinayət edən də,
xəsarət alan da, ölən də var. Rusiya böyük bir ölkədir, orada yüz minlərlə azərbaycanlı yaşayır. Onların
əksəriyyəti Rusiyanın vətəndaşıdır, yaxud Rusiyanın vətəndaşı deyildir. Gedib birini vururlar, təkcə
azərbaycanlı deyil ki? Bunları şişirtməyin, bilirsiniz, problemə çevirməyin nə əhəmiyyəti var?
ANS kanalı hər gün, nə bilim, Moskvada hansısa xırda məhkəmə prosesini də verir. Yaxşı, bu, ANS
kanalına layiqdirmi? O adamın şəxsiyyəti buna layiqdirmi? Onu narkotik maddələr üstündə həbs ediblər.
İndi bu nədir ki, onu gündə çıxarıb göstərirsiniz? Ona görə mən sizdən, jurnalistlərdən xahiş edirəm, bir az
diqqətli olun. Xırda-xırda şeyləri götürüb göyə qaldırırsınız.
S u a l: Cənab Prezident, təkbətək görüşünüzdə Ermənistanla–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması məsələsi müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Bəli, bu daim gündəlikdə olan məsələdir.
S u a l: Siz konkret olaraq nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Sabah görərsən.
S u a l: Cənab Prezident, Moskva danışıqları Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
nizamlanması prosesinə hansı təsiri göstərə bilər?
C a v a b: Onu bu qız soruşdu, sən də soruşursan. Bunların hamısını siz yanvarın 26-da, mən buraya
qayıdanda biləcəksiniz.
S u a l: Cənab Prezident, Avropa Şurasının Azərbaycana qarşı tutduğu qərəzli mövqeni necə izah
edə bilərsiniz?
C a v a b: Necə hesab edirəm, biz bunların hamısını demişik.
S u a l: Azərbaycanın Avropa Şurasındakı nümayəndə heyəti bildirmişdir ki, Avropa dövlətləri bu
məsələdən öz məqsədləri üçün istifadə etmək istəyir. Ona görə də buna siyasi don geyindirilir. Sizin
buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Ay qızım, məgər sizin işiniz yoxdur, nədir? Yenə də deyəcəyəm. Bu Avropa Şurası məsələsi
nədir ki, bütün mətbuat orqanları, özəl televiziyalar, xüsusən ANS televiziyası bunu müzakirə edirlər. ANS
televiziyasını açırsan, Avropa Şurasını, cinayətkarları göstərirlər ki, bunları buraxacaqlar, buraxmayacaqlar.
Bunu bir gün etmək olar, iki gün etmək olar, üç gün etmək olar. Deməli, məqsəd nədir? Məqsəd odur ki,
Avropa Şurası Azərbaycana qarşı mənfi xarakterli bir qərar qəbul etsin? Yoxsa məqsəd odur ki, Azərbaycan
öz mövqelərini müdafiə etsin? Mən bunu anlamıram. Amma bu zamanda, bu dövrdə bu cinayətkarları gündə
televiziyada göstərmək, onları populyarlaşdırmaq, məşhurlaşdırmaq kimə lazımdır? Bu bizim milli
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mənafelərimiz üçün lazımdırmı?! Lazım deyildir. İndi hamının ağzına düşüb – Avropa Şurası, Avropa
Şurası…
Biz Avropa Şurasının üzvüyük. Bizim münasibətlərimiz var. Onların bəzi tövsiyələri var. Biz onların
bəzisini yerinə yetirmişik, bəzisi yerinə yetirilməyibdir. Bunlar müzakirə olunub qurtaracaqdır. Bunu bir
aydır mətbuat səhifələrinə çıxarmısınız, özəl telekanallar bundan başqa bir şey vermirlər. Yaxşı,
Azərbaycanda başqa bir problem yoxdurmu?
S u a l: Cənab Prezident, İrana səfərinizin vaxtı məlumdurmu?
C a v a b: Hələ müəyyən olunmayıbdır.
S u a l: Danışıqlar zamanı Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı bir yenilik olacaqmı?
C a v a b: İndi mən sizə nə deyim. Deyim, olacaq, ya olmayacaq? Görərsiniz.
S u a l: Cənab Prezident, İran tərəfi dəfələrlə viza rejiminin dondurulmasını istəyibdir. Sizin İrana
səfəriniz zamanı bu məsələ müzakirə olunacaqmı?
C a v a b: Mən İrana səfər edəndə lazım olan məsələləri müzakirə edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, son vaxtlar dini şüarlar altında bir sıra piket və nümayişlər keçirirlər.
Sizcə bu, sosial tələblərlə bağlıdır, yoxsa siyasi məqsəd daşıyır?
C a v a b: Siz onları görürsünüz, eşidirsiniz?! Mənə belə gəlir ki, bunların heç biri sosial məsələlərlə
bağlı deyildir. Həmin o şüarlar – ya din pərdəsi altındakı şüarlar, yaxud müxalifət qüvvələrinin başqa
şüarları, sosial problemlər, Dağlıq Qarabağ problemi adı altındakı şüarlar – bunlar onların pərdəsidir.
Bunların arxasında onların öz şəxsi məqsədləri, hakimiyyət uğrunda mübarizə durur. Dediyiniz o dini
şüarlardan özlərinin hansısa məqsədlərinə nail olmaq üçün istifadə edirlər.
S u a l: Cənab Prezident, 2002-ci ilin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli ilə bağlı
danışıqlar ili olacağı bildirilir. Fransanın prezidenti Jak Şirakın bu məsələnin həllinin Paris
prinsipləri əsasında olacağı fikrinə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Danışıqlar olacaqdır.
S u a l: Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin növbəti görüşü nə vaxt olacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, olacaqdır. Amma görürəm sözünüz yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, piketlərin, nümayişlərin keçirilməsində xarici qüvvələr maraqlı ola
bilərmi?
C a v a b: Sən onların içində olursan? Görürsən, yoxsa yox? Sizin, jurnalistlərin məqsədi respublikada
müəyyən məsələlərin ədalətli araşdırılmasına kömək etmək olmalıdır. Sizin imkanlarınız çoxdur. Mən sizə
müraciət edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ
RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ
VLADİMİR PUTİNİN TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(25 yanvar 2002)
Moskva,
Böyük Kreml sarayının
Yaşıl qonaq otağı
25 yanvar 2002-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Hörmətli Heydər Əlirza oğlu!
Son vaxtlar Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası arasında ikitərəfli münasibətlər, zənnimcə, çox
uğurla inkişaf edir. Bu, iqdisadi sahədə də müşahidə olunur, siyasi əməkdaşlıq, beynəlxalq aləmdə fəaliyyətimizin
əlaqələndirilməsi yaxşılaşmışdır. Bütün bunlar iki dövlət arasında münasibətlərin, sadəcə, yaxşılaşdığını deyil,
keyfiyyətcə yüksəldiyini göstərən çox müsbət əlamətlərdir.
Bununla belə, dünən mənim evimdə Sizinlə görüşümüzdə vurğuladıq ki, hələ çox iş görmək lazımdır. Biz ümid
edirik və zərrə qədər də şübhəm yoxdur ki, Sizin səfəriniz bizim münasibətlərimizin nəinki siyasi sahədə, həm də
hökumətlər səviyyəsində inkişafına yaxşı təkan verəcəkdir. Zənnimcə, indi hökumətlərarası komissiya kifayət qədər
gərgin, uğurla işləyir. Bu ilin martında Bakıda hökumətlərarası komissiyanın həmsədrlərinin görüşünü keçirmək
planlaşdırılmışdır. Lakin məmnunluqla demək istərdim ki, bir çox illər ərzində ilk dəfə olaraq bizim hərbi
idarələrimiz arasında əməkdaşlıq başlanmışdır. Hərbçilərimiz görüşməyə, hərbi quruculuq problemlərini müzakirə
etməyə, qarşılıqlı maraq doğuran istiqamətlərdə öz səylərini əlaqələndirməyə başlamışlar. Bu baxımdan Qəbələ
stansiyası barədə qarşılıqlı anlaşmanın əldə olunmasını vurğulamaya bilmərəm. Bütün bunlar Sizin səfərinizin belə
böyük əhəmiyyət kəsb etməsi üçün çox yaxşı zəmindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, çox sağ olun. Rusiyaya dövlət səfəri etmək barədə dəvətinizə
görə Sizə səmimi minnətdarlığımı bildirirəm. Mən Sizə səmimi görüşə, qonaqpərvərliyə, dünən evinizdəki
çoxməzmunlu, mehriban söhbətə görə təşəkkür edirəm. Zənnimcə, biz orada Sizinlə çox məsələləri müzakirə etdik.
Sizin kimi, mən də Rusiya–Azərbaycan münasibətlərində baş verən müsbət irəliləyişlərdən son dərəcə məmnunam.
Amma mən açıq deməliyəm ki, bu, ilk növbədə Sizin prezident seçilməyinizdən sonra baş vermişdir. Bizim
münasibətlərimizdə çox intensiv inkişaf prosesi vaxtında başlamışdır, biz dəfələrlə görüşmüşük. Mənim
köməkçilərim hesablamışlar, gərək ki, qısa vaxtda biz Sizinlə 16 dəfə görüşmüşük. Bunun özü həmin görüşlərin
əhəmiyyətini göstərir. Şübhəsiz ki, bu görüşlərdən hər biri çox məzmunlu-mənalı olmuşdur, biz çox məsələləri
müzakirə etmişik.
Hesab edirəm ki, bizim münasibətlərimizin indiki vəziyyəti məmnunluq doğura bilər. Ancaq eyni zamanda,
hesab edirəm ki, bu, bütün sahələrdə–iqtisadi, siyasi sahələrdə, beynəlxalq aləmdə və hərbi sahədə, əməkdaşlıq
sahəsində gələcək fəal və birgə işimizin başlanğıcıdır. Hesab edirəm ki, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası haqqında
sazişi imzalamaq üçün hazırlaya bilməyimiz böyük işdir. SSRİ-nin dağılmasından 10 il keçib və bu 10 il ərzində
Rusiya həmin stansiyadan istifadə edirdi, amma bu barədə razılaşma yox idi. Ancaq eyni zamanda, bu onu göstərir
ki, bəlkə də razılaşma lazım deyil, elə belə də istifadə etmək olar, amma, hər halda, razılaşmanın olması yaxşıdır.
V l a d i m i r P u t i n: Siz məni qorxutdunuz…
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə üçün qorxutdum?
V l a d i m i r P u t i n: Bəlkə də razılaşmalar lazım deyildir… Mən düşünürəm ki, bunlar, əlbəttə, lazımdır.
Heydər Əliyeviç, son vaxtlar biz iki ölkə arasındakı münasibətləri keyfiyyətcə o qədər dəyişmişik ki, gəlib bu razılaşmalara çıxa bilmişik və bu çox yaxşıdır. Biz başqa məsələlərdə, o cümlədən Xəzər barəsində və digər məsələlərdə
də kooperativ şəkildə bir-birimizin xeyrinə işləyə bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, tamamilə doğrudur. Mən demək istəyirəm ki, Xəzər məsələsində
bizim mövqelərimiz çox oxşardır. Bir il əvvəl Sizin Bakıya rəsmi səfəriniz zamanı biz sizinlə prinsiplər haqqında birgə bəyanat imzaladıq, dünən isə gələcək əməkdaşlığın imkanları barədə danışdıq. Mən hesab edirəm ki, bu məsələdə
biz – Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan birlikdə əməkdaşlıq edirik və Xəzərin hüquqi statusu məsələsini qəti şəkildə
həll etmək üçün bu məsələni irəlilədə bilərik.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ VƏ RUSİYA FEDERASİYASININ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ
RUSİYA – AZƏRBAYCAN DANIŞIQLARI
(25 yanvar 2001)
Moskva,
Böyük Kreml sarayının
Yekaterina salonu
25 yanvar 2002-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Hörmətli azərbaycanlı həmkarlarımız, dostlar!
Biz Rusiyanın paytaxtında Sizi bir daha ürəkdən salamlayırıq. Dəvətimizi qəbul etdiyinizə və buraya,
Rusiyaya belə geniş, mötəbər heyətdə gəldiyinizə görə bir daha Sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Dünən biz Azərbaycan prezidenti ilə ikitərəfli münasibətlərə dair əsas məsələləri ətraflı müzakirə etdik və
məhdud tərkibdə müzakirələri davam etdirdik. Zənnimcə, bu gün heç kim şübhə etmir ki, Rusiya–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafı üçün təməli 2001-ci ilin əvvəlində Bakıda qoyulmuş əhval-ruhiyyə ikitərəfli qarşılıqlı əlaqələrin
inkişafı və dərinləşməsinə əlverişli şərait yaratmışdır. Biz iqtisadi sahədə, siyasi, hərbi sahələrdə əməkdaşlıq barədə
fikir mübadiləsi etdik. Elə sahələr vardır ki, biz hələ onlara toxunmamışıq. İndi geniş heyətdə bu problemlərin müzakirəsinə qayıdaraq, mən öz çıxışımda humanitar sahələrdə ardıcıl əməkdaşlığa, rus dilinin dəstəklənməsinə, mədəni
əlaqələrin inkişafına görə Azərbaycan rəhbərliyinə və Azərbaycan prezidentinə xüsusi təşəkkürümü bildirmək
istərdim. Bu baxımdan Bakıda Aleksandr Sergeyeviç Puşkinin abidəsinin açılışı, əlbəttə ki, xüsusi yer tutur. Heydər
Əliyeviç, Sizə deməliyəm ki, Rusiya tərəfi olaraq biz də bu məsələyə kifayət qədər diqqət yetiririk. Azərbaycan
mədəniyyəti günləri barədə Sizin xəbəriniz vardır, indicə Sankt-Peterburqdan mənə məlumat verdilər ki, orada
Nizaminin abidəsinin açılışına hazırlıq işləri başa çatdırılmışdır.
Ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, əgər biz nəzərdə tutduqlarımızın hamısını beləcə təkidlə həyata keçirsək,
şübhəsiz, elə bir vəziyyətə nail olacağıq ki, Azərbaycan xalqı da əməkdaşlığımızın nəticələrini hiss edəcək, Rusiyada
da bu nəzərə çarpacaqdır. Sizə bir daha «Xoş gəlmisiniz!» deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Vladimir Vladimiroviç. Mən ilk növbədə dəvətinizə, səmimi qarşılandığımıza
və qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür etmək istəyirəm. Dünən biz sizin evinizdə, dediyiniz kimi, əsas məsələlərə
dair ətraflı fikir mübadiləsi etdik. Mən bu söhbətdən çox məmnunam, çünki dünən biz Sizinlə Rusiya ilə Azərbaycan
arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair mühüm məsələləri müzakirə etdik və bu gün təkbətək görüşdə də bunlardan
danışdıq. Mən də belə hesab edirəm ki, bir il bundan əvvəl, Vladimir Vladimiroviç, Sizin Azərbaycana rəsmi
səfərinizdən sonra Rusiya–Azərbaycan qarşılıqlı əlaqələrində yeni mərhələ başlanmışdır. Məmnuniyyətlə deyə
bilərəm ki, bu bir il çox səmərəli il oldu. Biz münasibətlərimizi intensivləşdirə, eyni zamanda konkret məzmunla
dolğunlaşdıra və hətta nəticələr də əldə edə bildik. Ona görə də bugünkü görüşümüz və imzalanmağa hazırlanmış
sənədlər bir il bundan əvvəl Azərbaycana səfərinizin məhz əməli nəticələrindən və bu bir il ərzində görə bildiyimiz
böyük işlərdən xəbər verir.
Rus dilinə bizim diqqət yetirməyimiz və s. barədə Sizin dediklərinizə gəldikdə, bu, prinsipcə ölkəmizdə adi
haldır, çünki biz bunu normal hesab edirik və belə də olmalıdır. Biz bu xətti gələcəkdə də davam etdirəcəyik və
əslində, bu məsələdə heç bir dəyişiklik olmayacaqdır.
Puşkinin abidəsini biz, əlbəttə ki, onun yaradıcılığına dərin ehtiram hissi ilə açdıq…
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, Azərbaycanda rus dilində hamı prezident kimi danışa bilsə, hamı
ancaq xoşbəxt olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu abidəni Puşkinə böyük məhəbbət hissi ilə açdıq, axı bizim hamımız onun
əsərlərini oxuya-oxuya böyümüşük, Puşkini əzbərdən bilirik. Necə olub ki, indiyədək bu abidə qoyulmayıbdır. Bu,
diqqətsizlik olub, lakin biz bu nöqsanı aradan qaldırdıq. Mən minnətdaram ki, burada, Moskvada tez-tez Azərbaycan
mədəniyyət günləri keçirilir, müxtəlif sərgilər açılır. Lakin Azərbaycanda da həm Rusiya mədəniyyət günləri, həm
də Moskva mədəniyyət günləri keçirilir. Bundan əlavə, ümumiyyətlə, respublikamıza Rusiyanın mədəniyyət
xadimləri doğma, yaxın adamlar kimi tez-tez gəlirlər. Bizimkilər də buraya tez-tez gəlirlər. Bütün bunlar tamamilə
təbiidir və mən belə hesab edirəm ki, münasibətlərimizin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün mühüm amillərdir.
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Mən çox minnətdaram ki, Siz bizim görüşlərimizə, mənim səfərimə belə böyük diqqət yetirirsiniz. Şübhəsiz, mən
yaxşı başa düşürəm ki, bu, Azərbaycana, Rusiya – Azərbaycan əlaqələrinə münasibətinizin təzahürüdür və əmin ola
bilərsiniz ki, Azərbaycan prezidenti kimi, mən də, hökumətimiz də, dövlətimiz də eyni hissləri keçiririk.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ RUSİYA
PREZİDENTİ PUTİNİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ BƏYANATI
(25 yanvar 2002)

25 yanvar 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Möhtərəm Vladimir Vladimiroviç, ilk növbədə mən Rusiyaya, Moskvaya dövlət səfərinə dəvət
etdiyinizə görə sizə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Mənə, nümayəndə heyətimizin bütün
üzvlərinə şəxsən sizin tərəfinizdən və həmkarlarınız tərəfindən göstərilən diqqətə, qonaqpərvərliyə və
qayğıya görə sizə təşəkkür edirəm. Bütün bunların sayəsində səfər son dərəcə uğurla keçir. Mən səfərin ilk
dəqiqəsindən bu ana qədər olan hər şeydən məmnunam.
Biz çox lazımlı, əhəmiyyətli, səmərəli söhbətlər apardıq. Məsələn, dünən axşam Vladimir
Vladimiroviçin dəvəti ilə onun evində apardığımız təkbətək söhbəti çox yüksək qiymətləndirirəm. Əslində
biz bir çox məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq və bütün məsələlərdə, ilk növbədə dövlətlərarası
münasibətlər, habelə beynəlxalq həyatla bağlı bir sıra digər məsələlərdə fikirlərimizin tamamilə üst-üstə
düşdüyünü aşkar etdik. Bizim bugünkü təkbətək söhbətimiz də bu məsələlərin müzakirəsini davam
etdirməyə imkan verdi. Mən bütün bunlardan məmnunam. Nəhayət, nümayəndə heyəti üzvlərinin iştirakı ilə
keçirdiyimiz görüş gələcək əməkdaşlıqla bağlı fəaliyyətimizin istiqamətlərini daha ətraflı
müəyyənləşdirməyə imkan yaratdı.
Mən müzakirə etdiyimiz və razılığa gəldiyimiz məsələlər barəsində prezident Putinin dediyi fikirlərin
hamısı ilə tam razıyam. Ona görə də mən bunları təkrarlamaq istəmirəm, lakin demək istəyirəm ki, biz
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli məsələsinə xüsusi diqqət yetirdik.
Mən məmnunam ki, Rusiya Federasiyası və şəxsən prezident Putin bu məsələyə böyük diqqət yetirir və fəal
tədbirlər görür. Mən ATƏT-in Minsk qrupunun və onun həmsədrlərinin, – Rusiya da həmsədrdir, –
gələcəkdə öz səylərini artıracağına, habelə prezident Putinin bundan sonra da bu məsələdə səy göstərəcəyinə
ümid bəsləyirəm. Bu barədə biz fikir mübadiləsi etdik və mən buna ümid edirəm, çünki ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin nizama salınması, təbiidir ki, bizim üçün həyati əhəmiyyətə malikdir.
Lakin bu məsələ bütün Qafqaz üçün də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Deməli, təkcə Qafqaz üçün deyil,
həm də bütün Avropa üçün əhəmiyyətlidir. Rusiya, şübhəsiz ki, Qafqaz ölkəsidir və bu məsələnin həm
Rusiyaya, həm də bütün Avropaya bilavasitə dəxli var. Hesab edirəm, bizim ictimaiyyətimiz də bu fikirdədir
ki, Rusiya bu məsələdə mühüm və bəlkə də, həlledici rol oynaya bilər.
Ona görə də biz bu istiqamətdə Rusiyanın səylərinin daha da güclənəcəyinə ümid bəsləyəcəyik. Əlbəttə,
biz mühüm məsələ kimi, Xəzərin hüquqi statusu məsələsi barədə də fikir mübadiləsi apardıq. Mən
məmnunam ki, bu barədə Rusiyanın və Azərbaycanın mövqeləri eynidir, bizim mövqelərimiz Qazaxıstanla
da uyğun gəlir. Məsələn, mən məmnunluqla xəbər tutdum ki, Rusiya ilə Qazaxıstan arasında nəinki
prinsiplər, həm də orta xəttin koordinatları müəyyən edilmişdir. Bu gün biz də elə həmin məsələ barəsində
razılığa gəldik və Vladimir Vladimiroviç təşəbbüs göstərdi ki, Xəzərlə əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan
arasında da bu cür iş aparaq. Ümidvaram ki, bizim birgə səylərimiz və əlbəttə ki, Rusiya Federasiyasının
geniş fəaliyyəti ümumən Xəzərin hüquqi statusu haqqında məsələnin həllinə gəlib çıxmağımıza imkan
verəcəkdir.
O ki qaldı humanitar sahədə münasibətlərimizə, bunlar yaxşı vəziyyətdədir. Düşünürəm ki, bu
münasibətlər Rusiyada da, Azərbaycanda da məmnunluq doğurur. Mədəniyyət, incəsənət, elm xadimləri
arasındakı əlaqələr, Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri, Rusiyada, Moskvada, Rusiyanın digər
regionlarında Azərbaycan mədəniyyəti günləri keçirilməsi, əlbəttə, çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Biz bu
praktikanı davam etdirəcəyik. Lakin əlaqələrimiz, əməkdaşlığımız, şübhəsiz, bir çox digər məsələləri əhatə
edir və bunlarla bağlı heç bir problemimiz yoxdur. Söhbətlərimiz zamanı da biz səylərimizi gücləndirmək
barədə razılığa gəldik.
Hesab edirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz Rusiya-Azərbaycan münasibətləri tarixində çox mühüm yer
tutacaqdır. Lakin bunun bünövrəsi ötən il, Rusiya prezidenti hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin
Azərbaycana rəsmi səfəri zamanı qoyulmuşdur. Açığını deyəcəyəm, bu səfərin bizim üçün tarixi əhəmiyyəti
var. Zənnimcə, o, Rusiya üçün də çox böyük əhəmiyyətə malikdir, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri üçün
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də müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Əslinə qalsa, bu səfər Rusiya ilə Azərbaycan arasında qarşılıqlı
münasibətlərin yeni mərhələsinin, əməkdaşlığın yeni mərhələsinin əsasını qoymuşdur. Ötən dövr ərzində biz
münasibətlərimizi intensivləşdirə bilmişik və bu münasibətlər bugünkü görüşə və indicə qol çəkdiyimiz
mühüm sənədlərin imzalanmasına gətirib çıxarmışdır.
Vladimir Vladimiroviç kimi, mən də sənədlər sırasında uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında
müqaviləyə və Qəbələ RLS-ın hüquqi statusu haqqında sazişə çox böyük əhəmiyyət verirəm. Mən hesab
edirəm ki, biz birlikdə xeyli iş gördük və bu radiolokasiya stansiyasının gələcək fəaliyyəti üçün lazım olan
bütün hüquqi şəraiti yaratdıq. Biz bu sahədə də, müdafiə və hərbi fəaliyyətlə bağlı digər sahələrdə də
əməkdaşlığımıza gələcəkdə də kömək edəcəyik.
Vladimir Vladimiroviç, bir daha çox sağ olun. Dəvətinizə görə, bu gün imzalanmış sənədlərə görə,
əməkdaşlığımızın daha da inkişaf etdirilməsinə dair təkliflərinizə görə, bizə və şəxsən mənə göstərdiyiniz
diqqətə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox sağ olun.
Vladimir Putin: Mən də öz tərəfimdən həm prezidentə, həm də bütün nümayəndə heyətinə bir daha öz
təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mən, zənnimcə, bugünkü münasibətlərimizi səciyyələndirən bir məqamı
vurğulamaq istəyirəm. Bu, ilk baxışdan kiçik bir məsələ olsa da, təkrar edirəm, bütün qarşılıqlı
əlaqələrimizin bütün kompleksini səciyyələndirir. Ötən dəfə biz Heydər Əliyeviçlə görüşəndə iqtisadi sahədə
əməkdaşlığın genişləndirilməsi və Azərbaycanın bizdən metro vaqonları alması barədə danışdıq. Rusiya
2002-ci ilin büdcəsində metro vaqonları alması üçün Azərbaycan tərəfinə hətta kredit resursları da nəzərdə
tutmuşdur. Bu gün danışıqlarımız zamanı mən bu barədə prezidentə məlumat verəndə o dedi: "Bizə kredit
lazım deyil, biz öz büdcəmizdə artıq bunu nəzərdə tutmuşuq, biz vaqonları birbaşa alacağıq". Zənnimcə, əgər
biz qarşılıqlı əlaqələrimizin bütün istiqamətlərində işə belə hazırlıq nümayiş etdirsək, əlaqələrimizin bütün
komplekslərində çox fəal surətdə irəliləyəcəyik.
Heydər Əliyeviç: Vladimir Vladimiroviç, yayda Sankt-Peterburqda görüşə dəvət etdiyinizə və dahi
Azərbaycan şairi Nizaminin abidəsi artıq hazır olduğuna görə sizə xüsusi minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Yayda Peterburqda görüşərkən biz həmin abidəni birlikdə aça bilərik. Aleksandr Sergeyeviç
Puşkinə Bakıda ucaltdığımız gözəl abidə kimi, bu abidə də, sözsüz, Rusiya-Azərbaycan dostluğunun,
xalqlarımız arasında dostluğun daha da inkişaf etməsinə kömək göstərəcəkdir.
Çox sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN ADINDAN
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ŞƏRƏFİNƏ
TƏŞKİL EDİLMİŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(25 yanvar 2002)
25 yanvar 2002-ci il
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu yaxınlarda biz ölkəmizin müstəqilliyinin onuncu ildönümünü qeyd etdik. Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan
arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının on ili tamam olur. Bütün bu illər ərzində suveren Rusiya ilə suveren
Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlər qurulmuşdur. Heç də hər şey rəvan deyildi, problemlər olmuşdur,
çətinliklər olmuşdur, maneələr olmuşdur. Ancaq bu proses getmişdir, indi yüksələn xətlə gedir. 1997-ci ildə biz
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında
müqavilə imzaladıq. Biz qeyd etdik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər strateji tərəfdaşlıq xarakteri
daşıyır. Sonrakı illərdə xeyli iş görüldü. Lakin təəssüflə deməliyəm ki, biz ölkələrimiz arasında dostluq, əməkdaşlıq
və qarşılıqlı təhlükəsizlik haqqında müqavilənin bütün potensialını reallaşdıra bilmədik.
Ötən ilin yanvarında Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri
oldu. Bu bizim üçün tarixi hadisə oldu, ona görə ki, bu səfər Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra
Rusiya Federasiyası prezidentinin suveren Azərbaycana ilk səfəridir. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Bu səfər
Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu.
Ötən bir il ərzində çox iş görülmüşdür və indi biz, həqiqətən, strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə tam nail olmuşuq.
Bütün bunlar bu gün bizə dövlətlərarası münasibətlərin bir çox məsələlərini müzakirə etməyə və olduqca mühüm
sənədlər imzalamağa imkan verdi. Ona görə də Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana səfəri
münasibətlərimizin daha da inkişaf etməsi üçün zəmin olmuşdur. Budur, indi biz əldə olunmuş razılaşmalarımızın
əməli nəticələrinin, həmin səfərin əməli nəticələrinin şahidiyik.
Vladimir Vladimiroviç, Moskvaya, Rusiyaya dövlət səfərinə gəlmək barədə dəvətinizə görə Sizə təşəkkür
edirəm. Mehribancasına qarşılandığımıza görə, səmimi görüşə görə, mənə və bütün nümayəndə heyətimizə
göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə Sizə təşəkkür edirəm. Dünən Sizin evinizdə və bu gün keçirilmiş çox səmərəli
təkbətək söhbətlərə görə Sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətlərimiz arasındakı danışıqlar
uğurlu olmuşdur. Bütün bunlar bizim üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malik hadisədir. Ona görə də indi, burada,
Rusiyada olduğumuz vaxtda özümüzü ən yaxın dostlar arasındakı kimi hiss edirik.
Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin tarixi böyük və zəngindir. Biz bir çox onilliklər ərzində birlikdə olmuş, bir
dövlətdə yaşamışıq. Bu bizi yaxınlaşdırmışdır. O illərdə Azərbaycan da çox şeyə nail olmuşdur. Rusiya
Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında, elm, mədəniyyət və təhsilin inkişafında çox böyük rol oynamışdır. Ona
görə də bu gün belə deməyə tam əsasımız var ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq münasibətləri bünövrəsini
əcdadlarımızın bir çox onilliklər ərzində qoyduqları möhkəm təməl üzərində qurulur.
Vladimir Vladimiroviç fikir mübadiləsi apardığımız əsas məsələlərdən və Rusiya ilə Azərbaycan arasında
gələcək əməkdaşlığın, əslində bünövrəsi olan məsələlərdən danışdı. Vladimir Vladimiroviç, mən Sizinlə tam
razıyam. Odur ki, bu məsələlər üzərində dayanmayacağam. Təkcə onu demək istəyirəm ki, Cənubi Qafqazda sülh,
sabitlik və təhlükəsizlik məsələsi – biz Sizinlə bu barədə dünən və bu gün danışdıq – bizim üçün də, Rusiya üçün də,
bütün Avropa üçün də son dərəcə əhəmiyyətlidir.
Bu baxımdan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salmasının bizim üçün müstəsna
əhəmiyyəti var. Bildiyimiz kimi, bu münaqişə artıq çoxdan davam edir. O, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinə iddia
edən Ermənistan tərəfindən başlanmışdır. Bu münaqişə müharibəyə gətirib çıxarmışdır. Yeddi il bundan əvvəl biz
müharibəni dayandırdıq. Lakin son nəticədə Azərbaycan ərazisinin 20 faizi Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən
işğal olunmuşdur və işğal edilmiş rayonlardan olan bir milyon qaçqın artıq neçə illərdir ağır vəziyyətdədir, onların
əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Bütün bu illər ərzində biz bu məsələ barədə Rusiya Federasiyası ilə əməkdaşlıq edirik. Rusiya Federasiyası
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədridir və Rusiya çox iş görmüşdür. Vladimir Vladimiroviç Putin Rusiya prezidenti
seçildikdən sonra bu məsələyə böyük diqqət yetirmişdir və yetirir. Mən buna görə Vladimir Vladimiroviçə
minnətdaram. Amma məsələ indiyədək həll edilməyibdir. Vladimir Vladimiroviç bu barədə danışdı. Mən Sizin belə
bir bəyanatınızı minnətdarlıqla qəbul edirəm ki, Rusiya münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün bundan sonra
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da tədbirlər görəcəkdir. Biz münaqişənin məhz dincliklə nizama salınması mövqelərində durmuşuq, Qafqazda və
Cənubi Qafqazda sülh olmasını istəyirik, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olmasını istəyirik və hesab edirəm
ki, bütün Cənubi Qafqaz ölkələrinin Rusiya ilə əməkdaşlığı üçün bunun böyük əhəmiyyəti olacaqdır.
Ona görə də biz gələcəyə ümidlə baxırıq və təbii olaraq, ölkəmizin ictimaiyyəti adından bu dəvətə görə Sizə bir
daha təşəkkür etmək istəyirəm və bu gün demək istəyirəm ki, Rusiya ilə münasibətlərin bizim üçün xüsusi
əhəmiyyəti var. Rusiya bizim şimal qonşumuzdur. Rusiya böyük ölkədir. Rusiya nəhəng iqtisadi potensiala və böyük
beynəlxalq nüfuza malik ölkədir. Rusiyada böyük dəyişikliklər baş verir. Son vaxtlar xüsusilə müsbət dəyişikliklər
baş verir. Rusiyada dövlətçilik möhkəmlənir, iqtisadiyyat inkişaf edir, Rusiyanın beynəlxalq nüfuzu möhkəmlənir.
Bütün bunlar bizi sevindirir, biz bunu dostcasına izləyirik, ona görə ki, Rusiyada baş verən hər şey bizim üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Vladimir Vladimiroviç Putinin Rusiya prezidenti seçilməsinin bunların hamısında olduqca
böyük əhəmiyyəti var. Bütün bunlar onun xidmətləridir.
Vladimir Vladimiroviç, mən Sizi bu uğurlar münasibətilə təbrik etmək, Rusiya dövlətinin
möhkəmləndirilməsində və Rusiya Federasiyasının inkişafında Sizə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulamaq və
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafında ən xoş diləklərimi bildirmək istəyirəm.
Mən Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin şərəfinə badə qaldırıram! Rusiya Federasiyasının şərəfinə!
Rus xalqının şərəfinə! Rusiya–Azərbaycan dostluğunun şərəfinə!
Sizin sağlığınıza!
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ MOSKVA DÖVLƏT
UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(25 yanvar 2002)
25 yanvar 2002-ci il
Moskva Universiteti Elmi Şurasının hörmətli üzvləri, hörmətli təntənəli iclas iştirakçıları!
Bu gün mənə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyeviç Əliyevə Moskva Universitetinin fəxri
professoru diplomunu təqdim etmək şərəfi nəsib olmuşdur.
Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, Moskva Universitetinin Elmi Şurası Sizi bu ada layiq görməklə, xalqlarımız və
ölkələrimiz arasında münasibətlərin, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əməkdaşlığın inkişafına Sizin görkəmli
töhfənizi qeyd etmişdir.
Çox hörmətli Prezident, Moskva Universiteti üçün bu əlamətdar gündə mən Sizin parlaq yaradıcılıq işinizin çox
sahələrindən birini xüsusi vurğulamaq istərdim. Sizin bütün parlaq və səmərəli həyatınız və dövlət fəaliyyətiniz
ölkəmizin tarixi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır. Siz SSRİ-nin rəhbərlərindən biri olarkən, 1982–1987-ci illərdə Nazirlər
Soveti sədrinin birinci müavini işləyərkən ölkəmizdə elmin və təhsilin inkişafı üçün çox işlər görmüsünüz. Siz
Nazirlər Sovetinin xüsusi məsələlər üzrə bürosuna başçılıq edərkən Moskva Universitetinə dəfələrlə böyük kömək
göstərmisiniz.
Bu, ölkəmizdə və dünyada Moskva Universitetinin əhəmiyyətini və rolunu qiymətləndirməyinizin təzahürü idi.
Bu gün Sizi Moskva Universitetinin ali mükafatı ilə təltif etməklə yanaşı, biz əminik ki, Siz Azərbaycan Respublikasının prezidenti olaraq ölkənizdə təhsilə, elmə və universitetin fəaliyyətinə böyük yardım göstərəcəksiniz. Biz əminik
ki, sizin Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinlə mütəmadi və səmərəli görüşləriniz gələcəkdə həm elm və
təhsil sahəsində ölkələrimizin daha da yaxınlaşmasına, həm də iqtisadi inteqrasiya işinə xidmət edəcəkdir.
Biz bu xeyirxah işdə Sizə böyük məmnuniyyətlə kömək edirik və bundan sonra da edəcəyik. Bildirmək istəyirəm
ki, hazırda Moskva Universitetində Azərbaycandan gəlmiş 100-dən artıq tələbə və aspirant təhsil alır. Onların ən
yaxşıları bu gün buradadır, Moskva Universitetinin bütün kollektivi ilə bir yerdə Sizin səfərinizi alqışlayırlar.
Çox hörmətli cənab Prezident, ənənəyə uyğun olaraq, icazə verin, bu salona toplaşanların önündə Sizə iki sual
verim: Siz sülh ideallarını həmişə müdafiə etməyə və xalqlarımız arasında dostluğu möhkəmləndirməyə
hazırsınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Hazıram.
V i k t o r S a d o v n i ç i: Siz elmin və təhsilin çiçəklənməsinə həmişə xidmət etməyə hazırsınızmı?
H e yd ə r Ə l i y e v: Tamamilə hazıram.
Sonra Viktor Sadovniçi dövlətimizin başçısına Moskva Universitetinin fərxi professoru diplomunu və medalını
təqdim edərək dedi: «Moskva Universitetinin fəxri professor diplomu. Lomonosov adına Moskva Dövlət
Universitetinin Elmi Şurası öz yığıncağında qərara almışdır: Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin və elm, təhsil və
mədəniyyət sahələrində əməkdaşlığın inkişafında böyük xidmətlərinə görə Əliyev Heydər Əliyeviçə Moskva
Universitetinin fəxri professoru adı verilsin, bu ad ona qanun və adətlə müəyyən olunmuş hüquqları, hörmət və
imtiyazları təmin edir».
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Viktor Antonoviç!
Xanımlar və cənablar!
Dostlar və əziz tələbələr!
Müqəddəs Tatyana günü – Moskva Dövlət Universitetinin yananması günü və universitetinizin 247-ci ildönümü
münasibətilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Sizə təhsildə və həyatda yeni uğurlar arzulayıram!
Böyük elm və ali təhsil mərkəzi olan, dahi rus alimi Lomonosov tərəfindən əsası qoyulmuş, dünya elminə,
mədəniyyətinə, bəşər sivilizasiyasına misilsiz töhfə vermiş Moskva Dövlət Universitetinin fəxri professoru olmaq
mənim üçün böyük şərəfdir.
Keçmiş Sovet İttifaqı üçün, keçmiş müttəfiq respublikalar üçün bir çox ixtisaslar üzrə yüz minlərlə gözəl kadr,
alim, mütəxəssis hazırlamış universitet, bu gün Rusiya Federasiyasının ali təhsilinə başçılıq edən universitet bizə dost
olan Rusiyanın inkişafı işinə olduqca böyük töhfə verir. Viktor Antonoviç, mənə göstərdiyiniz yüksək şərəfə görə,
mənə fəxri professor adı verdiyinizə görə, Sizin dediyiniz kimi, artıq malik olduğum və hələ tanış olacağım
imtiyazlara görə Sizə, Elmi Şuranın bütün üzvlərinə təşəkkür edirəm.
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Moskva Universiteti çoxlarına, o cümlədən də bizə – Azərbaycan xalqına, azərbaycanlılara əzizdir.
Azərbaycanda demokratik mətbuatın banisi Həsən bəy Zərdabi hələ 1865-ci ildə Moskva Universitetini bitirmişdir.
1918-ci ildə – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi qazandığı ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hökumətinə
başçılıq etmiş Fətəli Xan Xoyski 1901-ci ildə Moskva Universitetində təhsilini başa çatdırmışdır. Sonrakı illərdə
minlərlə, on minlərlə insan, o cümlədən azərbaycanlılar Moskva Universitetində təhsil almışlar. Biz Azərbaycan
üçün, xalqımız üçün yüksək səviyyəli alimlər, təhsil, elm və mədəniyyət ocaqları üçün mütəxəssislər və xadimlər
hazırlanmasına görə Moskva Dövlət Universitetinə minnətdarıq.
Bu gün də Azərbaycanın ali məktəbləri Moskva Universitetinə nümunə götürülməli olan elm, ali təhsil mərkəzi
kimi baxırlar. Azərbaycan Universiteti, daha doğrusu, əsası 1919-cu ildə qoyulmuş Bakı Dövlət Universiteti Moskva
Dövlət Universiteti ilə fəal əlaqələr saxlayır. Şübhəsiz, bu, Bakı Dövlət Universitetinə də, Azərbaycanın başqa ali
məktəblərinə də böyük kömək göstərir.
Mən Moskva Dövlət Universitetinə minnətdaram ki, özünün bütün tarixi ərzində o, Azərbaycan üçün ali təhsilli
çoxlu kadr hazırlamışdır. Nəzərə çatdırıram, sadəcə olaraq, ali təhsilli yox, özü də çox yüksək səviyyədə təhsilə
malik kadrlar hazırlamışdır. 1970–80-ci illərdə biz Azərbaycandan hər il Moskva Dövlət Universitetinə ali təhsil
almaq üçün təyinatla 150 nəfər göndərirdik. Demək istəyirəm ki, bu universitet bütün Sovetlər İttifaqında bizim üçün
nəinki ən nüfuzlu, həm də ən yaxşı universitet idi. Viktor Antonoviçin dediyi kimi, indi burada Azərbaycandan
təxminən 100 nəfər təhsil alır. Ümidvarıq ki, onların sayı artacaqdır. Mən 1980-cı illəri Moskvada, Nazirlər Sovetində işləyərkən ali təhsillə, universitetlərlə, xüsusən Moskva Dövlət Universiteti ilə sıx ünsiyyətdə olduğum illəri
böyük səmimiliklə xatırlayıram. Şadam ki, bu unudulmayıbdır. Viktor Antonoviç öz çıxışında bunu qeyd etdi.
Mənə göstərdiyiniz yüksək şərəfə görə dönə-dönə minnətdaram və sizin bayramınızda – müqəddəs Tatyana
günündə, universitetin yaradılması günü münasibətilə bayramda iştirak etməyimə, fəxri professor diplomu
almağıma, özü də belə gözəl bayram günündə – universitetin yaranması günündə almağıma xüsusilə şadam. Bu,
ikiqat fəxrdir. Sizə təşəkkür edirəm, cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
Mən bizim rəssamın çəkdiyi əsəri – «Bakı şəhərinin bir guşəsi» əsərini Moskva Dövlət Universitetinə hədiyyə
etmək istəyirəm. Düşünürəm ki, bu əsər sizin böyük universitetinizdə öz yerini tutacaqdır. Sağ olun.
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RUSİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
İQOR İVANOV İLƏ GÖRÜŞÜ
(26 yanvar 2002)
Moskva, Kreml
26 yanvar 2002-ci il
İ q o r İ v a n a o v: Cənab Prezident, xoş gəlmisiniz. Sizin bu səfəriniz Rusiya–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişafında böyük rol oynayacaqdır. Səfərin gedişində əldə edilmiş konkret nəticələr – mühüm
dövlətlərarası sənədlərin imzalanması Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya prezidenti Vladimir
Putinin xidmətidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, İqor Sergeyeviç. Mən bu dəvətə və səfərimin belə gözəl təşkil
edilməsinə, bütün görüşlərə görə ilk növbədə Vladimir Vladimiroviçə öz minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Hesab edirəm ki, bütün bu görüşlər təşkilati, bizə münasibət, qonaqpərvərlik və dostluq hissləri
baxımından çox gözəl keçdi. Burada hər şey ən yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. Bütün bunlar məndə son
dərəcə məmnunluq doğurur. Lakin ən başlıcası odur ki, biz fikir mübadiləsi etdik və çox mühüm sənədlər
imzaladıq. Ona görə də hesab edirəm ki, Rusiya prezidenti Putin məni dəvət edəndə və mən buraya gələndə
qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərə prinsip etibarilə tamamilə nail olduq. Mən buradan böyük razılıq,
minnətdarlıq, görülmüş işlərdən məmnunluq hissi ilə qayıdıram. Zənn edirəm ki, bir tərəfdən, həm Rusiyaya,
həm də Azərbaycana, eləcə də bütün başqa ölkələrə Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq, strateji
əməkdaşlıq münasibətləri olduğunu bir daha sübut etmək üçün birgə səylərlə xeyli iş gördük.
Digər tərəfdən isə, bundan sonra da uğurla işləməyimiz üçün çox şey etməyə nail olduq. Ona görə də mən
çox razıyam və prezident Vladimir Putinə və səfərin təşkilinə görə sizə – çünki təşkilatçılıq işi sizin
xidmətinizdir – bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm.
İ q o r İ v a n o v: Səfərin nəticələri bir tərəfdən, bizi məmnun edir, digər tərəfdən isə, iki prezident
arasında əldə olunmuş mühüm razılaşmaların əməli surətdə həyata keçirilməsi üçün birgə işləri
gücləndirməyi tələb edir. Həm ikitərəfli münasibətlərlə bağlı, həm də bəzi beynəlxalq məsələlər var ki,
onların həlli üçün birgə səylər tələb olunur. Bütün bu səylər ilk növbədə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
yollarının axtarılmasına yönəldiləcəkdir. Rusiya bu qərarın həm Azərbaycan, region üçün, həm də Rusiyanın
özü üçün əhəmiyyətini başa düşür. Qafqazda yerli münaqişələr həll edilmədən bu regionda sabitliyə və
mehriban qonşuluğa nail olmaq mümkün deyildir. Rusiya həm ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, həm də
ikitərəfli səviyyədə öz səylərini göstərəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatirinizdədir, dünən mən dəfələrlə qeyd etdim ki, bu, bütövlükdə respublikamız
üçün, o cümlədən Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərimiz, əməkdaşlığımız üçün ən əsas məsələdir. Çünki
dünən həm söhbət zamanı, həm də sonra ziyafətdə dediyim kimi, ictimaiyyətimiz Rusiyadan çox şey
gözləyir. Çünki ictimaiyyətimiz və bizim hamımızın fikri belədir ki, Rusiya bu məsələni həlledici mərhələyə
gətirib çıxara bilər, yəni qısa desək, Rusiya münaqişənin nizama salınmasında həlledici rol oynaya bilər.
Buna görə də ictimaiyyətimizdə belə ümid var, təkcə ictimaiyyətimiz deyil, elə mən də bu fikirdəyəm. Mən
buna əminəm və belə qənaətdəyəm. Buna görə də hesab edirəm ki, dünən əldə etdiyimiz razılaşmaları həyata
keçirmək lazımdır və siz müsbət nəticələrə nail olmalısınız.
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İTAR-TASS AGENTLİYİNİN VƏ RUSİYA FEDERASİYASININ DİGƏR APARICI
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(26 yanvar 2002)
26 yanvar 2002-ci il
M i x a i l Q u s m a n (agentliyin Baş direktorunun birinci müavini): Biz Rusiyada dövlət səfərində
olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi Rusiyanın İnformasiya Teleqraf Agentliyində –
İTAR-TASS-da salamlamağa ürəkdən şadıq. Bildiyiniz kimi, səfər sona yetir. Biz Heydər Əliyeviçdən
səfərin nəticələrindən danışmağı xahiş etmişik. Heydər Əliyeviçi bu binada qəbul etmək bizim üçün,
agentliyin əməkdaşları üçün xüsusilə xoşdur, çünki bu bina vaxtilə Nazirlər Sovetinin qərarına uyğun olaraq,
Sovet İttifaqı hökuməti sədrinin birinci müavini Heydər Əliyeviç Əliyevin sərəncamı ilə tikilmişdir. Sizə
hətta balaca bir sirr də açacağam: bu gün Heydər Əliyeviç binamızın bəzək daşları arasında Azərbaycan
daşını tanıdı. Doğrudan da binanın bəzək işlərində Azərbaycandan gətirilmiş daşlardan istifadə olunmuşdur.
Ona görə də biz Heydər Əliyeviçi burada xüsusi səmimiyyət və xüsusi sevinclə qəbul edirik.
Heç kimə sirr deyil ki, Moskva Heydər Əliyeviç üçün yad şəhər deyildir. Əgər etirazınız yoxdursa,
Heydər Əliyeviçdən səfərin yekunları, Rusiya prezidenti ilə görüşləri barədə danışmağı xahiş edək, sonra isə
prezidentdən suallarımıza cavab verməyi xahiş edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim dostlarım, ilk öncə, mən sizi salamlayıram. Təsəvvür etməzdim ki, bu qədər
foto və telekamera görəcəyəm. Görün nə qədərdir! Mən bu görüşə şadam. Doğrudur, burada görüşmək təklifini
çoxdan almışdım, amma buna heç cür vaxt tapa bilmirdim. Bir də ki, bunun belə maraqlı olacağını, sizin buraya
toplaşdığınızı təsəvvürümə gətirmirdim. Düşünürdüm ki, gələcəyəm, oturub danışacağıq. Amma bir görün,
burada nə qədər jurnalist var. Hər bir jurnalist isə bütöv bir ölkədir. İndi jurnalistlər elə nüfuza, elə statusa
malikdirlər ki, onlarla mütləq görüşmək, onlara hörmət etmək lazımdır.
Əlbəttə, sizi ilk növbədə səfər maraqlandırır. Yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələri mənim səfərim,
keçirdiyimiz görüşlər haqqında məlumat vermişdir. Mən son dərəcə məmnunam, ilk növbədə Rusiyaya dövlət
səfərinə gəlmək barədə dəvətinə görə Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinə minnətdaram. Səfər artıq
baş tutmuşdur, bizim çoxlu görüşümüz olmuşdur. Mən prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin evində onunla
təkbətək görüşdüm, dünən çoxlu görüşlərimiz – prezident Putinlə təkbətək, sonra isə geniş tərkibdə görüşümüz
oldu. Biz sənədlər imzaladıq, mətbuat nümayəndələri ilə görüşdük, Azərbaycan nümayəndələri ilə görüşdük,
Azərbaycan nümayəndə heyətinin və Azərbaycan prezidentinin şərəfinə qəbul təşkil edildi. Bir sözlə, təşkilati
baxımdan hər şey çox yüksək səviyyədə idi.
Mən qonaqpərvərliyə, səmimi, mehriban görüşlərə, diqqətə görə Rusiya prezidentinə son dərəcə
minnətdaram. Ən başlıcası isə, əlbəttə, bütün məsələlər barəsində açıq, dostcasına söhbətə görə minnətdaram.
Biz bir çox məsələlərə dair fikir mübadiləsi etdik.
Sözsüz ki, bizi ilk növbədə Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin vəziyyəti maraqlandırırdı. Biz bu
məsələləri təhlil etdik. Deməliyəm ki, – dünən ziyafətdə də bu məsələyə toxundum – Azərbaycanın müstəqillik
əldə etdiyi, suveren Rusiya və Azərbaycan dövlətləri arasında diplomatik əlaqələrin yarandığı bu 10 il
müddətində ölkələrimiz arasında münasibətlər qurulmuş, lakin bu münasibətlər heç də həmişə hamar olmamışdır. Problemlər, çətinliklər, maneələr var idi. Lakin biz həmişə irəliləmişik və bu proses yüksələn xətlə
getmişdir. Amma ötən ilin əvvəllərində Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin
Azərbaycana səfəri bu prosesə xüsusi təkan verdi. Bu, Rusiya prezidentinin müstəqil Azərbaycana ilk səfəri idi.
Belə bir fakt da bizim üçün xoşdur ki, bu, prezident seçildikdən sonra Vladimir Putinin ilk səfəri idi. Mən onun
MDB ölkələrinə ilk rəsmi səfərini nəzərdə tuturam. Bu səfər, əslində, dönüş məqamı oldu və qarşılıqlı
münasibətlərimizdə yeni mərhələ açdı. Ötən bir il ərzində biz bütün sahələrdə dövlətlərarası münasibətlərimizi
intensivləşdirməyə və dünən görüş zamanı bir yerdə müşahidə edə bildiyimiz nəticələrə nail olduq.
Əvvəla, bu görüşlər, söhbətlər, fikir mübadilələri, ikincisi də, sənədlərin imzalanması. Rusiya
prezidentinin Azərbaycana səfəri zamanı da biz çox mühüm sənədlər imzalamışdıq, dünən də çox mühüm
dövlətlərarası sənədləri imzaladıq. Bu, ilk növbədə 2010-cu ilədək dövr üçün Rusiya ilə Azərbaycan arasında
uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqaviləni və həmin müqavilə ilə əlaqədar iqtisadi xarakterli
digər sazişləri, uzun illər boyu razılığa gələ bilmədiyimiz Qəbələ RLS-in statusu haqqında sazişi vurğulamaq
istəyirəm. Dünən biz bu stansiya barədə saziş imzaladıq. Bildiyimiz kimi, biz bu radiolokasiya stansiyasını
10 il müddətinə Rusiyaya icarəyə verdik, bu prosesi başa çatdırdıq və bir sıra digər mühüm sənədlər
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imzaladıq. Ən başlıcası isə, biz fikir mübadiləsi edərək, bir il bundan əvvəl prezident Putin respublikamızda
səfərdə olandakı kimi, belə bir yekdil fikrə gəldik ki, hazırda münasibətlərimiz yaxşı səviyyədədir. Biz
müxtəlif istiqamətlərdə – həm iqtisadi, həm mədəni, həm də humanitar sahələrdə münasibətlərimizi daha
intensiv inkişaf etdirməliyik. Mən bizim münasibətlərimizi səciyyələndirən hansısa konkret fakt gətirmək
istəmirəm, siz onları bilirsiniz. Mən yalnız dediklərimlə kifayətlənirəm.
Mən Bakıya böyük məmnunluq hissi ilə qayıdıram. Bir daha demək istəyirəm ki, bizim səfərimizə,
nümayəndə heyətimizə, şəxsən mənə son dərəcə böyük diqqət göstərildi. Bütün bunlar, əlbəttə ki, Rusiya–
Azərbaycan əlaqələrinə Rusiyanın münasibəti ilə bağlıdır.
Rusiyanın münasibətləri isə hesab edirəm ki, çox yaxşıdır. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Mən sizin
suallarınıza cavab verə bilərəm.
S u a l: Bu, Azərbaycan prezidentinin Rusiyaya ilk dövlət səfəridir. Siz siyasi tərəfdaşlığın
vəziyyətini yüksək qiymətləndirdiniz. Lakin münasibətlərin hansı formatda olmasına çalışırsınız?
Prezident Putinlə söhbətlərinizin yekunu barədə nə deyərdiniz?
C a v a b: İlk növbədə biz bir daha təsdiq etdik ki, münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır.
Biz bir il öncə Bakıda və bu gün də qəti razılığa gəlmişik ki, münasibətlərimizi strateji tərəfdaşlıq
səviyyəsinə tam qaldırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Təbii ki, bu bir çox məsələlərə aiddir və biz bu
məsələlərdə əməkdaşlıq etməliyik.
S u a l: Siz Qafqaz regionundakı vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz və Sizin fikrinizcə, onu
sabitləşdirmək və ümumi problemləri aradan qaldırmaq üçün hansı tədbirlər görülməlidir?
C a v a b: Bilirsinizmi, Qafqaz regionunda vəziyyət kifayət qədər mürəkkəbdir. O, ilk növbədə, hərbi
münaqişələrə görə mürəkkəbdir. Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında hərbi
münaqişə, gürcü–abxaz, Cənubi Osetiya münaqişələri var, Çeçenistanda münaqişə mövcuddur. Qafqazda
vəziyyəti də bu müəyyənləşdirir. Qafqaz çox mühüm regiondur və Qafqazda sabitlik, sülh və təhlükəsizliyin
olmasının ölkələrimiz üçün böyük əhəmiyyəti var. Mən Cənubi Qafqaz ölkələrini və Rusiyanı nəzərdə
tuturam. Odur ki, bu məsələ daim bizim diqqət mərkəzimizdədir və dünən prezident Putinlə məsələləri
müzakirə edərkən biz buna böyük diqqət yetirdik. Yeri gəlmişkən, mənim köməkçilərim hesablamışlar ki,
Vladimir Vlidimiroviç Rusiya prezidenti seçildikdən sonra keçən qısa müddət ərzində biz 16 dəfə
görüşmüşük. Demək olar ki, bu görüşlərin hamısında biz Qafqazla bağlı məsələləri müzakirə etmişik.
S u a l: Xəzərin statusu ilə bağlı məsələ müzakirə olundumu?
C a v a b: Bilirsiniz, dünən fikir mübadiləsi və söhbətimiz zamanı məhz bu da mühüm məsələlərdən biri
idi. Bir il öncə, prezident Putin Bakıda rəsmi səfərdə olarkən biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərdə
əməkdaşlığın prinsipləri haqqında bəyanat imzaladıq. Rusiya ilə Qazaxıstan arasında da belə bir bəyanat
imzalanmışdır. Bir neçə ay əvvəl, noyabrda, mən Moskvada, MDB ölkələrinin sammitində olarkən biz
prezident Nazarbayevlə Qazaxıstan ilə Azərbaycan arasında Xəzərdə əməkdaşlığın prinsipləri haqqında saziş
imzaladıq. Beləliklə, üç Xəzəryanı dövlət Xəzərdə əməkdaşlığı həyata keçirmək üçün daha aktual saydığımız
prinsiplərlə razı olduğunu bildirmişdir. Rusiya da, biz də Türkmənistanla danışıqlar aparırıq. Sözsüz ki, bu
danışıqlar digər Xəzəryanı ölkələrin də mövqeyini razılaşdırmaq üçün həmin dövlətlərin xarici işlər
nazirlərinin müavinləri səviyyəsində aparılır.
Hər halda, dünən biz böyük bir məsələ haqqında razılığa gəldik. Bir il əvvəl biz prinsiplər haqqında bəyanat
imzalamışdıq. Rusiya və Qazaxıstan sektorlar – Qazaxıstan və Rusiya sektorları arasında konkret orta xətt haqqında artıq razılığa gəlmişlər.
İndi isə biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında orta xəttin müəyyənləşdirilməsinə başlamaq barədə razılığa
gəlmişik. Artıq bundan sonra üç Xəzəryanı dövlətin dənizin dibindən, onun mineral ehtiyatlarından istifadəsi
məsələsi ümumən həll edilmiş olacaqdır.
Düşünürük ki, biz bütün Xəzəryanı ölkələrin razılığına nail olmaq üçün bundan sonra da lazımi iş aparmalıyıq.
Hesab edirəm ki, biz buna nail ola biləcəyik. Bunun nə qədər vaxt aparacağını söyləmək isə mənim üçün çətindir.
S u a l: Siz Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gələcəyini, habelə MDB və digər regional təşkilatlar
çərçivəsində Moskva ilə Bakı arasında əməkdaşlığın istiqamətini necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, biz bu yaxınlarda MDB-nin yaradılmasının 10-cu ildönümünü qeyd etdik. Hamı
belə bir yekdil rəydə oldu ki, MDB, yəni bu təşkilat, onun yaradılması özünü doğruldur. Biz böyük yol keçmişik.
Ancaq mən deməliyəm ki, – bu, təkcə mənim fikrim deyil, həm də həmkarlarımın rəyidir – Vladimir Vladimiroviç
Putin Rusiya prezidenti seçildikdən sonra və biz onu MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədri seçdikdən sonra
MDB-nin fəaliyyətində böyük dinamizm və birlik ölkələrinin bərabərhüquqlu, qarşılıqlı surətdə faydalı
əməkdaşlığı üçün MDB-də daha konkret, əməli iş görüldüyünü və şərait olduğunu görürük. Ona görə də hesab
edirəm ki, son illər MDB-nin fəaliyyətinin daha səmərəli dövrüdür. Əgər fəaliyyətimizi məhz bu ruhda davam
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etdirsək – zənnimcə, bu əsasda daha yaxşı əməkdaşlıq edə bilərik – onda MDB-nin böyük gələcəyi var. Odur
ki, biz, yəni Azərbaycan, öz tərəfimizdən MDB-də fəal əməkdaşlığa hər vasitə ilə kömək göstərəcəyik.
S u a l: Siz Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, hesab edirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq yaxşı
səviyyədədir. Hər halda, bizim xarici ticarət dövriyyəmizdə Rusiya birinci yer tutur. Doğrudur, ötən ilin
axırlarında əmtəə dövriyyəsinin bir qədər azaldığı müşahidə edildi, ancaq bu, necə deyərlər, yeni vergi
qanunları ilə bağlıdır.
Bunun ticarət və əmtəə dövriyyəsinin səviyyəsinə prinsipial aidiyyəti yoxdur. Biz ticarətdə və əmtəə
dövriyyəsində Rusiyanı ən mühüm tərəfdaşımız hesab edirik. Əmtəə dövriyyəsini genişləndirmək üçün böyük
imkanlar var. Məhz bu məsələ dünən danışıqlarımızda, söhbətlərimizdə əsas yerlərdən birini tuturdu və hər iki
tərəf əmtəə dövriyyəsini genişləndirməyin zəruri olduğunu bildirdi. Dünən biz məhz əmtəə dövriyyəsinin daha
da genişləndirilməsinə hansı sahələrdə, hansı yolla nail ola biləcəyimiz barədə danışdıq.
Məsələn, bizdə metro var və ondan ötrü yeni vaqonlar almaq istəyirik. Vəsaitimiz isə yox idi. Rusiyadan
kredit götürüb Mıtişşi zavodundan metropolitenimizə 20 vaqon almaq üçün Rusiya ilə razılıq əldə etdik. Rusiya
bu məqsədlə öz büdcəsində bizim üçün kredit ayrılmasını nəzərdə tutmuşdu.
Lakin biz vaqonları almaq üçün öz büdcəmizdə 8,5 milyon dollar nəzərdə tuta bildik. Dünən mən bu
barədə dedim. Yaxın vaxtlarda biz həmin vaqonları alacağıq. Bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında ticarət və
əmtəə dövriyyəsinin böyük imkanlarından xəbər verən bir faktdır.
S u a l: 11 sentyabr hadisələri bütün dünyada vəziyyəti kökündən dəyişdi. Əfqanıstandakı
antiterror kampaniyasının gedişini və orada vəziyyətin nizama salınması perspektivlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsinizmi, hesab edirəm ki, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Əfqanıstandakı antiterror
kampaniyasının gedişi və bütövlükdə antiterror fəaliyyəti məhz həmin hadisələrdən sonra yaranmış vəziyyətə
uyğundur. Hesab edirəm ki, bu tədbirlər görülməli idi və onlar görülmüşdür. Həmin tədbirlər öz nəticələrini
vermişdir. Ancaq beynəlxalq terrorizmlə mübarizə bununla qurtarmır. Əfqanıstanda aparılmış əməliyyatın
beynəlxalq terrorizmə son qoyduğunu demək olmaz. Biz terrorizmin mənfi təsirini öz üzərimizdə hiss edirik.
Beynəlxalq terrorizm təkcə terrorçuların qəddar hücumuna məruz qalmış Birləşmiş Ştatlar üçün deyil, bütün
ölkələr üçün də təhlükəlidir. Ona görə də biz lap əvvəldən antiterror əməliyyatında iştirak etməyə hazır
olduğumuzu və tamamilə bu koalisiyada olduğumuzu bildirmişdik, öz tərəfimizdən hər şeyi edirik və edəcəyik.
Azərbaycanda biz terrorizmin ölkəmizə vurduğu zərəri, terrorizmlə və xüsusən beynəlxalq terrorizmlə
mübarizəni gücləndirməyin zəruriliyini xüsusilə hiss edirik.
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RUSİYA FEDERASİYASINA DÖVLƏT SƏFƏRİNDƏN VƏTƏNƏ QAYIDARKƏN
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(26 yanvar 2002)
26 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu gün ikinci dəfədir jurnalistlərlə görüşürəm. Biri Moskvada olubdur,
İTAR-TASS-a getmişdim, Moskvanın böyük bir jurnalist dəstəsi ilə görüşdüm, onlarla danışdım. Mənim bu
səfərim haqqında onlara da bəzi məlumatlar verdim. İndi siz də gəlmisiniz, yəqin maraqlanırsınız.
Mən iş yoldaşlarımla danışanda gördüm ki, səfərim haqqında televiziya daha çox məlumat veribdir,
nəinki mən indi deyə bilərəm. Çünki mən bəzi şeyləri deyirəm, amma görürəm onlar mən demək
istədiyimdən çox bilirlər. Çünki televiziya hamısını veribdir. Ona görə güman edirəm, siz də eşitmisiniz və
təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Mənim bu səfərimi, bizim görüşlərimizi, danışıqlarımızı, aparılan söhbətlərimizi Moskva televiziyası çox
geniş işıqlandırıbdır. Sadəcə, onu deyə bilərəm ki, bu səfər Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətlidir. Birincisi,
Rusiya dövləti, Rusiyanın prezidenti Azərbaycan prezidentini dövlət səfəri səviyyəsində Rusiyaya,
Moskvaya dəvət edibdir. Bu status, dəvət də dövlət səfərinə aid olan bütün tələblərə uyğun həyata
keçirilmişdir. Yəqin ki, siz televiziya ilə bunu görmüsünüz. Təbii, hamısını görə bilməmisiniz, amma
gördükləriniz sizdə müəyyən təəssürat yaradır. Bu, görünən tərəfidir.
O biri tərəfi isə, bizim görüşlərimiz, danışıqlarımızdır. Mənim gəldiyim gün, yanvarın 24-də prezident
Putinlə onun evindəki iki saata qədər təkbətək danışıqlarım oldu. Səhərisi gün Kremldə yenə də təkbətək
görüşdük. Ondan sonra nümayəndə heyətləri də görüşdülər, sənədləri imzaladıq, mətbuata məlumat verdik.
Dünən axşam Azərbaycan prezidentinin şərəfinə Kreml sarayında böyük ziyafət verdilər.
Mən bu gün Xarici İşlər naziri İvanov ilə ayrıca görüşdüm. Dünən hökumətin sədri cənab Kasyanov ilə
də ayrıca görüşmüşdüm. Bu gün də İTAR-TASS-da görüşdüm. Bizim Beynəlxalq Bankın Moskvada
nümayəndəliyi açılırdı. Gedib oranı da ziyarət etdim və sonra da buraya gəlmişəm.
Mən səfərin nəticələrindən çox məmnunam. Çünki birincisi, bizi maraqlandıran, hər iki tərəfi
maraqlandıran məsələləri çox ətraflı müzakirə etdik. Qafqazdakı vəziyyəti müzakirə etdik. Beynəlxalq
məsələlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Bunlar hamısı bizim üçün çox vacibdir. Çünki bir çox
məsələlərdə biz öz mövqelərimizi bildirməliyik və Rusiyanın mövqeyini bilməliyik. Ona görə də bu çox
vacibdir və çox da əhəmiyyətlidir. İkincisi, bütün bu danışıqların nəticəsində, əvvəlcədən aparılmış hazırlığın
nəticəsində biz çox əhəmiyyətli sənədlər imzaladıq. Prezident Putin və mən bizim əlaqələrimiz haqqında,
əlaqələrimizin məzmunu və prinsipləri haqqında birgə bəyanat imzaladıq. Sonra uzunmüddətli əməkdaşlıq
üçün, 2010-cu ilə qədər Rusiya–Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığı haqqında müqavilə imzaladıq və ona əlavə
olaraq başqa iki sənəd imzaladıq. Nəhayət, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası haqqında saziş imzaladıq, başqa
məsələlər barəsində də sazişlər imzaladıq. Bunların hamısı Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli sənədlərdir və
hesab edirəm ki, bunlar eyni zamanda, Rusiya–Azərbaycan əməkdaşlığının inkişaf etməsinə çox böyük təkan
verir.
Səfərin nəticəsi olaraq, mən bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlıq
yüksək səviyyədədir. Keçən il prezident Putinin Azərbaycana gəlməsi və onun Azərbaycana səfərindən sonra
aparılan işlər, bunların nəticəsində dünənki görüşlərimiz və imzaladığımız sənədlər – hamısı birlikdə bizim
onillik diplomatik əlaqələrimiz dövründə Rusiya–Azərbaycan əlaqələrini ən yüksək səviyyəyə qaldırıbdır.
Bu da bizim milli mənafeyimizə, milli maraqlarımıza tamamilə cavab verən bir haldır. Ona görə biz bundan
məmnun olmalıyıq. Bunun əsasında, hesab edirəm ki, Rusiya ilə bütün sahələrdə, əsas sahələrdə
əlaqələrimizi daha da inkişaf etdirməliyik. Güman edirəm ki, bundan həm Rusiya böyük fayda götürəcəkdir,
həm də Azərbaycan böyük fayda götürəcəkdir. Sizə yenə də deyirəm, biz öz milli maraqlarımızı təmin etmək
üçün bu yol ilə davam etməliyik.
S u a l: Cənab Prezident, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyasını icarəyə götürməklə Rusiyanın
Azərbaycanda həbri obyekt əldə etməsi haqqında fikirlər dolaşır. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Birincisi, Qəbələ Radiolokasiya Stansiyası 10 ildir Rusiya tərəfindən istifadə olunur. İndi isə
biz həmin 10 il istifadə olunan Qəbələ stansiyasına, sadəcə, müəyyən hüquq verdik. Yəni sənəd imzaladıq,
onu icarəyə verdik.
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Mənim 1997-ci ilin iyulunda Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı biz Rusiya ilə bütün borclarımızı araşdırıb
sıfır həddinə çıxmışdıq. Yəni bizim onlara o vaxta qədər olan borcumuzu, onların bizə olan borclarını
müəyyən etdik və bu, sıfır həddində idi. Ona görə 1997-ci ildən sonra onlar Qəbələ stansiyasını istifadə
etmək üçün ildə 6 milyon 200 min dollar bizə borcludurlar. Beləliklə, bizə 31 milyon dollar borcludurlar və
biz Qəbələ stansiyasından ildə 13 milyon dollar fayda götürəcəyik. Amma indiyə qədər Qəbələ stansiyası durub orada, istifadə olunub və biz heç bir şey əldə etməmişik.
İkincisi, indi, müqavilə imzalanandan sonra biz Qəbələ stansiyasında birgə monitorinq aparacağıq,
vəziyyəti öyrənəcəyik. Onlar da oradan arxayınlıqla istifadə edəcəklər və onun ətrafı daha da yaxşı olacaqdır.
Onu da nəzərə almalısınız ki, orada 1300 Azərbaycan vətəndaşı işləyir. Özü də yüksək maaş alırlar. Bunu da
nəzərə almaq lazımdır. Ona görə hesab edirəm ki, bu məsələdə həm Azərbaycanın mAraqları, həm də
Rusiyanın maraqları təmin olunubdur. Çox yaxşı müqavilədir.
S u a l: Cənab Prezident, bu müqavilənin Azərbaycan ilə Rusiya arasında digər sahələrdə
əməkdaşlığa, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsinə müsbət təsiri olacaqmı?
C a v a b: Bilirsiniz, hər müqavilənin özünün məqsədi var. Bir müqavilənin o biri məsələyə təsiri olacaq,
olmayacaq, bunu ölçmək mümkün deyildir. Mən istəməzdim ki, bunları bir-biri ilə bağlayaq.
S u a l: Cənab Prezident, Xəzərin statusu məsələsində keçmiş SSRİ ölkələrinin bir mövqedən çıxış
etdiyi bildirilir. Bu məsələdə İran olmadan, hansısa razılaşma əldə edilə bilərmi?
C a v a b: Siz bilirsiniz ki, mən heç vaxt həmişə qabağa qaçmağı sevmirəm. Nə ola bilər, mən bunu heç
vaxt demirəm. Bu sizsiniz ki, hər dəfə müəyyən mülahizələr söyləyirsiniz, ondan sonra da müsahibə
aparırsınız. Onu deyə bilərəm ki, görüşlərimiz nəticəsində, mənim prezident Putinlə danışıqlarım nəticəsində
biz bu barədə də irəliyə getdik.
Bilirsiniz ki, bir il bundan öncə biz Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərdən istifadə olunmasının
prinsipləri haqqında, Xəzərin dibinin mineral ehtiyatlarından istifadə edilməsi haqqında bir sənəd
imzalamışıq. Belə bir sənədi Moskvada Qazaxıstanla da imzaladıq.
Xatirinizdədir ki, yayda Soçidə olanda biz üçümüz – Rusiya prezidenti, Qazaxıstan prezidenti,
Azərbaycan prezidenti Xəzərdən istifadə haqqında bir bəyanat da verdik. İndi bunlar hamısı bir də təsdiq
olundu və biz irəliyə getdik. Prezident Putinlə mən razılaşdıq. Hər iki tərəfə tapşıracağıq. Biz prinsiplər
haqqında sənəd imzalamışıq. Amma orta xətti müəyyən etmək lazımdır.
Məsələn, prezident Putin mənə dedi ki, Qazaxıstanla Rusiya arasında orta xətti artıq razılaşdırıblar və
sənəd də imzalanacaqdır. Biz də Rusiya ilə orta xətti müəyyən edirik. Beləliklə, biz irəliyə gedirik. Güman
edirəm ki, o biri ölkələr də bir-biri ilə danışacaq, bizimlə danışacaqlar, Rusiya ilə danışacaqlar. Hesab edirəm
ki, Xəzəryanı ölkələr, nəhayət, bu sahədə beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanan razılığa gələ biləcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir müzakirə
aparıldımı?
C a v a b: Çox müzakirə aparıldı. Bilirsiniz, mən, demək olar ki, prezident Putinlə təkbətək də,
nümayəndə heyəti ilə birlikdə də danışıqlarımın çox hissəsini Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmasına həsr etdim. Orada dedim, yəqin bunu televiziyada veriblər, ya verəcəklər.
Dedim ki, Azərbaycan cəmiyyəti Rusiyaya çox böyük ümid bəsləyir və belə fikirləşir ki, Rusiya bu məsələni
həll edə bilər, Rusiya bu məsələnin aradan qaldırılmasında həlledici rol oynaya bilər. Azərbaycan
cəmiyyətində belə ümidlər var. Dedim, mən də belə fikirdəyəm ki, bu məsələnin həll olunmasında Rusiya
çox həlledici rol oynaya bilər. Mən bunların hamısını demişəm və danışmışam.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Rusiyada olanda ATƏT-in Minsk qrupunda Rusiya tərəfdən həmsədr
Nikolay Qribkov belə bir bəyanat verdi ki, prezidentlər kompromisə getməyə artıq razıdırlar. Təkcə
ictimaiyyəti buna hazırlamaq qalır. Bu fikrə münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, mən orada Qribkovu görmüşəm. Qribkov dünən də bizim yanımızda idi. Onu bir
neçə dəfə görmüşəm, mənə belə bir şey deməyibdir. Bilmirəm harada deyibdir.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiya əvvəllər deyirdi ki, bu
məsələni Azərbaycan və Ermənistan özləri həll etsin. Ancaq Sizin Moskvaya səfərinizdən, prezident
Putinin danışıqlarından da gördünüz ki, Rusiya bu sahədə müsbət rol oynamaq istəyir. Rusiyanın
fikrini dəyişməsi nədən ola bilər?
C a v a b: Əziz dostum, bilirsiniz, Rusiya da belə deyir, Amerika da belə deyir, Fransa da belə deyir,
bizim qardaşımız Türkiyə də belə deyir ki, bu məsələni özünüz həll edin, siz, yəni Ermənistan prezidenti və
Azərbaycan prezidenti hansı qərarı qəbul etsəniz, biz onu dəstəkləyəcəyik. Bu fikri həmi şə deyirlər və bu
dəfə də deyiblər. Amma mən bu dəfə çalışırdım Rusiyaya inandırım ki, biz iki prezident çalışırıq, yəni
çalışırıq deyəndə, bir yerdə çalışmırıq, Ermənistanın öz marağı var, bizim də öz marağımız var. Amma
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görüşlərdə hiss edirəm ki, Ermənistan tərəfi də, Azərbaycan tərəfi də bu məsələnin həll olunmasını istəyir.
Ancaq hələ ki, bunu həll edə bilməmişik. Ona görə mən indi prezident Putinlə danışarkən ondan xahiş
edirdim ki, Rusiya bu barədə əlavə addımlar ata bilsin. İndi bilmirəm nə olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, 907-ci düzəlişin ləğvi Azərbaycan–Amerika münasibətlərində hansı
üstünlüklər yarada biləcəkdir? Dünən prezident Buş həmin sənədə imza atıbdır.
C a v a b: Siz özünüz bilirsiniz, neçə ildir, 1992-ci ildən 907-ci düzəliş mövcuddur. Biz də çalışırdıq ki,
onu götürsünlər. Bunun daha çox siyasi əhəmiyyəti var. Ola bilər, vaxtilə bizim hansısa yardıma ehtiyacımız
olanda bunun iqtisadi əhəmiyyəti var idi. İndi bizim o yardıma o qədər də böyük ehtiyacımız yoxdur. Amma
bunun siyasi əhəmiyyəti böyükdür. Mən çox məmnunam ki, nəhayət, Amerikanın prezidenti cənab Buş bu
907-ci düzəlişi dayandırıbdır. Bu, yaxşı haldır.
S u a l: Cənab Prezident, Avropa Şurasının son qətnaməsini necə dəyərləndirirsiniz? Siz burada
olmayan vaxt Avropa Şurası Parlament Assambleyasının iclası Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul
etmişdir.
C a v a b: Necə dəyərləndirirəm, əlbəttə, istəməzdik ki, belə qətnamə qəbul olunsun. Yəqin oradakı
proseslər haqqında sizin məlumatınız var. Burada iş yoldaşlarım danışdılar ki, televiziya bu barədə geniş
məlumat veribdir. Bunda bir faciə, heç bir şey yoxdur. Mən hesab etmirəm ki, burada bir problem var.
Narahat olmayın, heç kəs narahat olmasın. Bəzi adamlar var, onlar da narahat olmasınlar.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Moskvaya səfəriniz ərəfəsində Rusiya Federal Sərhəd Xidmətinin
başçısı Totski narahatlığını bildirmişdi ki, NATO Rusiya sərhədlərinə getdikcə daha çox yaxınlaşır,
eyni zamanda, Azərbaycana və Gürcüstana yaxınlaşır. Dünənki görüşdə o da iştirak edirdi. Orada bu
məsləyə toxunuldumu?
C a v a b: Mən onun bu barədə dediyini eşitməmişəm. Yeri gəlmişkən, o bizim Xarici İşlər naziri ilə
birlikdə sərhəd nümayəndələrinin fəaliyyəti haqqında saziş imzalamışdır. Mən ondan heç nə eşitmədim.
Əgər o demişdirsə, ondan soruşun, mən bilmirəm.
S u a l: Azərbaycanın hava hücumundan müdafiə sisteminin Rusiya tərəfindən
modernləşdirilməsinin mümkünlüyü məsələsi müzakirə edildimi?
C a v a b: Biz bu məsələyə toxunmamışıq.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyanın iki böyük şirkəti Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə
qoşulacağını açıqlamışdır. Rusiya rəsmilərinin mövqeyi necədir, bu məsələ ətrafında fikir mübadiləsi
aparıldımı?
C a v a b: Bilirsiniz, bu elə bir məsələ deyil ki, biz bu barədə fikir mübadiləsi aparaq. Çünki əgər Rusiya
şirkətləri Bakı–Ceyhana qatılmaq istəyirlərsə, bu, açıqdır, gəlib qatıla bilərlər. Amma mən də bilirəm ki, bəzi
belə təkliflər irəliyə sürülübdür. Amma bu elə bir məsələ deyil ki, bunu iki prezident müzakirə etsin. Biz
Xəzərin statusu barəsində çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. Mən danışıqların nəticəsindən məmnunam. Sağ
olun.
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GÜRCÜSTAN PARLAMENTİNİN SƏDRİ NİNO BURCANADZE BAŞDA OLMAQLA, BU
ÖLKƏNİN PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(29 yanvar 2002)
Prezident sarayı
29 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Nino Anzorovna!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi salamlayıram, Azərbaycana gəlməyinizə şadam. Şadam ki, parlamentin sədri başda olmaqla,
qardaş Gürcüstan parlamentinin nümayəndə heyəti qardaş Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdir. Bu mənim
üçün xoşdur, həm də təbiidir. Mən bunda təəccüblü heç nə görmürəm və buna şadam. Ona görə təbiidir ki,
Gürcüstanla Azərbaycan arasında belə yaxın və doğma münasibətlər vardır və bu belə də olmalıdır.
Sevinirəm ona görə ki, Gürcüstandan olan dostlarımızla, qardaşlarımızla hər yeni görüşə şadam. Sanki
çoxdandır ki, görüşməmişik, halbuki bu yaxınlarda görüşmüşük.
Bilirsiniz, doğma adamlar bir müddət görüşməyəndə onlara elə gəlir ki, çoxdandır görüşmürlər. Rəsmi
görüşlər 2-3 ildən bir keçirilsə də, biz, hər halda, tez-tez görüşmüşük.
Parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov artıq mənə xəbər vermişdir ki, çox gərgin proqramınız vardır.
Parlamentdə də görüşləriniz olmuşdur. Baş nazir sizinlə görüşü barədə mənə məlumat verdi. Siz bizim digər
rəsmi şəxslərlə də görüşmüsünüz. Zənnimcə, siz Azərbaycana ilk dəfədir ki, gəlirsiniz, yoxsa əvvəllər
olmusunuz?
N i n o B u r c a n a d z e: 1978-ci ildə burada olmuşam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyəsən ananızla gəlmişdiniz.
N i n o B u r c a n a d z e: Həm anamla, həm də atamla.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, şəhərlə tanış olmusunuz. Burada 1978-ci ildə olmusunuzsa, indi Bakıda
da, Azərbaycanda da maraqlı yeniliklər görəcəksiniz. Hər halda, bu çox lazımdır. Biz nə qədər tez-tez
görüşsək, bir-birimizə nə qədər çox yaxınlaşsaq, problemlərimiz, hər iki tərəfi maraqlandıran məsələlər
barəsində daha çox məlumata malik olacaq, həm də bir-birimizə kömək edəcəyik. Biz həmişə – keçmişdə də,
on illik müstəqillik dövründə də bir-birimizə kömək etmişik. Gürcüstanın da, Azərbaycanın da müstəqilliyini
qeyd etmişik.
Bu on il müddətində biz ağır bir dövr yaşamışıq. Müstəqil Dövlətlər Birliyindəki respublikaların heç də
hamısı Gürcüstan, Azərbaycan kimi çətin, mürəkkəb yol keçməmişdir. Bəzi respublikalarda bu proses ağrısız
keçmişdir. Hakimiyyət dəyişmiş, lakin heç bir münaqişə, toqquşma, heç bir terror olmamışdır, hər şey öz
qaydası ilə getmişdir. Amma bizdə də, Gürcüstanda da belə olmamışdır. Əvvəla, bizim vəziyyətimizi hərbi
münaqişələr çətinləşdirmişdir. Bu, ilk və başlıca səbəbdir. Gürcüstanda da hərbi münaqişə var,
Azərbaycanda da. Hələ üstəlik daxili siyasi vəziyyətin qeyri-sabitliyi. Təəssüf ki, dövlətlərimizdə bunlar da
olmuşdur. Bəlkə də bu bizim bir-birimizə belə doğma olmağımızdandır. Biri bəlaya düşdüsə, deməli, o biri
də düşməlidir. Mən bilmirəm, sabitlik əvvəlcə harada pozuldu – Gürcüstanda, yoxsa Azərbaycanda, bunu
müəyyənləşdirmək çətindir. Hər halda, demək olar ki, eyni vaxtda.
Biz qeyri-sabitliyi aradan qaldıra-qaldıra, qayda-qanun yarada-yarada, ictimai-siyasi vəziyyəti qaydaya
sala-sala ağır bir dövr yaşadıq. Lakin Allaha şükür, indi Gürcüstanda da, Azərbaycanda da sabitlik bərqərar
olmuşdur, əmin-amanlıq şəraitində inkişaf edirik. Hərçənd bu proses çox ağır gedir, çünki problemlər
çoxdur. On il bundan qabaq, müstəqilliyimizin lap əvvəllərində olduğu kimi, bu gün həm Gürcüstan üçün,
həm də Azərbaycan üçün ən əsas problem münaqişələrin aradan qaldırılmasıdır.
Biz, əlbəttə, Gürcüstana görə narahatçılıq keçiririk və çox istəyirik ki, Qafqaz münaqişəsi həll olunsun,
Cənubi Osetiyada qarşılıqlı münasibətlərdə lazımi qayda-qanun yaransın. Mən bilirəm ki, eynilə gürcü
qardaşlarımız, Gürcüstan hökuməti, Gürcüstan dövləti Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmasını istəyirlər.
Biz eyni xəstəliyə mübtəla olmuşuq və ondan yaxa qurtarmaq üçün hərə bir cür səy göstərir. Münaqişə
eyni münaqişədir, lakin şərait bir-birindən fərqlidir. Fərq ondan ibarətdir ki, Gürcüstan ölkənin
regionlarından biri olan Abxaziya ilə münaqişə vəziyyətindədir. Azərbaycan da öz ölkəsindəki regionla–
Dağlıq Qarabağla münaqişədədir. Lakin məsələ bundadır ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistan
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tərəfindən başlanmışdır. Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşəndə belə vəziyyət yarandı ki, biz Birləşmiş
Millətlər Təşkilatına, ATƏT-ə, digər beynəlxalq təşkilatlara daxil olan dövlətlə – Ermənistanla
münaqişədəyik. Bu münaqişələrin fərqi bundadır. Oxşar cəhəti isə odur ki, sizdə də qaçqınlar var, bizdə də.
Bu sizdə də daxili siyasi vəziyyəti gərginləşdirir, bizdə də. Sizdə də sosial-iqtisadi vəziyyətə mənfi təsir
göstərir, bizdə də, ona görə biz də bunu aradan qaldırmaq üçün tədbirlər görürük, Gürcüstan da çox fəal
tədbirlər görür.
Bu münaqişələr həddindən artıq mürəkkəb münaqişələrdir, ona görə də hələlik nə siz, nə də biz istənilən
nəticələrə nail ola bilməmişik. Lakin belə fikirləşirəm ki, nail olacağıq, mən buna əminəm. İnanıram ki,
Gürcüstan da münaqişədən yaxa qurtaracaq, öz ərazi bütövlüyünü təmin edəcək və rahat inkişaf edəcəkdir.
İnanıram ki, Azərbaycanda da belə olacaqdır. İnanıram ki, bütövlükdə Cənubi Qafqazda biz sabitliyə nail
olacağıq və bu da, şübhəsiz, bütün sahələrdə daha yaxşı əməkdaşlıq etməyə imkan verəcəkdir.
Gürcüstanla Azərbaycan arasında əməkdaşlığın bugünkü səviyyəsinin yaxşı olduğunu hesab edirəm.
Lakin daha yaxşı ola bilərdi, amma imkanların da hüdudu var. Hər halda, biz öz tərəfimizdən çalışırıq və
çalışacağıq ki, iqtisadi və digər bütün əlaqələrimiz inkişaf etsin. Ən başlıcası isə bizim həmrəyliyimiz,
ümumi siyasi həmrəyliyimizdir. Əvvəla, dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin saxlanması naminə. İkincisi,
münaqişələrin nizama salınması naminə. Üçüncüsü, Qafqazda sülhün, sabitliyin bərqərar olunması naminə.
Gürcüstana rəsmi səfərim zamanı biz Eduard Amvrosiyeviçlə dinc Qafqaz haqqında bəyanat imzaladıq.
Yəqin ki, xatirinizdədir, Eduard Amvrosiyeviçlə sonrakı görüşlərimizdə – Tbilisidə də, Bakıda da, beynəlxalq
müşavirələrdə, MDB dövlət başçılarının görüşlərində də biz həmişə bu tezisi təsdiq etmişik və bu gün də
təsdiq edirik.
Bizim dostluğumuzun əsası ondadır ki, xalqlarımız çox qədim dövrlərdən dostluq etmişlər və indi də
dostluq edirlər. Böyük xoşbəxtlikdir ki, bizim aramızda heç vaxt münaqişə olmamışdır. Bu, böyük işdir. Bir
baxın, ətrafımız münaqişələrlə doludur, gürcü və Azərbaycan xalqları arasında isə nə münaqişə, nə
mübahisə, nə də toqquşma olmuşdur. Bu, böyük işdir, böyük xoşbəxtlikdir. Bizim dostluğumuz ilbəil
möhkəmlənir. Mən özümü bu dostluq münasibətlərinin veteranı hesab edə bilərəm. 30 il bundan əvvəlki
dövrü xatırlayıram. O zaman biz bu dostluğu daha da möhkəmləndirməyə başladıq. Elə o vaxtdan bu, davam
edir və hətta ən ağır, ən çətin dövrlərdə dostluğumuz zəifləməmişdir. İndi isə prezident Eduard Şevardnadze
və Azərbaycan prezidenti şəxsi dostluq əlaqələri saxlayaraq, eyni zamanda köhnə ənənələri davam etdirərək,
bu dostluğun daha da möhkəmlənməsi, bizdən sonra gələcək nəsillərin birgə yaşayışı üçün möhkəm təməl
yaradılmasından ötrü hər şeyi edirlər və mən zənn edirəm ki, Eduard Amvrosiyeviçlə bir yerdə bu işi davam
etdirəcəyik.
Bir daha sizi salamlayıram və sizinlə görüşməyimə şadam.
N i n o B u r c a n a d z e: Cənab Prezident, belə xoş sözlərə görə, belə mehribancasına qəbula görə çox
sağ olun. Həqiqətən çox şadam ki, şəxsən mənə və nümayəndə heyətimizə Sizinlə görüşmək imkanı
verilmişdir. Çünki haqqında indicə söhbət açdığınız dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsində,
Gürcüstanla Azərbaycan arasında münasibətlərdə Sizin şəxsi rolunuz olduqca böyükdür. Ona görə də bir
daha təsdiq etməyə şadam ki, Sizinlə görüşmək və Sizin eşitmək istədiyiniz mülahizələrimizi bildirmək
bizim üçün çox vacib idi.
Dövlətlərimiz arasında yaranmış xoş münasibətlərə Sizin şəxsi töhfənizi həqiqətən çox qiymətləndiririk.
Şübhəsiz, bu həm də iki xalqın – gürcü və Azərbaycan xalqlarının iradəsidir. Siz tamamilə doğru dediniz ki,
şükürlər olsun, bizim aramızda heç vaxt münaqişələr olmayıb, heç vaxt ədavət olmayıbdır. Əlbəttə ki, iki
prezidentin – Sizin və prezident Şevardnadzenin şəxsi nümunəsi mehriban qonşuluq münasibətlərimizi daha
da gücləndirir.
Nəzərə çatdırmağa şadam ki, bu gün məni nəinki gürcü millətindən olan, həm də Azərbaycan millətindən
olan həmkarlarım müşayiət edirlər.
Azərbaycanlı deputatlar parlamentimizdə çox müsbət rol oynayırlar və parlamentdə çalışdığım yeddi ildə
aramızda problemlər, çətinliklər olmayıbdır. Siyasi həyatımızda meydana çıxmış bütün cari məsələləri biz
birlikdə və qarşılıqlı anlaşma şəraitində həll etmişik, bir-birimizə hörmətlə yanaşmışıq. Zənnimcə, bu daha
bir sübut və daha bir nümunədir ki, biz bütün məsələləri asanlıqla həll edə bilərik, çünki bunun üçün xoş
məramımız var.
Burada, Bakıda olduğum bu iki gün bir daha təsdiq etdi ki, münasibətlərimizdə həll edilməsi çətin olan
problem məsələlər, əslində, mövcud deyildir. Biz məsələləri parlamentdə də, Nazirlər Kabinetində də, Xarici
İşlər Nazirliyində də qaldırırdıq və bütün bu məsələlərə mütləq adekvat münasibət göstərildiyini görürdük,
mütləq adekvat cavablar alırdıq və onların həlli üçün tam istək və qarşılıqlı anlaşma olduğunu yəqin edirdik.
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Mən fürsətdən istifadə edərək, Gürcüstanın regional layihələrə qoşulmasına çox böyük töhfə verdiyinizə
görə şəxsən Sizə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirəm. Bu layihələrin bizim üçün nəinki iqtisadi, həm də
olduqca böyük siyasi əhəmiyyəti var. Bu layihələr neft və qazın nəqlini təmin edir. Əlbəttə, Gürcüstan
parlamentində çıxışınız zamanı orada iştirak edən həmkarlarım kimi, mən də, hamımız Gürcüstan barəsində
etdiyiniz həmin misilsiz xeyirxahlığı yaxşı xatırlayırıq. Ona görə də istəyirəm biləsiniz ki, Gürcüstan
parlamentində də, bütün Gürcüstanda da bu xeyirxahlıq lazımi əks-səda doğurdu və biz onu həqiqətən
olduqca yüksək qiymətləndiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Müxalifətdən kiminsə burada olub-olmadığını bilmirəm, amma buna
görə məni tənqid edirlər.
N i n o B u r c a n a d z e: Biz bilirik ki, buna görə Sizi tənqid etmişlər, ona görə də Sizə ikiqat
minnətdarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu minnətdarlıq naminə etməmişəm. Bilirdim ki, məni tənqid edəcəklər.
Mən həmişə nə edirəmsə, bunun nəticəsini əvvəlcədən bilirəm və bu işə şüurlu surətdə gedirəm, bilirəm ki,
bunun müsbət cəhəti də olacaq, mənfi cəhəti də. Odur ki, heç nəyin minnətində deyiləm, sadəcə olaraq
xatırladıram.
N i n o B u r c a n a d z e: Çox şadam ki, qazın nəqlinə dair ikinci layihənin ratifikasiyası parlamentdə
artıq mənim sədrliyim dövründə baş verdi. Fəxr edə bilərəm ki, bu sənəd tam yekdilliklə keçdi, heç bir
deputat onun əleyhinə çıxmadı. Bu, həyata keçirilən layihələrə Gürcüstanın, Gürcüstan parlamenti üzvlərinin
necə böyük əhəmiyyət verdiyini bir daha sübut edir. Ona görə də əminik ki, bu layihələr bizə heç də təkcə
iqtisadi mənfəət deyil, həm də regionumuza həqiqətən sülh və sabitlik gətirəcəkdir. Çünki bunlar təkcə sizin
və bizim kiçik dövlətlərimizin deyil, böyük dövlətlərin də marağı olduğu milyardlarlıq layihələrdir. Yəqin ki,
bu bizə regionda sabitliyi möhkəmlətməyə daha çox kömək edəcəkdir.
Siz tamamilə doğru dediniz və Gürcüstan müxalifəti də belədir. Dövlətlərimiz üçün ən vacib problem,
əlbəttə ki, ərazi bütövlüyü problemi, münaqişələr problemidir. Bu bizi çox ciddi narahat edən ən ağrılı
mövzudur. Bir həftə əvvəl mən Avropa Şurasında çıxış etdim və bildirdim ki, nə qədər ki, ərazilərimizdə adi
hüquqlardan, öz evlərinə qayıtmaq hüququndan, yaxınlarının məzarlarını ziyarət etmək hüququndan məhrum
olmuş on minlərlə, yüz minlərlə qaçqın var, dövlətin demokratik inkişafında böyük irəliləyişlərdən, insan
hüquqlarının müdafiəsindən danışmaq mümkün deyildir. Bu elə bir problemdir ki, onun həllində bizə
beynəlxalq birlik də ciddi kömək etməlidir.
Mən tam əminəm ki, əgər biz Qafqazda bu münaqişələri həll edə, münaqişə alovunu həqiqətən söndürə
bilsək, onda Qafqaz çiçəklənən, tamamilə misilsiz regionlardan biri olar, dünyanın bir çox digər regionları
ona həsəd aparar. Öz tamahkar maraqları naminə bəzən bizim problemlərimizdən istifadə edən digər
dövlətlərin hazırda Qafqazda mövcud olan qeyri-sabit vəziyyətdən istifadə etmək imkanı azalar.
Bu mənada Gürcüstanda biz Ermənistan prezidenti Köçəryanla birbaşa görüşlərinizi çox fəal izləyirik və
ümidvarıq ki, Siz düşdüyünüz həqiqətən çıxılmaz vəziyyətdən qurtarmağın yolunu tapa biləcəksiniz.
Biz də ümidvarıq ki, Abxaziya və qondarma Cənubi Osetiya münaqişələrində də irəliləyiş əldə edə
biləcəyik. Çünki tamamilə əminik ki, Dağlıq Qarabağ problemini həll edib, Abxaziya və Cənubi Osetiya
məsələsini saxlamaqla və əksinə, Abxaziya və qondarma Cənubi Osetiya münaqişələrini həll edib, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsini nizama salmasaq, Qafqazda sülhə nail ola bilmərik. Çünki bizim, həqiqətən də faciəli
təcrübəmiz var. Qafqazın bir yerində münaqişə, müharibə başlayanda, bu, kiçik regionun bütün guşələrində
özünü göstərir. Odur ki, biz düşdüyümüz münaqişəli vəziyyətlərdən, problemlərdən çıxış yolu tapılmasında
çox maraqlıyıq.
Düşünürəm ki, münasibətlərimizdə problem yoxdur, lakin onları daha da intensivləşdirməliyik. Hörmətli
həmkarımızla razılığa gəldik ki, parlamentlərarası münasibətlərimizi təkcə spikerlər səviyyəsində deyil, həm
də komitələr, komissiyalar və daimi fəaliyyət göstərən nümayəndə heyətləri səviyyəsində intensivləşdirək və
mövcud olan bütün problemləri birbaşa həll edək. Biz qanunvericiliyimizi, xüsusilə də iqtisadi sahədə
qarşılıqlı münasibətlərimizin daha da intensivləşdirilməsinə kömək edəcək ciddi iqtisadi əməkdaşlığın
mövcud olması üçün hüquqi baza yaratmaqdan ötrü onun iqtisadi tərəflərini mümkün qədər yaxşılaşdırmaq
barədə razılığa gəlmişik.
Mən Baş nazirlə və Xarici İşlər naziri ilə görüşlərimdə də bildirmişəm ki, Azərbaycanla iqtisadi
münasibətləri intensivləşdirmək üçün Gürcüstan tərəfi artıq xüsusi hökumətlərarası komissiya yaratmışdır.
Azərbaycanda isə, struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq, hələ yaradılmayıbdır. Lakin Baş nazir bizə vəd
etdi ki, bu məsələ tezliklə həll olunacaqdır. Biz buna həqiqətən şadıq.
Tbilisidə 9–10-cu enerji blokları qəzaya uğrayanda enerji təchizatında çətinliklərinizə baxmayaraq, bizə
yardım etdiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Siz birmənalı qərar qəbul etdiniz və bunun
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bizim üçün təkcə iqtisadi deyil, həm də ciddi sosial məsələ, ciddi sosial problem olduğunu başa düşürük, bu
işdə Gürcüstana kömək etdiniz.
Mən xüsusən Xarici İşlər naziri ilə görüşdə sərhədlərimizin delimitasiyası məsələsinə də toxundum. Bu,
prinsipcə problem məsələ deyil, çünki bizdə sərhəddə əslində mübahisəli məqamlar yoxdur. Komissiyalar
əslində razılığa gəlmişlər. Amma çox vacibdir ki, bəzi bədxahlarımızın həmin sahədə vəziyyətin
tənzimlənməmiş qalmasından istifadə etmək imkanlarını az olması üçün bu məsələ də maksimum tezliklə
həll olunsun.
Biz həmvətənlərimiz – Gürcüstanın azərbaycanlı vətəndaşları, habelə Azərbaycandakı gürcü mənşəli,
gürcü millətindən olan şəxslər haqqında da danışdıq. Sizin bu adamlara daim diqqət göstərməyinizi biz
yüksək qiymətləndiririk. Biz nəzərə çatdırdıq ki, Gürcüstandakı azərbaycanlıların da, Azərbaycandakı
gürcülərin də öz dillərini öyrənməyə, eləcə də onların cəmiyyətimizə daha çox inteqrasiya etməsi və özlərini
öz dövlətinin tamhüquqlu vətəndaşları hiss etməsindən ötrü, lazım olan layiqli yeri tutması üçün Azərbaycan
dilini də, gürcü dilini də öyrənməyə tam imkanları olmalıdır.
Bir daha vurğulamaq istəyirəm, biz bunu çox yüksək qiymətləndiririk ki, Gürcüstanda heç vaxt
azərbaycanlı əhali ilə bağlı heç bir problem ortaya çıxmayıbdır. Əminəm ki, Azərbaycanda da gürcü
millətindən olan şəxslərlə vəziyyət eyni ilə bu cürdür. Əməli qaydada həll edilə biləcək hansısa məsələlər
olmuşdur. Bu adamların cəmiyyətimizə daha yaxşı inteqrasiyası üçün onlara adicə yardım göstərməliyik. Bu
məsələlər birmənalı şəkildə həll ediləcəkdir.
Siz dinc Qafqaz təşəbbüsündən danışdınız. Mən onu bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm. Mən istəyirəm
ki, Siz onu biləsiniz – Siz onu bilirsiniz – lakin bir daha nəzərə çatdırmaq istəyirəm ki, Gürcüstan bu
təşəbbüsə məksimum fəal qoşulmağa hazırdır və biz təşəbbüsün həqiqətən işləməsi üçün və regionumuzda
sülh və sabitliyə real bəhrə, ciddi bəhrə gətirməsi üçün irəli sürüləcək bütün yeni təşəbbüslərə baxmağa
hazırıq.
Mən burada daha bir məqamı qeyd etmək istəyirəm. Mənə belə imkan verildiyinə görə həqiqətən çox
şadam. Gürcüstanın qarşısında çoxdan duran bir problemi həll etmədən Bakıya gəlmək bizim üçün yaxşı və
münasib olmazdı. Söhbət ondan gedir ki, Siz bizim səfirlik üçün gözəl bir bina, hələ 1918-ci ildə
Gürcüstanın Azərbaycandakı səfirliyinin yerləşdiyi tarixi binanı verdiniz. Qeyd etməyə şadam ki, biz bu
məsələni, nəhayət, həll etdik. Cənab səfir bu məsələnin həll olunması üçün çox qızğın fəaliyyət göstərirdi.
Biz onunla birlikdə çox həyəcan keçirirdik. Düşünürəm ki, indi biz Azərbaycan üçün həqiqətən münasib bir
bina tapmışıq və Azərbaycanın Tbilisidə, Plexanov prospektində səfirlik üçün layiqli binası olacaqdır.
Bir sözlə, şadam ki, mənə bu barədə danışmağa imkan verilmişdir.
Parlament üzvlərimizin beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlıq təcrübəsini də bir-iki kəlmə ilə qeyd etmək
istəyirəm. Mən ATƏT-in Parlament Assambleyasında kifayət qədər fəal işləmişəm və demək istəyirəm ki,
bizimlə azərbaycanlı həmkarlarımız arasında çox yaxşı qarşılıqlı anlaşma, əməkdaşlıq ənənəsi var. Demək olar
ki, biz ATƏT-in Parlament Assambleyasına təqdim etmək istədiyimiz bütün sənədləri əslində onlara
baxmadan imzalayırıq. Beynəlxalq səviyyədə nəzərdən keçirilən bütün məsələlər barəsində bizim yekdil
mövqelərimiz var və biz Azərbaycan nümayəndə heyətinin dəstəyini həmişə hiss edirik. Mən əminəm və
bilirəm ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti də Gürcüstan tərəfinin dəstəyini həmişə hiss edir. Şadam ki, bu
ənənə Azərbaycanın öz layiqli yerini tutduğu Avropa Şurasında da davam etdirilir. Nümayəndə heyətlərimiz
orada da çox fəal əməkdaşlıq edirlər. İstərdim ki, ölkələrimiz sürətlə irəliləsinlər. Avropa Birliyinə
maksimum yaxınlaşmağımız üçün yaxın gələcəkdə bu beynəlxalq təşkilatda əlaqələrimizdən də danışdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Əslində, Bakı–Ceyhan neft kəməri, Şahdəniz–
Ərzurum qaz kəməri barədə bütün fikir və rəylərimiz uyğun gəlir. Siz artıq bunu dediniz. Bilirsiniz, vaxt var
idi, mən bu barədə çox deyirdim, çünki mən bu məsələnin həllinə nail olmalı idim, 1994-cü ildən başlayaraq
çox çalışırdım. İndi isə bu məsələlər həll olunduğundan, mən bunları artıq keçilmiş mərhələ hesab edirəm.
Hərçənd nə etmişiksə, bunlar həqiqətən gələcəkdə bir çox onilliklər ərzində əməkdaşlığımız üçün son dərəcə
güclü zəmin yaratmışdır. Ona görə ki, bizim həm neft, həm də qaz ehtiyatlarımız çox böyükdür, onları dünya
bazarlarına çıxarmaq lazımdır. Bizə digər alternativ marşrutlar təklif edirlər, ancaq biz öz mövqeyimizi lap
əvvəldən qəti şəkildə bəyan etmişik və bunun üzərində dururuq. Bu baxımdan biz sədaqətliyik, seçdiyimiz
tərəfə sadiqik, tərəfdaşlarımızı dəyişmirik.
Əlbəttə, biz bütün bunları birgə səylərimizlə – Türkiyənin, Gürcüstanın, Azərbaycanın birgə səyləri ilə
həll etməyə müvəffəq olduq və artıq bu il Bakı–Ceyhan neft kəmərinin tikintisinə başlanacaq, qaz kəmərinin
tikintisinə başlanacaqdır. Düşünürəm ki, bu boru kəmərlərinin açılışında iştirak edəcəyimiz, onlardan istifadə
olunmağa başlanacağı gün uzaqda deyildir.
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Hazırda Bakı–Supsa fəal işləyir, burada xarici neft şirkətlərinin bizimlə birlikdə çıxardıqları bütün neft,
əslində, Supsa vasitəsilə ixrac edilir. Bundan əlavə, indi Mərkəzi Asiyadan – Qazaxıstandan, Türkmənistandan
çox böyük həcmdə neft məhsulları, neft Gürcüstan vasitəsilə daşınır. Bir sözlə, axın çox böyükdür və yaxşı ki,
bizim dəmir yol idarələri bütün bu işləri təmin edə bilirlər. Hərçənd, gələcəkdə bu işlərin həcmi artacaq və
ona görə də dəmir yollarının yenidən qurulmasına və genişləndirilməsinə ehtiyac var. Biz sizinlə birlikdə bu
işlə də məşğul oluruq.
Nümayəndə heyətiniz barədə. Şadam ki, nümayəndə heyətinizin tərkibində azərbaycanlılar da var.
Zənnimcə, mən burada gürcülərdən çox azərbaycanlıları gördüm. Bilirsiniz, problemlər həmişə var. Hətta
problem olmayanda da, onu tapmaq olar. Həyatımız isə elədir ki, problemləri axtarmaq lazım deyil,
problemlər sizdə də, bizdə də, istənilən yerdə var. Təəssüf ki, biz hələ elə bir səviyyəyə çatmamışıq ki, deyək
bəli, bilirsinizmi, biz problemlərdən yaxa qurtarmışıq. Gürcüstandakı azərbaycanlı əhalinin də həyatında
problemlər var. Gürcülərin həyatında problemlər azdırmı? Hamı eyni ölkənin vətəndaşlarıdır, hamı, necə
deyərlər, eyni standartlarla yaşamalıdır, heç kimə milli azlığın nümayəndəsi olduğuna görə imtiyazlar
verilməməlidir.
Ümumiyyətlə, deməliyəm ki, keçmişdə belə olmuşdur və milli azlıqların bəzi nümayəndələri bundan suiistifadə edərək car çəkirdilər ki, bax, siz filan şeyi özünüz üçün edirsiniz, amma bizim üçün etmirsiniz. Ona
görə də onların tələblərini ödəmək lazım gəlirdi. Məsələn, mən Dağlıq Qarabağ barəsində deyə bilərəm. Axı
mən burada bir çox illər, onilliklər ərzində, 1969-cu ildə isə Azərbaycan KP MK-nın birinci katibi kimi
işləmişəm. Dağlıq Qarabağ bizdə muxtar vilayət idi, lakin Dağlıq Qarabağın rəhbərləri həmişə deyirdilər ki,
filan şey bizim üçün azdır, siz başqa regionlara daha çox verirsiniz. Mən yoxlatdırırdım və məlum olurdu ki,
heç də belə deyildir. Buna baxmayaraq, onlar hesab edirlər ki, muxtariyyət statusu onlara daha çox tələb
etmək hüququ verir. Nəticədə elə oldu ki, münaqişə başlayanda səbəb axtarmağa başladılar, bu münaqişə
nəyin üstündə, nəyə görə düşmüşdür. Münaqişənin kökü aydındır. Lakin bu kökləri gizlətmək üçün bəyan
edirdilər ki, Azərbaycan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağa lazımınca diqqət yetirmirdi. Bunun günahı Əliyevdədir,
çünki o burada MK-nın birinci katibi olmuşdur. Elə həmin vaxt, mən istefaya göndəriləndən bir ay sonra bu
münaqişə başladı, belə ki, günahlandırılmağa adam tapılmışdı. Ermənistan tərəfi də belə deyirdi, Moskva da
belə deyirdi. Təəssüf ki, belə deyən adamlar Azərbaycanda da tapılırdı.
Mən o dövrün 1970–80-cı illərin statistikasını qaldırdım. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın digər bölgələrinə
nisbətən bütün istiqamətlərdə üç dəfə çox alırdı. Dağlıq Qarabağda inkişafın sürəti də Azərbaycan
iqtisadiyyatının orta inkişaf sürətindən üç dəfə yüksək idi. Ancaq o vaxt bunu sübut etmək mümkün deyildi,
o vaxt artıq bu tərəf təqsirkar idi. İndi isə hər şey aydınlaşmışdır.
Yəni demək istəyirəm ki, bəziləri bundan sui-istifadə edirlər. Sui-istifadə etmək lazım deyildir. Gərək öz
hüquqlarına malik olasan, amma bundan sui-istifadə etmək lazım deyildir. Əlbəttə, mən Gürcüstanda
yaşayan azərbaycanlılar barədə düşünürəm, çünki orada, bəzi məlumatlara görə, 400 min, digər məlumatlara
görə isə 500 min azərbaycanlı yaşayır. Bunun fərqi yoxdur, onsuz da böyük rəqəmdir. Dünyada bu qədər
əhalisi olan dövlətlər var. Onlar öz tarixi torpağında qədimdən yaşayır, çalışırlar. Əməkçi xalq heç vaxt heç
bir problem yaratmayıbdır və onlar bu gün də heç bir problem yaratmamalıdır. Lakin azərbaycanlı
deputatların yanında demək istəyirəm – onlar bunu bilirlər – Gürcüstan parlamentində heç vaxt bu qədər
azərbaycanlı deputat olmayıbdır. Mən düzmü deyirəm? Bilmirəm, Gürcüstan Ali Sovetində nə qədər deputat
var idi…
Z u r a b Q u m b e r i d z e (Gürcüstanın Bakıdakı səfiri): 360.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs nə qədər azərbaycanlı var idi? İki-üç nəfər. Onlar da sağıcı, traktorçu və
çoban idi. Vəziyyət, bax, belə idi. Mən açığını deyirəm, çünki bunu yaxşı xatırlayıram. Bəs indi nə qədər
azərbaycanlı deputat var? 6 nəfər. Onların arasında sağıcı varmı?
N i n o B u r c a n a d z e: Kişilər üstün gəldilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, onda çobanları da seçirdilər. Çoban 100 qoyundan neçə quzu alırdı? O,
qoyunun doğduğundan iki dəfə çox quzu alırdısa, onu deputat seçirdilər. Ona görə də indi siz sevinməlisiniz.
Mən Gürcüstanın tarixini yaxşı bilirəm. Gürcüstanın qanunvericilik orqanında azərbaycanlıların heç vaxt, hər
halda, mənim xatırladığım dövrdə – mən isə 1960-cı illərdən bəri olan dövrü xatırlayıram – indiki qədər
nümayəndələri olmayıbdır. Amma biri də olsa, yaxşı olar. Sonra daha biri olsa, daha yaxşı olar. Bundan kim
imtina edər?
Parlamentin sədri mənə dedi, əvvəllər də bilirdim ki, təhsillə bağlı problemlər var, məktəblə bağlı
problem var. Lakin mən demişəm və bu gün bizim Nazirlər Kabinetinə və Təhsil nazirinə bir daha göstəriş
verəcəyəm ki, bu daha çox bizim problemimizdir. Bilirik ki, Gürcüstan sosial-iqtisadi sahədə böyük
çətinliklər çəkir. Gürcüstanın Azərbaycan məktəbləri üçün Azərbaycan dilində dərsliklər hazırlayacağını
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gözləmək düzgün olmazdı, bu, real deyildir. Biz onları dərsliklərlə təmin etməliyik, digər vəsaitlərlə, qalan
hər şeylə təmin etməliyik. Biz bu işi görməliyik. Mən dəfələrlə göstəriş vermişəm. Əgər bu iş görülmürsə,
təqsir bizdədir. İndiki halda bu məsələdə Gürcüstanda kimlərisə qınamaq olmaz. Məsələn, mən hesab edirəm
ki, qardaş Gürcüstana yardım, kömək qaydasında inşaatçılarımız oraya gedib Azərbaycan kəndlərindəki bir
neçə məktəbi təmir edə bilərlər.
Məsələn, elektrik enerjisi sarıdan çətinlik var idi. Özümüzdə elektrik enerjisinin çatışmazlığına
baxmayaraq, biz onu verdik. Biz özümüz onu Rusiyadan satın alırıq. Əgər indi hər hansı məktəbin təmirə
ehtiyacı varsa – sözsüz ki, belə məktəblər var və mən indi Gürüstanın real maliyyə-iqtisadi imkanlarının necə
olduğunu bilirəm, onlar heç nə edə bilmirlər. Bizim vəziyyətimiz bir qədər yaxşıdır – bu barədə
düşünürüksə, bunu arzu ediriksə, gəlin, inşaat qrupu yaradaq, oraya tikinti materialları aparaq, bir neçə
məktəbi təmir edək, onda vəziyyət yaxşılaşar.
Mən bununla, indiki halda Gürcüstan rəhbərliyini qayğılardan azad etmək istəmirəm. Sadəcə olaraq,
demək istəyirəm ki, bizim Gürcüstanla dostluq münasibətlərimiz elə səviyyədədir ki, biz bu problemləri
birgə həll etməliyik.
Bax, mən üzümü sizə – azərbaycanlı deputatlara tutub deyirəm ki, dərsliklər barəsində və məktəblə bağlı
bəzi digər məsələlər barəsində bu gün bir daha tapşırıq verəcəyəm və bu məsələlərin daha yaxşı həll
olunmasına nəzarət edəcəyəm. Azərbaycan məktəblərinə daha necə kömək etmək barədə düşünəcək və
onlara kömək edəcəyik.
Z u r a b Q u m b e r i d z e: Dərsliklərlə əlaqədar demək istəyirəm ki, Gürcüstandakı Azərbaycan
məkbətlərinin 1–4-cü sinifləri üçün Sizin adınızdan dərsliklər gətirilmişdir. İndi isə digər siniflər üçün
dərsliklər gətirilir, heç də bütün fənlər üzrə çatışmazlıq yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim özümüzdə də dərsliklərin heç də hamısı yenidən nəşr olunmamışdır.
Z u r a b Q u m b e r i d z e: Dərsliklərlə bağlı vəziyyət ciddi şəkildə düzəlməkdədir.
H i d a y ə t H ü s e y n o v («Yeni Gürcüstan Naminə Alyans» fraksiyasından Gürcüstan parlamentinin
deputatı): Hörmətli Prezident, mən öz adımdan Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Cənab səfir düzgün
dedi ki, biz humanitar yardım kimi, 29 min 139 nüsxə dərslik almışıq. Mümkündürsə, pullu da olsa, yuxarı
siniflər üçün də nəzərdə tutmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu da pulsuz edirəm. Bu gün göstəriş verəcəyəm. Biz bunu da dövlət
hesabına edəcəyik ki, siz dərsliklərlə təmin olunasınız.
N i n o B u r c a n a d z e: Zənnimcə, indi dediyiniz məsələ çox mühümdür.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan dilində təhsil ala bilməsi, həqiqətən mühüm işdir. Biz
onu da bilirik ki, Siz gürcülərin burada öz dilində təhsil almasına kömək edirsiniz və edəcəksiniz, biz isə
onların dərsliklərlə təmin olunması barədə düşünməliyik və bu problemi Azərbaycan rəhbərliyinin üzərinə
qoymamalıyıq. Mən Sizin bu sözünüzlə də tam razıyam ki, hüquqlardan sui-istifadə etmək olmaz. Sizin
Dağlıq Qarabağda olduğu kimi, bizim də Abxaziyada təqribən eyni problemimiz var idi. Abxaziya Muxtar
Respublikasının necə imtiyazları olduğunu Siz məndən yaxşı xatırlayırsınız. Milli azlıqların hüquqlarının
mütəmadi surətdə vurğulanması bəzən pis nəticə verir. Bəlkə buna görə də mən həmişə beynəlxalq
forumlarda deyirəm ki, elə ancaq milli azlıqların hüquqlarını vurğulamaq olmaz. Biz hüquq və vəzifələr
barədə danışmalıyıq. Bu da vacibdir ki, həmin adamlar təkcə öz hüquqlarını deyil, yaşadıqları dövlət
qarşısındakı vəzifələrini də bilməlidirlər. Yalnız belə olan halda onlar yaşadıqları ölkənin tamhüquqlu
vətəndaşlarıdırlar, çünki biz onlara daim desək ki, bütün bu işləri milli azlıq olduğunuz üçün edirik, gürcü
olmadığınız üçün bu hüquqları sizə veririk, düzgün olmaz. Belə vəziyyət onları cəmiyyətdən bir növ təcrid
edir.
Məhz buna görə Sizin tutduğunuz mövqeyi həmişə dəqiq qiymətləndirmək lazımdır. Bu həqiqətən çox
vacibdir ki, Gürcüstan ərazisində yaşayan adamlar, əlbəttə, öz hüquqlarına hörmət etsinlər, biz də onların
hüquqlarına hörmət edək və əmin olaq ki, onlar da başqaları ilə, gürcülərlə bərabər dövlət qarşısındakı
vəzifələrinə hörmət edirlər. Parlamentimizin üzvü olan adamlar bunu yaxşı başa düşürlər və buna görə bizim
həll olunmamış problemimiz yoxdur. Məndə olan məlumata görə, 6-cı deputatın məsələsi praktiki olaraq həll
edilir. Təəssüf ki, bəzi bədxahlar bu məsələni digər məcraya yönəltməyə çalışmışlar. Bu, xalis siyasi məsələ
idi və həmkarlarım bunu yaxşı bilirlər. Siz tamamilə doğru deyirsiniz ki, deputatlar öz bölgələrini layiqincə
təmsil edirlər. Ola bilsin ki, parlamentdəki gələn görüşümüzdə deputatlarımız gürcü əhalisi olan regionların
nümayəndələrinin də gələcəkdə sizin parlamentdə təmsil olunması məsələsini müzakirə edəcəklər. Əgər bir
deputat belə təmsil olunsa, biz çox şad olarıq. Bu əvəz-əvəz demək deyildir. Bu, sadəcə olaraq, mənim
arzumdur. Düşünürəm ki, bu onların problemlərini qanunvericilik orqanında qaldırmaq və həll olunmalı
məsələlərdən danışmaq imkanını daha da yaxşılaşdırar.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz. Amma nəzərə almalısınız ki, bizim parlamentdəki deputatların sayı
sizdəkindən iki dəfə azdır. Sizdə 235 deputat, bizdə isə 125 deputat var. Deputatların sayını artırmaq lazımdır,
onda bu, asan olar.
N i n o B u r c a n a d z e: Əlavə etmək istəyirəm ki, bu məsələni qətiyyən suni yolla həll etmək olmaz.
Yoxsa bu mənim bir qədər əvvəl dediklərimə zidd olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Gürcüstan parlamentinin azərbaycanlı deputatlarına bir arzum var.
Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm. Nino Anzorovna dil bilmək barədə danışdı. Bu çox mühüm
məsələdir. Siz Gürcüstanda yaşayırsınız və gürcü dilini bilməlisiniz. Siz gürcü dilində yazmağı, oxumağı,
çıxış etməyi bacarmalısınız.
Biz azərbaycanlıların, o cümlədən də Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların bir ciddi nöqsanı var. Onlar
öz dilini yaxşı bilir, yaşadıqları ölkənin dilini isə pis bilirlər. Biz Gürcüstanda səfirlik açarkən gürcü dilini
bilən azərbaycanlı axtarırdıq. Halbuki burada Gürcüstanın müxtəlif bölgələrində doğulmuş, böyümüş nə
qədər azərbaycanlı var. Onlar parlamentdə, rəhbər vəzifələrdə, hüquq-mühafizə orqanlarında çoxdurlar. Nə
qədər istəsəniz var, amma gürcü dilini bilənlər çox azdır. Mən böyük çətinliklə bir nəfər tapdım. O, gürcü
dilini bilir. Gürcü dilini bilməyən adamı isə mən Gürcüstana səfir göndərə bilməzdim.
Nino Anzorovna, mənim sirrim yoxdur, bütün gürcü dostlarımız bizim qardaşlarımızdır. Çox vaxt da
bizim adamlar deyirlər ki, ermənilər belə, ermənilər elə. Mən sizdən soruşuram: Gürcüstanda yaşayan
ermənilər gürcü dilini bilirlərmi? Yaxşı bilirlər. Əgər Ermənistanda yayamış azərbaycanlıları götürsək,
görərik ki, onların 5 və ya 10 faizi erməni dilini bilirdi, rus dilini də pis bilirdilər. Bizdə yaşamış ermənilər,
əvvəla, rus dilini bilirdilər, çoxları isə Azərbaycan dilini də bilirdi. Ona görə də açıq demək lazımdır – bu,
azərbaycanlılarda milli nöqsandır. Gəlin vəziyyəti düzəldək. Artıq biz öz müstəqil dövləti olan xalqıq, hər
hansı digər dövlətdə də sərbəst yaşaya bilən xalqıq. Məsələn, Rusiyada çoxlu azərbaycanlı yaşayır. Onlar
Rusiya vətəndaşlarıdır, lakin müvəqqəti yaşayanlar da var. Onların hamısı rus dilini bilir. Əgər onlar rus
dilini bilməsəydilər, orada işləyə bilməzdilər. Rusiyada azərbaycanlı biznesmenlər Azərbaycanda olduğundan çoxdur. Ona görə ki, orada biznes üçün fəaliyyət sahəsi genişdir. Orada bir vilayət ərazicə Azərbaycandan böyükdür. Onlar orada ona görə uğurla işləyirlər ki, rus dilini bilirlər. Rus dilini bilməsəydilər,
bunu edə bilməzdilər. Odur ki, gürcü dilini öyrənin, Nino Anzorovna, siz isə parlamentdə sınaqlar keçirin.
Qoy onlar hər yarım ildən bir imtahan versinlər.
N i n o B u r c a n a d z e: Buradakıların bəziləri gürcücə nəinki danışır, hətta mahnı da oxuyurlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, yaxşı nümunədir. Nino Anzorovna, siz əməkdaşlığımızdan danışdınız. Biz
beynəlxalq təşkilatlarda həqiqətən çox sıx əməkdaşlıq edirik. Öz aramızdır, bu da dostluğumuzun
göstəricisidir. Avropa Şurasında biz dörd il bu təşkilata qəbul edilməyə namizəd olduq. Bütün bu dövr
ərzində Gürcüstan nümayəndə heyəti bizi həmişə dəstəklədi. Biz üzv qəbul ediləndə də dəstəklədi. Elə bu yaxınlarda Azərbaycan haqqında məsələ müzakirə olundu. Əlbəttə, bu, qərəzli, ədalətsiz məsələ olsa da,
müzakirə edildi. Yenə də Gürcüstan nümayəndə heyətinin üzvləri, hansı fraksiyaya daxil olmasından asılı
olmayaraq, Azərbaycan nümayəndə heyətini yekdilliklə, tamamilə dəstəklədi.
Bu, dostluğumuzun yaxşı göstəricisidir. Odur ki, beləcə davam edəcəyik. Dediniz ki, Avropa Şurasında
çıxış etmisiniz, bu yaxşıdır. İnsan hüquqları Avropa Şurası üçün çox mühüm məsələdir. Lakin nədənsə, hər
hansı bir cinayətkarın, terrorçunun hüququnu müdafiə edirlər, hətta deyirlər ki, o, siyasi məhbusdur. Amma 9
ildir doğma torpaqlarından qovulmuş və çadırlarda yaşayan qaçqınlarımızın hüquqlarını müdafiə etmirlər.
Abxaziyadakı doğma yerlərindən qovulmuş gürcülərin hüquqlarını müdafiə etmirlər. İkili standart yaranır.
Hər bir insanın hüquqları müdafiə edilməlidir. Qaçqın da, yaxşı yaşayan, çoxlu pulu olan da insandır,
cinayətkarın da hüququ var, onları da müdafiə etmək lazımdır. Nə üçün onu müdafiə edirlər, başqasını isə
yox. Nino Anzorovna, mən bilirəm ki, Siz Avropa Şurasının işində çoxdan fəal iştirak edirsiniz. Hesab
edirəm ki, onlara çox şeyi aydınlaşdırmaq lazımdır. Eşitmişəm ki, kimsə orada belə izahat vermişdir. Deyib
ki, filan adam hansısa cinayətə görə həbs edilmişdir. Cinayət törətmiş başqaları da var. Lakin onlar həbs edilməmişlər, ancaq o, müxalifətdə olan hansısa adamın qohumu olduğu üçün həbs edilmişdir. Belə çıxır ki,
müxalifətdə olanların qohumları toxunulmazlıq hüququna malikdirlər. Kimsə bəyan edir ki, onun partiyası var,
əslində belə bir partiya yoxdur, o deyir ki, belə bir partiya var, onun toxunulmazlıq hüququ var, başqasının da belə
bir hüququ var və onun hüququnu Avropa Şurası müdafiə edir. Belə qohumu olmayan və ya heç bir partiyanın
üzvü olmayan adi insanın hüquqlarını isə müdafiə etmir. Bu təzaddır, Avropa Şurasının ciddi çatışmazlığıdır. Fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, mən Avropa Şurasının qəbul etdiyi qətnamə ilə qətiyyən razı deyiləm. Bu
ədalətsizlikdir, bizim nümayəndə heyətimiz etirazını bildirmişdir.

46

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Özü də məlumat vermişdilər ki, müzakirələrdə Azərbaycan dəstəklənirdi, lakin Avropa Şurasının
rəhbərliyindən kimsə məsələyə qarışmış və deputatlara təzyiq göstərmişdir. Sonra səsvermə bizim
əleyhimizə olmuşdur.
Odur ki, insan hüquqlarının müdafiəsi demokratiyanın başlıca məsələlərindəndir. Bu barədə biz Sizinlə
həmrəyik və heç bir sual yoxdur. Amma bu işi necə qiymətləndirək – bu, gərgin fəaliyyət və böyük izahat
tələb edir. Düşünürəm ki, bu sahədə də sizinlə birgə işləməliyik.
H a c a n H a c ı y e v (Azərbaycanın Tbilisidəki səfiri): Mən təhsil mövzusuna qayıtmaq istəyirəm.
Gürcüstanın Azərbaycan məktəblərində Azərbaycan tarixini öyrənmək üçün, Azərbaycandakı gürcü
məktəblərində Gürcüstan tarixini öyrənmək üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bu çox vacib məsələdir. Çünki məzunlar ali məktəbə daxil olmaq üçün Azərbaycana gələrkən, Azərbaycan tarixindən imtahan verməli olurlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məgər kimsə buna mane olur?
H a c a n H a c ı y e v: Heç kim.
Z u r a b Q u m b e r i d z e: Bunu təhsil nazirlikləri səviyyəsində həll etmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sadəcə olaraq, dərsliklər göndərmək və tədris proqramına daxil etmək lazımdır.
N i n o B u r c a n a d z e: Mən nümayəndə heyətimizin üzvü cənab Revaz Mişveladze haqqında demək
istərdim. O, məşhur gürcü şairi və yazıçısıdır. Onun kitabı Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuşdur. O, fürsətdən istifadə edərək, dostluq münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə kömək edən həmin kitabı Sizə
təqdim etmək istəyir.
R e v a z M i ş v e l a d z e (yazıçı, «Dirçəliş» fraksiyasından deputat): Cənab Prezident, Sizin
dilinizdən və xanım Nino Burcanadzenin çıxışından eşitdim və mənə çox xoşdur ki, ölkələrimiz çətinlikləri
dəf etmişlər, bunlar arxada qalmışdır və biz ən yeni tarixə doğru inamla addımlayırıq. Ölkələrimiz arasında
həlledilməz problemlərin olmadığını eşitmək mənim üçün çox xoş idi və başlıcası odur ki, əsrlər boyu bizi
bir-birimizə eyni tale və müstəqil dövlətçilik arzusu bağlamışdır.
O ki qaldı bizim bir-birimizdən hər gün, ilbəil öyrənməyimizə, istərdim ki, Gürcüstan böyük bir işdə sizdən,
Sizin əla həll etdiyiniz problemdən nümunə götürsün. Azərbaycanda başqa dövlətin heç bir hərbi bazası yoxdur.
Biz də buna çalışırıq. Mən bir neçə kəlmə ilə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Azərbaycanda mənim
novellalar kitabım çıxmışdır. Bu novellalar digər ölkələrdə dəfələrlə nəşr edilmişdir, lakin mənə xüsusilə xoş idi
ki, Azərbaycan qəzetlərindən məqalələr kəsib göndərmişlər. Bu kitab barəsində çoxlu rəylər oldu. Kitabda isə
mən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılardan, həmvətənlərimdən bəhs edirəm. Bu mənim üçün xoş idi, ona görə
də Sizin qarşınızda çıxış edərək bildirməyi qərara aldım ki, Vüqar Əliyevin tərcümə etdiyi bu kitabın nəşri Sizin
fondunuzdan maliyyələşdirilmişdir. Bu o deməkdir ki, Siz mədəniyyətin inkişafını belə diqqətlə, belə
müdrikcəsinə izləyirsiniz. Öz tərəfimizdən biz də müasir Azərbaycan yazıçılarının kitablarını tərcümə və çap
etdirməyə çalışırıq. Sizin icazənizlə və Nino Anzorovanın icazəsi ilə bu kitabı Sizə bağışlayıram.
Daha bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Bunun diplomatiyaya nə dərəcədə uyğun olduğunu bilmirəm,
lakin Sizi görəndə biz bir-birimizlə danışdıq və qayıdandan sonra Sizin əvvəlkitək gümrah, sağlam
olduğunuzu bütün Gürcüstana bildirəcəyik. Bu, Gürcüstana da, Azərbaycana da çox lazımdır.
Məndən haqqında danışmaq xahiş olunmuş bir problem də var. Azərbaycanda ingiloy adlandırılan
gürcülər var, 1960-cı illərdə onlar pasportlarını təhvil vermişlər, onlara deyiblər ki, guya pasportlar dəyişir,
lakin beş ildən sonra pasportlarını özlərinə qaytarmışlar. Bu pasportlarda isə başqa familiyalar yazılmışdır.
Mən bilmirəm, bu, tarix baxımından nə dərəcədə ədalətlidir, lakin onların, əlbəttə, hamısı olmasa da, bəziləri
çox xahiş edirlər, öz familiyalarını qaytarmaq istəyirlər. Pasporta görə bəziləri Məmmədovdur, halbuki
onların familiyaları dəyişdirilməzdən əvvəl Mişveladze, Mikeladze və sair olmuşdur. Belə adamlar çox deyil,
olsa-olsa, min və ya iki min nəfərdir. Xahiş edirəm ki, onlara familiyalarını dəyişdirməyə icazə versinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəla, hədiyyənizə görə sağ olun, dostluğumuz haqqında dediyiniz xoş sözlərə
görə sağ olun. O ki qaldı familiyalara, indi bizdə pasport yoxdur və milliyyət yazılmır. Azərbaycan
vətəndaşının vəsiqəsi var, yəni siz oraya istədiyiniz familiyanı yaza bilərsiniz. Hər halda, mən göstəriş
verəcəyəm və bu məsələ ilə mütləq məşğul olacaqlar.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINA YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(30 yanvar 2002)
30 yanvar 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz sizinlə iki gün bundan öncə görüşmüşük. Çox ətraflı danışmışıq. Bu iki gündə
yeni bir şey baş verməyibdir. Sadəcə, bu səfər əvvəldən nəzərdə tutulmuşdu, mən bu gün Nyu-Yorka
gedirəm. Davos İqtisadi Forumu, hər il bu vaxt Davosda, İsveçrədə keçirilir. Bu il isə 2001-ci il sentyabrın
11-də baş vermiş hadisələrə görə Nyu-Yorkda keçirilir. Yəni o şəhərə, oranın sakinlərinə mənəvi dəstək
göstərmək üçün Davos Forumunun rəhbərləri illik iclası Nyu-Yorkda keçirməyi qərara almışlar. Mən oraya
dəvət almışam və gedirəm. Başqa elə bir şey yoxdur.
Təbiidir ki, əsas iqtisadi məsələlərdir, Azərbaycana investisiyaların cəlb olunmasıdır. Müəyyən şirkətlərlə
görüşlər olacaqdır. Orada bir çox dövlət xadimləri – prezidentlər, xarici işlər nazirləri olacaqdır. Hansılarla
ki, bizim yenidən görüşməyə ehtiyacımız var, mən onlarla da görüşəcəyəm. Başqa heç bir şey yoxdur.
Mənim beş dəqiqə vaxtım var. Kimin tutarlı sualı varsa, versin.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatları 2002-ci maliyyə ilində Azərbaycana yardımı
artırmışdır. Hətta hərbi yardımdan da söhbət gedir. Ümumiyyətlə, bu məsələyə münasibətiniz necədir,
hərbi yardım ola bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu məsələni bizim bəzi politoloqlar şişirdirlər, həqiqətdən kənar şeylər danışırlar.
Sizin də fikrinizi yayındırırlar, cəmiyyətin də fikrini yayındırırlar. Hərbi yardımın müəyyən çərçivələri var.
Mən dünən ABŞ dövlət katibinin müavini Elizabet Consu qəbul edirdim. İndi burada Amerikanın səfiri ilə 15
dəqiqə söhbət etmişəm. Müəyyən proqram olacaq, ancaq onu həyata keçirəcəyik. Amma sizin o mülahizələriniz
ki, var, onlar əsassızdır.
S u a l: Cənab Prezident, 907-ci düzəliş ləğv olunsa da, Ermənistan Azərbaycandan 40 milyon
dollar artıq yardım alacaqdır. Danışıqlarınızda bu barədə söz açacaqsınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, bu xırdaçılıqdır. Onlar çox alır, az alır. Hələ görək bizə nə düşür, ondan sonra
baxacağıq, bu çoxdur, ya azdır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin hər bir xarici səfəriniz Azərbaycanın xarici siyasətində yeni-yeni
uğurlar qazandırmışdır. Bu səfərlə bağlı yeni nə gözlənilir?
C a v a b: Bilirsiniz, mənim səfərlərim çoxdur. Hər bir səfərin özünün əhəmiyyəti var. Mən artıq sizə izah etdim ki,
bu, Dünya Iqtisadi Forumudur. Çox böyük, mötəbər bir toplantıdır. Burada bizim əsas məsələlərimiz iqtisadi
inteqrasiya məsələləridir. Azərbaycana investisiyaların cəlb olunması və bu istiqamətdə başqa işlərin görülməsidir.
Mən bununla məşğul olacağam. Sağ olun.
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DÜNYA İQTİSADİ FORUMUNUN İCLASINDA ÇIXIŞI
(1 fevral 2002)

1 fevral 2002-ci il, Davos
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi burada, Nyu-Yorkda, 11 sentyabr hadisələri ilə əlaqədar xüsusi əhəmiyyət kəsb edən Davos
forumunda salamlayıram. Sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində baş vermiş
terror aktından sonra biz hamımız həyəcanlı və son dərəcə narahatıq. Ona görə də indi biz hamımız
səylərimizi beynəlxalq terrorizmlə birgə mübarizə üçün birləşdiririk.
Bununla əlaqədar Mərkəzi Asiyadakı, Qafqazdakı vəziyyət xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Yeri
gəlmişkən, elə bu görüş də onların probleminə həsr olunmuşdur. Əlbəttə, hər bir ölkədə, hər bir regionda
çoxlu müxtəlif problemlər var. Bizim hamımız üçün eyni dərəcədə vacib və eyni dərəcədə təhlükəli olan bir
problem var bu, beynəlxalq terrorizm problemidir.
Beynəlxalq terrorizmin qaynaqları cürbəcürdür. Onlar müxtəlif regionlarda müxtəlif səbəblər üzündən
yaranır. Əgər Mərkəzi Asiyanı və Qafqazı götürsək, onda görərik ki, təcavüzkar separatizm kimi səbəb bu
səbəblər arasından daha çox təzahür edir. Separatizm, xüsusən təcavüzkar separatizm nə kimi pərdə altında
gizlənsə də, onda terrorizm də var, bir çox başqa təzahürlər də. Separatizm silah toplanmasına, çox vaxt
qanunsuz vəsait toplanmasına, - o cümlədən də narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi hesabına gətirib
çıxarır. Həm də bütün bunlar əvvəlcə separatizm formasında olur və sonra, təbii ki, terrorizm səviyyəsinə
çıxır.
Bildiyiniz kimi, Qafqazı artıq neçə illərdir separatizm və bununla əlaqədar hərbi münaqişələr
bürümüşdür: Dağlıq Qarabağla əlaqədar Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə, Gürcüstanda gürcüabxaz və Cənubu Osetiya münaqişələri, Şimali Qafqazda, Çeçenistanda münaqişə. Hər yerdə də silah, hər
yerdə də qətllər, hər yerdə də zorakılıq.
Separatizm terrorizm forması alır və həm də belə bir təhlükə törədir ki, separatçıların ələ keçirdikləri
ərazilər, ümumiyyətlə, nəzarətsiz ərazilərə çevrilir. Məsələn, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ ərazisini
götürək. Bu ərazidə münaqişə məhz separatçılıq niyyətinə görə başlanmış, sonra Ermənistanla Azərbaycan
arasında müharibəyə çevrilmiş və nəticədə Azərbaycan ərazisinin təxminən on altı min kvadrat kilometr
hissəsi nəzarətsiz sahəyə çevrilmişdir, daha dəqiq desək, qanunsuz silahlı qüvvələrin nəzarətində qalmışdır.
Bu əraziyə dünya birliyi, heç bir beynəlxalq təşkilat nəzarət etmir. Təbii ki, orada çoxlu silah toplanmışdır,
orada narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi də ola bilər. Deməli, bu, münaqişə törətmək mənbəyidir,
terrorizm mənbəyidir.
Odur ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə apararkən terrorozmin mənşəyini, müxtəlif formalarını
nəzərə almaq lazımdır. Hərbi münaqişələrin aradan qaldırılması beynəlxalq terrorizmin meydana gəlməsinin
mümkünlüyünü məhdudlaşdırmaq üçün çox ciddi və mühüm tədbirdir.
Bu çox mühüm məsələlərin müzakirəsində hamınıza uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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İSVEÇRƏ KONFEDERASİYASININ PREZİDENTİ KASPAR VİLLİGER İLƏ GÖRÜŞDƏ
SÖHBƏTİNDƏN
(2 fevral 2002)

2 fevral 2002-ci il
Nyu-York
Heydər Əliyev: Dünya İqtisadi Forumu Davosda keçiriləndə mən oraya gəlirəm. İndi bu forum NyuYorkda keçirilir, mən də Nyu-Yorka gəlmişəm.
Kaspar Villiger: Cənab prezident, biz Sizinlə bir neçə il bundan əvvəl Bakıda və Davosda görüşmüşük.
Mənim üçün çox xoşdur ki, indi də Sizinlə Nyu-Yorkda görüşürük. Sizinlə hər bir görüş həmişə məndə xoş
duyğular yaradır.
Hörmətli prezident, Sizinlə burada görüşmək mənim üçün çox xoşdur, lakin mən Sizi gələn il Davosda
görməkdən çox məmnun olardım.
Heydər Əliyev: Mən mütləq Davosa gələcəyəm.
Kaspar Villiger: Cənab prezident, mən elə bilirəm ki, dəhşətli 11 sentyabr faciəsindən sonra Nyu-Yorka
gəlmək yaxşı haldır.
Heydər Əliyev: Mən Dünya İqtisadi Forumunun açılış mərasimində sizin çıxışınızı dinlədim. Siz çox
yaxşı danışdınız. Mühüm məsələləri çox yaxşı qeyd etdiniz. Yaxşı çıxışınıza görə mən sizi təbrik edirəm. Siz
həmin çıxışınızda Dünya İqtisadi Forumuna böyük bir yol göstərdiniz. Forum çox yaxşı keçir. Dünyanın
əksər ölkələrindən buraya nümayəndələr gəlmişdir.
Kaspar Villiger: Cənab prezident, mənim haqqımda dediyiniz xoş sözlərə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, Dünya İqtisadi Forumunun Davosda keçirilməsi üçün lazımi işlər görmədiyimə görə bizim ölkədə
– İsveçrədə məni tənqid edirlər. Lakin mən elə bilirəm ki, təbliğat üçün deyil, problemlərin həll olunması
üçün işləmək lazımdır. Mənim fikrimcə, Nyu-Yorkda da biz əsas problemləri həll etməyə çalışmalıyıq.
Çünki Davos Dünya İqtisadi Forumunun əsas istiqaməti də bundan ibarətdir.
Biz gərək həmişə çoxlu fikir mübadiləsi aparaq. Davos İqtisadi Forumu kimi tədbirlər olmasa, gərək üç
ay vaxt sərf edib dünyaya gəzintiyə çıxaq ki, bir-birimizi görək.
Heydər Əliyev: Doğrudur, Davos Forumu dünya üçün həqiqətən çox vacib və önəmli bir forumdur. Ona
görə də bu Forumun işində hər il xeyli ölkədən nümayəndələr iştirak edir.
Mən üçüncü dəfədir ki, Forumda iştirak edirəm. Mən Dünya İqtisadi Forumunda iştirak etmək üçün iki
dəfə Davosda olmuşam, üçüncü dəfə isə Nyu-Yorka gəlmişəm. Çox məmnunam ki, sizinlə görüşüb söhbət
edirik. Biz sizinlə həm Bakıda, həm də Davosda görüşmüşük. Siz nazir olanda mən sizinlə görüşmüşəm.
Xatirimdədir, iki il bundan əvvəl Bakıda görüşümüz zamanı dediniz ki, siz iki ildən sonra İsveçrənin
prezidenti olacaqsınız və biz Davosda görüşəcəyik. İndi görürsünüz, sizin dedikləriniz doğru oldu. İki ildən
sonra, yəni indi siz həm prezidentsiniz, həm də biz görüşürük.
Kaspar Villiger: Cənab prezident, bilirsiniz, bizim ölkəmizdə prezident olmaq üçün elə bir böyük
bacarıq lazım deyildir. Bizim ölkədə cəmi 7 nazir var. Bu 7 nazir növbə ilə prezident olurlar. Mən artıq
1995-ci ildə bir dəfə prezident olmuşam, yəni indi ikinci dəfədir ki, prezident oluram. Amma bu dəfə yalnız
bir il prezident işləyəcəyəm.
Heydər Əliyev: Hər halda indi prezidentsiniz. Prezidentliyə necə gəlməyinizin elə bir əhəmiyyəti
yoxdur. Siz mənə demişdiniz ki, prezident olacaqsınız, amma bunun üçün yaşamaq da lazımdır.
Mən sizə Davos haqqında bir kitab göstərmək istəyirəm. Görürsünüz, biz Davosa nə qədər böyük
əhəmiyyət veririk. Bu kitab "Davos: Qlobal İqtisadiyyatın üfüqləri" adlanır. Baxın, burada bizim görüşümüz
haqqında şəkil də var.
Kaspar Villiger: Mənə elə gəlir ki, bir qədər dəyişmişəm.
Heydər Əliyev: Yox, heç dəyişməmisiniz. Mən dəyişmişəm, amma siz dəyişməmisiniz.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN KLİVLEND ŞƏHƏRİNDƏ TİBBİ MÜAYİNƏSİ İLƏ ƏLAQƏDAR
PREZİDENT ADMİNİSTRASİYASININ RƏHBƏRİ RAMİZ MEHDİYEVİN
AZƏRTAc-ın VƏ «TURAN» İNFORMASİYA AGENTLİYİNİN MÜXBİRLƏRİ İLƏ
MÜSAHİBƏSİ
(19 fevral 2002)
S u a l: Ramiz müəllim, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin Klivlenddə cərrahiyyə əməliyyatı
keçirməsi, onun sağlamlığının vəziyyəti və bütün bunların respublikada daxili vəziyyətə təsiri ilə bağlı son
günlər bəzi mətbuat orqanlarında müxtəlif yazılar gedir. Xahiş edirik bu məsələlərə aydınlıq gətirəsiniz.
C a v a b: Əvvəla, onu bildirim ki, respublika daxilində vəziyyət tam sabitdir. Üç-dörd qəzeti çıxmaq şərtilə,
mətbuat orqanları da bu məsələyə tam normal yanaşır və prosesləri obyektiv işıqlandırırlar. Bütün dövlət
strukturları ahəngdar işləyir. Ölkəmizin başçısı səfərə getdiyi andan hər gün respublikanın bütün rəhbərləri ilə –
Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovla, Baş nazir Artur Rasizadə ilə, mənimlə, güc strukturlarının rəhbərləri ilə və
digər rəsmi şəxslərlə mütəmadi əlaqə saxlayır, gündəlik iş haqqında ona məruzə olunur və məsləhətləşmələr aparılır.
Odur ki, ölkədəki vəziyyət və prezidentin bu vəziyyət haqqında məlumatlandırılması, onun rəhbər göstərişlərinin
alınması və həyata keçirilməsi sahəsində heç bir problem yoxdur.
O ki qaldı prezidentin səhhəti ilə bağlı məsələyə, onun Nyu-Yorkdan Klivlendə getməsi, orada tam
müayinədən keçməsi, həkimlərin məsləhəti ilə aparılmış cərrahiyyə əməliyyatı haqqında dolğun məlumat
verilmişdir. Prezidentin səhhəti elə ağır deyil ki, hər gün bu haqda rəsmi açıqlamalar verilsin. Prezidentin
cərrahiyyə əməliyyatından sonrakı vəziyyəti haqqında onu deyə bilərəm ki, elə fevralın 14-də, yəni
cərrahiyyə əməliyyatı aparılan günün axşamı işlərimiz haqqında mənim prezidentlə geniş söhbətim olubdur.
Belə olduğu halda bəzi mətbuat orqanlarını qane etməyən nədir? Əslində hər şey gün kimi aydındır, bu
qəzetlər müxtəlif şayiələr, yalan və uydurmalar yaymaqla respublikada vəziyyəti qarışdırmaq, əhalini çaşbaş
salmaq istəyirlər. Belə təsəvvür yaranır ki, bu adamlar uydurma, böhtan yarışına çıxıblar. Bax, özlərini belə
mənəviyyatsız işlərə həsr edirlər.
Ölkəmizin başçısı ilə sonuncu dəfə mən dünən, yəni fevralın 15-də axşam danışmışam. Cərrahiyyə
əməliyyatından sonra onun vəziyyəti tam qənaətbəxşdir, bərpa dövrü müvəffəqiyyətlə keçir. Bu gün yenə də
telefon danışığımız olacaqdır. Odur ki, prezidentin səhhəti ətrafında şou düzəltmək cəhdləri əbəsdir.
S u a l: Ramiz müəllim, ölkəmizin başçısının respublikaya qayıdışı barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, əgər mən bu gün konkret bir tarix söyləsəm, sabah yenə bundan da istifadə etməyə
çalışacaqlar ki, bəs deyilən informasiya doğru çıxmadı. Hər halda, cərrahiyyə əməliyyatından sonra bərpa üçün
müəyyən vaxt lazımdır. Bu, bir həftə də, on gün də ola bilər. Bunu biz yox, həkimlər müəyyən edirlər. Biz yalnız
arzu edə bilərik ki, bu proses qısa və müvəffəqiyyətli olsun. Prezident bərpa üçün Klivlenddə neçə gün qalmaq tələb
olunarsa, o qədər də qalacaqdır. O ki qaldı prezidentin ölkədə olmamasının daxili vəziyyətə təsirinə, bu barədə
narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. O hər gün, respublikada olduğu kimi, ölkəni idarə edir.
Klivlenddən Azərbaycan xalqına müraciət
Əziz həmvətənlər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
Sizə uzaqlardan, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Klivlend şəhərindən salamlarımı yetirir, hörmətehtiramımı, sevgi-məhəbbətimi bildirirəm.
Siz artıq bilirsiniz ki, Nyu-Yorkda Davos forumunun işi qurtarandan sonra mən Klivlend şəhərinə gəlib
burada tibbi müayinədən keçdim. Bundan sonra, fevral ayının 14-də prostat vəzidə cərrahiyyə əməliyyatı
keçirmişəm. İndi müalicə olunuram, reabilitasiya dövrüdür. Güman edirəm ki, bir neçə gündən sonra bu da
başa çatacaq və mən Vətənə dönəcəyəm.
Bütün bu günlərdə mən daim ölkəmizlə, respublikamızla, Vətənimizlə əlaqədə olmuşam. Mənə hər gün
məlumatlar gəlir, məsələlər haqqında təkliflər, fikirlər söylənilir və mən bunlarla əlaqədar qərarlar qəbul
edir, lazımi göstərişlər verirəm. Mən Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovla, Baş nazir Artur Rasizadə ilə,
Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə, nazirlərlə – Səfər Əbiyevlə, Namiq Abbasovla,
Ramil Usubovla, habelə Baş prokuror Zakir Qaralovla, başqa nazirlərlə və vəzifəli şəxslərlə daim
əlaqədəyəm. Onların verdikləri məlumatlar və mənim onlara göstərişlərim bu günlərdə Azərbaycanda bütün
dövlət işlərinin normal şəraitdə getməsini təmin etmişdi. Mən çox məmnunam ki, ölkəmizdə həyat öz
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axarında gedir, sabitlik, əmin-amanlıq, rahatlıq hökm sürür, insanlar öz işləri ilə məşğuldurlar və
Azərbaycanda 2002-ci ilin ikinci ayı, demək olar, uğurla keçir. İqtisadiyyatımız inkişaf edir, lazımi tədbirlər
də görülür. Baş nazir Artur Rasizadənin mənə verdiyi məlumata görə, bu günlərdə Beynəlxalq Valyuta
Fondu ilə, Dünya Bankı ilə birlikdə lazımi təbdirlər görülmüşdür. Güman edirəm ki, bunların nəticəsində
Beynəlxalq Valyuta Fondunun və Dünya Bankının Azərbaycanla əlaqələri 2002-ci ildə də əvvəlki səviyyədə
olacaqdır.
Bilirəm ki, ölkədə əhalinin elektrik enerjisi ilə təmin olunması lazımi səviyyədədir. Rusiyadan qaz alırıq
və Azərbaycanın özünün hasil etdiyi qazla birlikdə ölkənin mümkün olan bölgələrini qazla təchiz edirik.
Ümumiyyətlə, qış dövründə ölkəmizin elektrik enerjisi və qazla təminatı, hesab edirəm ki, yaxşı
səviyyədədir.
Təbiidir, bəzi qəzalar, gözlənilməz hallar olur. Amma onların da qarşısı alınır.
Hər halda, mən bütün bu məsələlər barədə daim məlumat alıram, göstərişlər verirəm. Ölkə idarə olunur,
vətəndaşlarımız öz işləri ilə məşğuldurlar və respublikamız 2002-ci ilin inkişafını yaşayır. Mən bundan çox
məmnunam. Bunlar onu göstərir ki, artıq dövlətimizin, hökumətimizin, bütün hakimiyyət orqanlarının, icra
orqanlarının fəaliyyəti elə qurulmuşdur ki, biz işləri yüksək səviyyədə aparmağa qadirik. Güman edirəm ki,
gələn aylarda daha çox işlər görə biləcəyik. İndi artıq yaza hazırlıq dövrü başlanmışdır, bu işlərlə də məşğul
olurlar, lazımi tədbirlər görülür və görüləcəkdir.
Bir də qeyd edirəm ki, mən bu günlərdə müalicəmi qurtarıb Vətənə dönəcəyəm. Bilirəm ki, siz müəyyən
qədər narahatsınız. Amma narahat olmağa heç bir əsas yoxdur. Təbii ki, mən burada darıxıram, sizsiz
darıxıram, ölkədə olmadığıma görə darıxıram. Amma eyni zamanda, daim ölkə ilə əlaqəmin olması mənə
həmişə rahatlıq verir. Siz də tamamilə rahat ola bilərsiniz, heç bir narahatçılığa əsas yoxdur. Mənim bugünkü
səhhətim əvvəlki dövrlərdən daha da yaxşıdır və bir neçə gündən sonra biz sizinlə görüşəcəyik.
Mən sizi bir daha salamlayıram və xoş arzularımı bildirirəm. Sağ olun.
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ANS TELEKANALINA MÜSAHİBƏSİ
(19 fevral 2002)
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev fevralın 19-da axşam Klivlenddən ANS
telekanalının baş redaktoru Mirşahin Ağayevə telefonla müsahibə vermişdir. Həmin müsahibənin mətni
oxuculara təqdim olunur.
M I r ş a h I n A ğ a y e v: Hər vaxtınız xeyir, cənab Prezident!
H e y d ə r Ə l I y e v: Salaməleyküm, axşamın xeyir, Mirşahin.
M I r ş a h I n A ğ a y e v: Cənab Prezident, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
H e y d ə r Ə l I y e v: Sağ ol, özümü yaxşı hiss edirəm.
M I r ş a h I n A ğ a y e v: Maşallah, elə gümrah görünürsünüz, o dərəcədə gümrah addımlayırdınız ki,
tamaşaçılarımızda belə təəssürat var ki, guya bu, on-on beş gün əvvəlki çəkilişi idi.
H e y d ə r Ə l I y e v: Mən elə əvvəl də gümrah olmuşam, indi də gümraham, buna heç kəsin şübhəsi
olmasın. Ancaq təbiidir, cərrahiyyə əməliyyatından tmiş müəyyən qədər reabilitasiya, müalicə lazımdır. Mən
də indi bu dövrü keçirəm.
S u a l: Cənab Prezident, əməliyyatdan tmiş keçən bu bir gün ərzində özünüzü necə hiss
edirsiniz? Ümumiyyətlə, qan təzyiqiniz, qida rejiminiz, yuxunuz nolmaldırmı?
C a v a b: Hər şey normaldır, hər şey yaxşıdır, istənilən səviyyədədir, hər şey yaxşı gedir. Mən çox
məmnunam ki, bu əməliyyatı da həyata keçirmişik. Həkimlərin dediyinə görə, bu lazım idi. Mən bundan çox
məmnunam və güman edirəm, çox az qalıb ki, reabilitasiya dövrü də qurtarsın və mən Vətənə gəlim və
sizinlə birlikdə olum.
S u a l: İnşallah! Birdən-birə niyə belə qərar verdiniz ki, bu əməliyyatın aparılması zəruridir?
C a v a b: Bilirsiniz, birdən-birə deyildir. Məni müayinə etdilər, tibbi müayinə zamanı məlum oldu ki,
belə bir şey var. Cərrahiyyə əməliyyatını etmək də olardı, bir az gözləmək də olardı. Amma mən hesab etdim
ki, yaxşı olar, edək, bu da aradan çıxsın. Həkimlər də belə fikirdə idilər. Ona görə mən həkimlərin məsləhəti
ilə razılaşdım və bunu da etdik.
S u a l: Həkimlər işləməyə icazə verirmi? Yəqin ki, kimlərisə qəbul edirsiniz, orada müxtəlif
görüşləriniz olur.
C a v a b: Mən burada heç kəsi qəbul etmirəm. Çünki bu klinikada çox ciddi rejim var. Hər yerdən
yanıma gəlmək istəyənlər çoxdur, amma mən qəbul etmirəm. İşləməyinə işləyirəm. Bütün günü işləyirəm.
Buradakı vaxtla Bakıdakı vaxtın fərqi var. İndi Bakıda gün qurtarır, burada isə gün təzə başlayıbdır. Mən
telefon əlaqəsi saxlayıram, respublikada ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərdən məlumatlar alıram, lazımi göstərişlər
verirəm. Respublikada gedən bütün prosesləri izləyirəm, hər şeydən xəbərdaram, hər şeyi bilirəm və hesab
edirəm ki, indi respublikamızda işlər yaxşı gedir. Çox məmnunam ki, mənim respublikadan müəyyən qədər
ayrı düşdüyüm zamanda ölkədə əmin-amanlıq var, rahatlıq var, asayiş normal səviyyədədir. Mən bundan çox
məmnunam. Yəni respublika ilə daim əlaqəm var.
S u a l: Cənab Prezident, sonuncu sualımı verirəm, Sizi yormaq istəmirəm. Bizim bildiyimizə görə,
bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında Xocalı faciəsinin qara ildönümü münasibətilə tədbir
keçiriləcəkdir. Bunu Amerikadakı Azərbaycan cəmiyyəti təşkil edir. Sizi dəvət ediblərmi? Dəvət olunmusunuzsa, iştirak edəcəksinizmi?
C a v a b: Bəli, bunu bilirəm, ancaq mənim orada iştirak etməyimə ehtiyac yoxdur. Sadəcə, mən burada
müalicəmi qurtarandan tmiş Bakıya gələcəyəm. Mənim orada iştirak etməyimə ehtiyac yoxdur.
M I r ş a h I n A ğ a y e v: Cənab Prezident, tez sağalın. Kollektivimiz adından, Azərbaycanın bütün
televiziya tamaşaçıları adından Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l I y e v: Sağ ol. Mən də tmişi ANS telekanalı vasitəsilə Azərbaycan vətəndaşlarına,
həmvətənlərimə öz salamımı, sayğımı, hörmətimi, məhəbbətimi yetirirəm. Hamıya cansağlığı arzulayıram.
İnsan üçün cansağlığı hər şeydən üstündür. Cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Çox məmnunam ki,
tmişi telekanal vasitəsilə bizim tamaşaçılarla, vətəndaşlarla tmişini ünsiyyətdə oldum.
M I r ş a h I n A ğ a y e v: Təşəkkür edirəm, Sizə minnətdaram.
H e y d ə r Ə l I y e v: Sağ ol, təşəkkür edirəm.
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XOCALI SOYQIRIMININ ONUNCU İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR AZƏRBAYCAN
XALQINA MÜRACİƏTİ
(25 fevral 2002)

25 fevral 2002-ci il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Bu gün mən xalqımızın tarixində kədərli və faciəli bir səhifə olan Xocalı soyqırımı münasibətilə sizə
müraciət edirəm. Bu qəddar və amansız soyqırımı aktı insanlığın tarixinə ən dəhşətli kütləvi terror
hadisələrindən biri kimi daxil olmuşdur.
Xocalı faciəsi iki yüz ilə yaxın bir müddətdə erməni şovinist-millətçiləri tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı müntəzəm olaraq həyata keçirilən etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin davamı və ən qanlı
səhifəsidir. Bir sıra dövlətlərin hakim dairələri tərəfindən himayə olunan bu mənfur siyasət çar Rusiyası və
Sovet hakimiyyəti dövründə ardıcıl davam etdirilmiş, SSRİ-nin süqutundan sonra xalqımızın doğma
torpaqlarından qovulması, qaçqın və köçkünə çevrilməsi kütləvi qırğınlarla müşayiət olunmuşdur.
Təcavüzkar erməni millətçilərinin və sərsəm “Böyük Ermənistan” ideoloqlarının etnik təmizləmə və
soyqırımı siyasətinin nəticələrini bütövlükdə iki milyon azərbaycanlı müxtəlif vaxtlarda öz üzərində hiss
etmişdir.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra erməni separatçılarının Dağlıq Qarabağda başladıqları
təcavüzkar siyasət yüzlərlə kənd və qəsəbənin dağılması, on minlərlə günahsız insanın qanının axıdılması,
yüz minlərlə insanın öz evindən, elindən didərgin salınması ilə nəticələnmişdir. Lakin Xocalı faciəsi bunların
ən dəhşətlisi olmuşdur. Bütün bu qanlı hadisələrin qarşısının alınmamasında, o cümlədən, Xocalı faciəsinin
baş verməsində, şəhərin təpədən dırnağa qədər silahlanmış amansız düşmənlə üz-üzə müdafiəsiz qalmasında
erməni qəsbkarları ilə bərabər, Azərbaycanın o zamankı rəhbərliyi, habelə hakimiyyət uğrunda hər cür
yolverilməz vasitələrlə mübarizə aparan müxalifət qüvvələri də birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Əslində, o
zaman respublikaya rəhbərlik edən şəxslər şəhərin müdafiəçilərinə təcili kömək göstərmək, faciə barədə
dünya ictimaiyyətinə geniş məlumat vermək, beynəlxalq aləmə həyəcan təbili çalmaq əvəzinə, Xocalı
dəhşətlərinin həqiqi miqyasını xalqdan gizlətməyə cəhd etmiş, tam fəaliyyətsizlik və xalqın taleyinə
biganəlik nümayiş etdirmişlər. Hətta sonralar da Xocalı faciəsinin mahiyyətini açmaq, onun günahkarlarını
ifşa etmək, dünya ictimai fikrinə çatdırmaq üçün heç bir iş görülməmiş, əksinə, bu faciə hakimiyyətlə
müxalifətin qarşılıqlı ittihamları və siyasi mübarizəsi vasitəsinə çevrilmişdir.
Öz miqyasına və dəhşətlərinə görə dünya tarixində analoqu az olan Xocalı soyqırımını törətməkdə
erməni şovinistləri və ideoloqları uzağagedən məqsəd güdürdülər. Məqsəd Dağlıq Qarabağı və digər
Azərbaycan torpaqlarını ələ keçirmək, xalqımızın müstəqillik və ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə əzmini
qırmaq idi. Lakin mənfur düşmən öz niyyətlərinə çata bilmədi. Doğrudur, faciə bütün Azərbaycanı sarsıtmış,
Xocalı sakinlərinə sağalmaz yaralar, mənəvi zərbələr vurmuşdur. Lakin xocalılar hətta amansız soyqırım
günündə də özlərini əsl qəhrəman kimi aparmış, erməni-sovet hərbi birləşmələrinə qarşı qeyri-bərabər
döyüşdə igidliklə vuruşmuş, düşmən qarşısında əyilməmiş, xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə şərəfli səhifələr
yazmışlar.
Bu gün Azərbaycan hökuməti və xalqı qarşısında Xocalı soyqırımı və bütövlükdə ermənilərin Dağlıq
Qarabağda törətdikləri vəhşiliklər haqqında həqiqətləri olduğu kimi, bütün miqyası və dəhşətləri ilə dünya
dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların əsl soyqırımı aktı kimi
tanınmasına nail olmaq vəzifəsi durur. Bu, Xocalı şəhidlərinin ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq
borcumuzdur. Digər tərəfdən, faciənin əsl beynəlxalq hüquqi-siyasi qiymət alması, onun ideoloqlarının,
təşkilatlarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılması bütövlükdə insanlığa qarşı yönəlmiş belə qəddar
aktların gələcəkdə təkrarlanmaması üçün mühüm şərtdir.
Hazırda Azərbaycan dövləti, vətəndaşlarımız, xaricdəki soydaşlarımız tərəfindən Xocalı faciəsi haqqında
həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, onun əsl soyqırımı aktı kimi tanıdılması istiqamətində mühüm addımlar
atılır, kitablar yazılır, jurnalist tədqiqatları aparılır. Ayrı-ayrı ölkələrin parlamentlərində, beynəlxalq
təşkilatlarda bu faciə müzakirəyə çıxarılır, dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu məsələyə cəlb edilir. İndi
məqsəd bu işi daha müntəzəm, ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə aparmaqdan və faciəyə beynəlxalq hüquqisiyasi qiymət verilməsinə nail olmaqdan ibarətdir.

54

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bu kədərli onuncu ildönümü günündə Xocalı şəhidlərinin əziz xatirəsini bir daha dərin hüznlə yad edir,
onlara Allahdan rəhmət diləyir, həlak olanların yaxınlarını, doğmalarını, bütün Azərbaycan xalqını bir daha
əmin edirəm ki, haqq-ədalət yerini tapacaq, Xocalı şəhidlərinin və qəhrəmanlarının uğrunda mübarizə
apardığı ideallar – azad və müstəqil Azərbaycan Respublikası daim yaşayacaqdır.
Heydər Əliyev,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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LONDONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA CAVABI
(28 fevral 2002)
28 fevral 2002-ci il
H e y d ə r Ə l I y e v: Axşamınız xeyir olsun!
Sizi xoş gördük. Sizinlə bir müddət görüşməmişəm, indi görüşürəm. Bilirsiniz ki, bu müddətdə mən,
əsasən, müalicə olunmuşam, tibbi müayinədən keçmişəm. Ona görə elə bir iş görməmişəm ki, sizə deyim.
Amma səfərimin ilk zamanı Nyu-Yorkda, Davos forumunda iştirakım haqqında, görüşlərim haqqında, orada
aparılan işlər haqqında televiziya, mətbuat məlumat veribdir. Ona görə də bunu təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Artıq onun da vaxtı keçibdir.
Mən bu müddətdə xəstəxanada olmuşam. Ancaq respublika ilə daim əlaqə saxlamışam, respublikanın işləri
ilə məşğul olmuşam, məlumatlar, məruzələr almışam. Lazımi göstərişlər vermişəm ki, respublikada işlər öz
normal axarında getsin və çox məmnunam ki, belə də olubdur.
İndi mən burada Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərini, bəzi yüksək vəzifəli şəxsləri qəbul etdim, onlarla
tmişini söhbət etdik. Respublikada əmin-amanlıqdır, sabitlikdir, insanlar rahat yaşayır. Bu da mənim üçün ən
əsas nəticədir. Ona görə də mənim indi sizə elə bir sözüm yoxdur. Mən tibbi müayinədən və müalicədən çox
məmnunam. Çox məmnunam ki, bu müddətdə mənim oradan bilavasitə idarən etməyim nəticəsində
respublikamızda işlər öz qaydasındadır.
S u a l: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Sizinlə görüşdən tmiş yeni təkliflər
irəli sürdüklərini bildiriblər. Dünən onlar Köçəryanla görüşdən tmiş həmin təkliflərin Ki-Uest görüşü
əsasında təqdim olunduğunu söyləmişlər. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, mən Nyu-Yorkda görüşəndə onlarla uzun müddət söhbət etdim. Mənimlə görüşün
nəticəsində bundan tmiş məsələnin Ki-Uest prinsipləri əsasında aparılması barədə bir fikir yoxdur. Onlar
müəyyən təkliflər hazırlayıblar. Mənə o təklifləri ilkin olaraq bildirdilər. Mən bəziləri haqqında fikrimi
bildirdim. Onlar tmiş dedilər ki, bir halda ki, mənimlə görüşüblər, Köçəryanla da görüşəcəklər. Mən bilirəm
ki, Köçəryan Slovakiyada, Avstriyada səfərdə olduğuna görə onlar gedib orada onunla da görüşüblər. Amma
bu görüşün nəticəsi mənə məlum deyildir. Hesab etmirəm ki, mənimlə görüşdə onlar bir təklif irəliyə sürüblər,
Köçəryanla görüşdə başqa bir təklif irəliyə sürsünlər.
S u a l: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikadan olan həmsədri Perina LosAncelesdə erməni icmasının nümayəndələri ilə görüşərkən bəyan edib ki, münaqişə artıq 80 faiz həll
olunub və Azərbaycan prezidenti də var qüvvəsi ilə buna çalışır. Siz necə hesab edirsiniz, amerikalı
həmsədrin bu fikri düzdürmü?
C a v a b: Allah eləsin, o dediyi olsun.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Amerika hökumətindən sülhməramlı qüvvələr göndərmək
barədə xahiş etdiyi bildirilir. Həmin sülhməramlı qüvvələrin mart ayında Bakıya gələcəyi haqda
məlumatlar vardır. Bu gün səfir Ross Uilson da məlumat verib ki, mart ayında Amerika sülhməramlı
qüvvələri Bakıya gələcəklər. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Mənim məlumatım yoxdur. Bilirsiniz ki, mən orada olanda iki dəfə dövlət katibinin müavini
Riçard Armitac ilə danışmışam. O mənə telefon etmişdi. Vitse-prezident Dik Çeyni ilə də danışmışam. Bizim
danışıqlarımızda belə bir söhbət olmayıbdır. Bəlkə yeni bir şey var!
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan və Amerika beynəlxalq tmişi məruz qalmış dövlətlərdir.
Sentyabrın 11-də Amerikada baş vermiş terror hadisəsi Amerika xalqını tmişini agah etdi ki, heç bir
ölkə terrordan sığorta oluna bilməz. Azərbaycan ilk ölkələrdən biri idi ki, həmin faciə zamanı
Amerikanı dəstəklədi. Bu Sizin uzaqgörən siyasətinizin nəticəsi idi. Siz Amerikada, Nyu-Yorkda olarkən
terrorun baş verdiyi yeri ziyarət edib əklil qoydunuz, həlak olanların xatirəsini yad etdiniz. Sizcə, bu iki
dost ölkə məlum terror hadisəsindən tmiş bir-birinə nə qədər yaxınlaşdı?
C a v a b: Hesab edirəm ki, çox yaxınlaşıbdır. Vitse-prezident Dik Çeyni ilə, Riçard Armitac ilə bizim
telefon danışıqlarımızda indi yeni yaranmış vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycanın çox mühüm coğrafi-strateji
mövqeyi baxımından bizim əməkdaşlığımızın daha da geniş və sıx olması haqqında fikir mübadiləsi apardıq.
Bu barədə mətbuatda qısa verilibdir.
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S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə Gürcüstanın Pankisi dərəsinə ABŞ-ın sülhməramlı qüvvələri
göndərilirsə, Azərbaycana – Dağlıq Qarabağa terrorizmlə mübarizə üçün belə qüvvələrin göndərilməsi
mümkündürmü?
C a v a b: Bilirsiniz, mən bu gün təyyarədə «İzvestiya» qəzetində bu barədə bir məqalə oxudum. O
məqaləni də tam başa düşə bilmədim. İndi burada mən bizim rəhbər işçilərlə görüşəndə onlardan soruşdum,
bəzi məlumatlar var. Amma onlar dəqiq deyildir. Ancaq bu belə şey deyil ki, haradasa satırlar, sənə verirlərsə,
mən də gedim alım. Hər bir tədbirin özünün səbəbi var, kökü var. Belə düşünmək lazım deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, İran tərəfi iddia edir ki, Xəzərin 20 faizi İranındır. Xəzərin hüquqi tmişi
müəyyən olunmayınca, İran tərəfi xarici neft şirkətlərinin kəşfiyyat işlərinə başlamasına icazə
verməyəcəkdir. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: İddia edir də, onun iddia etməyə ixtiyarı var.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ prezidenti Corc Buş İranı terroru dəstəkləyən ölkələr sırasına daxil
edibdir. Əgər ABŞ İrana qarşı antiterror əməliyyatı apararsa, Azərbaycan onu dəstəkləyəcəkmi?
C a v a b: Bunu hələ görmək lazımdır ki, ABŞ aparacaq, yoxsa yox.
S u a l: Cənab Prezident, bununla bağlı tmişiniz Xatəmi bütün dünya müsəlmanlarına, gənclərə
səfərbər olmaq üçün müraciət edibdir. Bu, Azərbaycana da aid deyilmi?
C a v a b: Güman edirəm ki, Azərbaycana aid deyildir. Amma onun öz ölkəsini səfərbər etməyə ixtiyarı
var.
S u a l: Cənab Prezident, bu il Amerika ilə Azərbaycan arasında tmişiniz əlaqələrin 10 ili tamam
olur. Bu əlaqələri bundan tmiş necə görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz ki, bu onillik münasibətilə Amerika prezidenti Corc Buş bizi təbrik edibdir, təbrik
məktubu göndərmişdir. Bu onu göstərir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla tmişiniz əlaqələrin
yaranmasına və onun 10 il müddətində davam etməsinə çox böyük əhəmiyyət verir. Təbiidir ki, bundan tmiş
da bu əlaqələr davam edəcəkdir. Sağ olun.
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RESPUBLİKA DOĞUM EVİNDƏ
MSTİSLAV ROSTROPOVİÇİN TƏŞƏBBÜSÜ İLƏ AZƏRBAYCANA GƏTİRİLMİŞ
VAKSİNLƏRİN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(2 mart 2002)
2 mart 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Mən sizi respublikamızda bu gün baş verən əlamətdar hadisə münasibətilə təbrik edirəm və güman
edirəm ki, bu hadisə Azərbaycanda uşaqların sağlamlığı, onların müxtəlif infeksiyalardan qorunması üçün
çox əhəmiyyətli olacaqdır. Qlobal Vaksinasiya Fondunun rəhbərliyinə dərin təşəkkürümü bildirmək
istəyirəm. Onların Azərbaycana göstərdiyi qayğıya, diqqətə görə və bu gün burada keçirdikləri tədbirə görə
dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun!
Təbiidir, hamımız bizim həmyerlimiz, dünya şöhrətli musiqiçi və insan haqları uğrunda mübarizənin çox
böyük bir nümayəndəsi, dostumuz Rostropoviçi və onun gözəl xanımı Qalina Pavlovna Vişnevskayanı
yenidən ölkəmizdə, torpağımızda görməkdən çox məmnunuq.
Bizim dostumuz Slava Rostropoviç, təbiidir ki, Azərbaycanda qonaq deyil, bura onun öz ölkəsidir. Ancaq
bu dəfə onun Azərbaycana gəlişi eyni zamanda ölkəmiz üçün göstərilən böyük bir yardımla müşayiət edilir.
Ona görə də mən dostumuz Slava Rostropoviçə bu təşəbbüsünə, yardımına görə təşəkkürümü bildirirəm.
Biz bu gün cəmi 10 saat əvvəl dünyaya gəlmiş, hələ adı da olmayan körpəyə vaksin vurulmasının şahidi
olduq. Təbiidir ki, bu vaksin onu çox ağır yoluxucu xəstəlikdən qoruyacaqdır. Amma eyni zamanda, bu, yeganə hadisə olmayacaqdır. Bizim səhiyyə işçiləri bu gündən həmin vaksinlərin Azərbaycanda geniş istifadə
edilməsi və bizim uşaqlarımızın həyatının ağır yoluxucu xəstəlikdən qorunması ilə məşğul olacaqlar.
Əziz dostlar, mən sizinlə bugünkü görüşümdən çox məmnunam. Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram,
hamınıza cansağlığı, səadət arzulayıram. Çox sağ olun.



Mərasimdə zəmanəmizin görkəmli musiqiçisi Mstislav Rostropoviç və Qlobal Vaksinasiya Fondunun prezidenti
Jak Fransua Marten də çıxış etdilər.
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MÜASİR DÖVRÜN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ
MSTİSLAV ROSTROPOVİÇ VƏ XANIMI QALİNA VİŞNEVSKAYA İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(3 mart 2002)
Prezident sarayı
3 mart 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz Qalina Pavlovna!
Əziz Slava!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda ürəkdən salamlayıram və həmyerlimiz, böyük dostumuz Slava Rostropoviçin
və Qalina Pavlovnanın yenidən Azərbaycanda olması ilə əlaqədar böyük məmnunluq duyduğumu bildirirəm.
Əziz Slava! Mən olduqca şadam ki, 75 illiyinizə həsr edilmiş şənliklər Azərbaycanda, sizin vətəninizdə
başlayır. 2002-ci il Rostropoviçin 75 illiyi ilidir, mart Rostropoviçin 75 illiyi ayıdır. Bu xoş hadisə burada,
sizin doğma torpağınızda başlayır və bilirəm ki, o sizin böyük hörmətə, nüfuza malik olduğunuz və çox
sevildiyiniz digər ölkələrdə, digər şəhərlərdə də davam etdiriləcəkdir.
Mən sizin Fransada, Parisdə qeyd etdiyimiz 70 illiyinizi xatırlayıram. Yadınızdadırmı, sizin 70 illiyinizə
həsr olunmuş şənliklərdə iştirak etmək üçün mən xüsusi olaraq oraya gəlmişdim. Xatirimdədir, bundan sonra
sizin 70 illiyinizi böyük bayram kimi qeyd etdik. Aradan 5 il ötmüşdür, vaxt çox tez keçib getmişdir. Lakin
biz birlikdə məmnun ola bilərik ki, bu müddət ərzində həyatda – əziz Slava, sizin həyatınızda da,
Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının həyatında da çox işlər görülmüşdür.
Sizin Azərbaycanla daim əlaqə saxlamağınızı və 1997-ci ildən sonra burada artıq bir neçə dəfə olmağınızı
biz çox yüksək qiymətləndiririk. Siz burada neçə dəfə olmusunuz?
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Hər il.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt siz bunu vəd etmişdiniz və vədinizi yerinə yetirirsiniz. Siz hər il
Azərbaycana gəlir, burada ustad dərsləri keçir, bizim incəsənət xadimləri ilə görüşürsünüz. Təbii ki, sizinlə
görüşməyimizə biz də şadıq. Sizin bu işləriniz Azərbaycanın mədəni həyatına böyük töhfə verir.
Əziz Slava, şadam ki, siz özünüzün 75 illiyinizi, beş il əvvəl olduğu kimi, yenə də tam sağlam, böyük
enerji və qüvvə ilə qarşılayırsınız. Hətta bəlkə də beş il əvvəl olduğundan daha böyük enerji ilə. Əlbəttə,
bunda Qalina Pavlovnanın böyük xidməti var. O, bütün birgə həyatınız ərzində olduğu kimi, yenə də sizə
ilham verir. Bu gün xatırlamaq artıq olmazdı ki, o ağır illərdə, insan hüquqları uğrunda mübarizənizə görə
Sovet İttifaqından əslində didərgin salındığınız illərdə məhz Qalina Pavlovnanın həyanlığı və dəstəyi, həmişə
sizinlə birlikdə olması, sizə ürək-dirək verməsi, sizdə inam yaratması, təbii, sizi ruhlandırmış və bütün bunlar
sizin bu sınaqdan çıxmağınızda böyük rol oynamışdır. Bilirsiniz ki, o illərdə mən Sovetlər İttifaqının
rəhbərliyində idim və Rostropoviçlə Vişnevskayanın ziyankarlıq fəaliyyəti haqqında ən yüksək səviyyədə
söhbət getdiyini dəfələrlə eşitmişdim. Onda deyirdilər ki, Rostropoviçin öz fəaliyyəti ilə belə coşğun məsğul
olmasında Qalina Pavlovna Vişnevskaya böyük rol oynayır. İndi bu, keçmişdə qalmışdır, ancaq bütün
bunların şahidi olduğuma görə deyə bilərəm – onda bəziləri danışır, hətta belə bir fikir söyləyirdilər ki,
Rostropoviç Sovetlər İttifaqına qarşı yönəldilmiş fəaliyyətlə coşğun məşğul olur və bunda ən çox təqsirkar
Qalina Vişnevskayadır. Mən Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində ən yüksək dövlət səviyyəsində gedən bütün bu
söhbətlərin, söylənilən mülahizələrin şahidiyəm.
Bilirəm ki, siz onu çox sevirsiniz, çox qiymətləndirirsiniz. Lakin bununla yanaşı, görünür, dediklərim
Sizə bütün həyatınızda onun fəaliyyətini daha yüksək qiymətləndirməyə imkan verəcəkdir.
Əziz Slava, siz əvvəlkitək, yenə də bütün dünyanı gəzib-dolaşır, konsertlər verir, ifaçılıqla məşğul olur,
dirijorluq edirsiniz. Sizin bir dəqiqə belə boş vaxtınız yoxdur. Öz işi ilə belə fəal, hər gün məşğul olan ikinci
bir adam tapmaq bəlkə də çətindir. Elə bir adam ki, təkcə hər hansı konkret ölkədə, konkret şəhərdə deyil,
bütün dünyada, bütün ölkələrdə müxtəlif adamlarla, müxtəlif xalqların nümayəndələri ilə görüşərək məşğul
olur. Bir tərəfdən, bunda sizin musiqiçi fəaliyyətiniz, ictimai fəaliyyətiniz, beynəlxalq təşkilatlardakı
fəaliyyətiniz təzahür edir. Eyni zamanda, bunda sizin öz yaradıcılığınıza hər gün nə isə yeni bir şey əlavə



Görüşdə Qlobal Vaksinasiya Fondunun prezidenti Jak Fransua Martendə iştirak etmişdir.
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etməyiniz də ifadəsini tapır. Odur ki, sizin yaradıcılığınız daim inkişafdadır, sizin humanizm sahəsində, insan
hüquqları sahəsində fəaliyyətiniz daim inkişafdadır və açığını deyim ki, bu çoxları üçün nümunədir.
Sizin musiqi fəaliyyətinizi, ictimai fəaliyyətinizi bütün ölkələrdə qiymətləndirirlər. Lakin bunları ən çox
Azərbaycanda dəyərləndirirlər. Bu günlər ərzində siz böyük iş gördünüz və bu çox xoşdur, Qlobal
Vaksinasiya Fondunun nümayəndə heyəti ilə birlikdə buraya gəlməyiniz və bir milyon dollarlıqdan artıq
vaksin gətirməyiniz respublikamız üçün mühüm hadisədir. Bu, respublikamıza böyük köməkdir, eyni
zamanda qeyd etmək lazımdır ki, ən mühüm sahədə – uşaqların sağlamlığı sahəsində böyük yardımdır.
Buna görə çox sağ olun və inanıram ki, sizin bu köməyiniz bundan sonra da davam edəcəkdir. Sizinlə
birlikdə buraya gələn Qlobal Vaksinasiya Fondunun prezidenti çox sağ olsun. Bütün bunlar sizin
yubileyinizin bayram edildiyi bir vaxtda baş verir. Bu gün biz sizin konsertinizdə olacağıq.
Əziz Slava, Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında, Azərbaycan musiqisinin inkişafında
görkəmli xidmətlərinizə görə, siz prezidentin fərmanı ilə Azərbaycanın ən yüksək ordeni – «İstiqlal» ordeni
ilə təltif olunmusunuz.
Bu gün mən bu barədə Fərman imzaladım, sabah isə sizin həmkarlarınızın, dostlarınızın iştirakı ilə bu
ordeni sizə təqdim edəcəyəm. Əziz Slava, sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirirəm. Əziz Qalina
Pavlovna, buraya bir daha gəldiyinizə görə sizə minnətdaram. Sizə cansağlığı, hər sahədə daha böyük
yaradıcılıq fəaliyyəti arzulayıram.
Q a l i n a P a v l o v n a: Çox sağ olun.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Bilirsiniz, sizin sözlərinizdən sonra heç cür özümə gələ bilmirəm. Çünki
siz mənə elə gözəl münasibət bəsləyirsiniz və buna görə elə həyəcanlıyam ki, sadəcə, gərək fikirlərimi cəmləşdirəm. İlk düşündüyüm odur ki, mən çox şeyə görə öz valideynlərimə minnətdaram – aldığım təhsilə görə də və
ümumiyyətlə, hər şeyə görə. Lakin məni həyata gətirmək üçün belə Torpağı seçdiyinə görə anama hədsiz minnətdaram. Bax, buna görə ona xüsusilə minnətdaram.
Əlbəttə, bunu da deməliyəm ki, Azərbaycana, Bakıya olan məhəbbətim mənə atamdan keçmişdir.
Buradan getdikdən sonra atam Moskvada yaşamışdır. Burada, Bakıda mənim tanıdığım bir adamın muzeyi
var. Mən balaca idim, ancaq atam məni onunla tanış etdi. Bu, atamın dostu Üzeyir Hacıbəyov idi. Moskvada
Azərbaycan incəsənəti dekadası keçiriləndə atam məni özü ilə «Moskva» mehmanxanasına apardı və dedi ki,
səni görkəmli musiqiçi ilə tanış edəcəyəm. Atamın məni tanış etdiyi Üzeyir Hacıbəyovun siması ömür boyu
yaddaşımda həkk olundu. Üzeyir Hacıbəyovun muzeyində müharibə başlanmazdan bir qədər əvvəl atamın ona
yazdığı məktub saxlanılır. Bu məktubunda atam yazırdı: «Mən çox arzulayıram ki, Moskvadan çıxım və Bakıya
qayıdım». Atam yalnız müharibə başladığı üçün Bakıya qayıtmadı. Buna görə də biz Orenburqa köçməyə məcbur
olduq və atam 1942-ci ildə orada vəfat etdi. Mənim həyatım belə həyəcanlı anlarla və fikir-düşüncələrlə doludur.
Bakıya hər bir gəlişim mənim üçün hadisədir. Deyə bilərəm ki, buradan getdikdən sonra düşünəcəyəm ki,
nəhayət, nə vaxt başqa təyyarəyə oturacağam və o, məni buraya gətirəcəkdir.
Əziz prezidentimə vəd etdiyim kimi, artıq 5 ildir ki, mən hər il buraya gəlirəm və hər dəfə də burada baş
vermiş böyük tərəqqinin şahidi oluram. Bunlar hətta küçələrdə də nəzərə çarpır. Küçələr daha təmizdir,
adamların yerişi də dəyişmişdir, hansı istiqamətdə, haraya getdiklərini dəqiq bilirlər. Birinci dəfə buraya
gələndə məndə belə təsəvvür vardı ki, bilmirsən bəzi insanlar gəzişirlərmi, yoxsa haraya getdiklərini
bilmirlərmi. İndi isə görürəm ki, hər şey öz yoluna düşür.
Orkestr böyük uğurlar qazanıb, konservatoriya get-gedə tərəqqi edir. Mən artıq orada olmuşam və ustad
dərsləri keçmişəm. Əziz prezidentim, demək istəyirəm ki, Sizə kompliment deməkdən utanıram. Lakin Sizə
deməliyəm ki, prezident Putinlə Sizin görüşünüz ötən dövr ərzində mənim üçün bəlkə də ən xoşbəxt an
olmuşdur. Bu mənim həyatımın ən şad və xoşbəxt anları idi. Bilirsiniz ki, mən Rusiyada təhsil almış və
həyatımın çox hissəsini orada keçirmiş bir adamam. Mənim üçün Azərbaycan da, Rusiya da eyni dərəcədə
əzizdir. Buna görə də mən tam əminəm ki, musiqi sahəsində, mədəniyyət sahəsində əlaqələri, rəssamlar,
ədəbiyyatçılar arasındakı bir çox əlaqələri itirmək olmaz. Bu əlaqələr qarşılıqlı çətinliklər şəraitində əldə
edilmişdir. Bir sözlə, çox sağ olun. Hamı bilir ki, siz çox müdrik bir insansınız və bütün dünya bunu bilir.
Həmin görüş təkcə ölkənin həqiqətən böyük prezidenti kimi deyil, həm də çox uzaqgörən, çox xeyirxah və
çox mehriban bir insan kimi, Sizin nüfuzunuzu bir daha sübut etdi. Bunun üçün Sizə təşəkkür edirəm.
İndi də hamıya bir yerdə müraciət etmək istəyirəm, çünki burada mənim dostlarım çoxdur. Məsələ
bundadır ki, mən artıq bir il bundan əvvəl bir səfərimi, bir konsertimi təxirə salmışdım. Lakin buraya mən
hər il gəlirəm. Mən gələn ilin may ayında da buraya gəlmək fikrindəyəm.
Gələn ilin mayında böyük hadisə olacaq, mən bu münasibətlə gələcəyəm. Mənim dostlarım, heç özüm də
bilmirəm nə edək, gəlin kömək edək, həmin günədək, gələn il mayın 10-dək filarmoniyanı bərpa edək.
Dostlar, gəlin edək, mən də prezidentdən xahiş edəcəyəm. Filarmoniyanı çox baha yox, amma yaxşı bərpa
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edəcək bir adam tapaq. Bundan sonra biz orada 10 maya həsr olunmuş konsert keçirərik. Bizim belə konsert
salonuna ehtiyacımız var. Bəlkə də mən yarım günlüyə buraya gəlib, bərpa prosesinin necə getdiyinə
baxacağam. Mətbuat, xahiş edirəm, mənə kömək göstərin. Mənim sevimli Prezidentim, əslində, elə bunları
demək istəyirdim. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol, Slava. Siz mənim prezident Putinlə görüşümdən danışdınız. Deməliyəm
ki, bir il ərzində iki mühüm görüş keçirildi. 2001-ci ilin əvvəlində, yanvarın 9-da Rusiya prezidenti Putinin
Azərbaycana rəsmi səfəri oldu. Yeri gəlmişkən, bu, müstəqilliyimizin bütün 10 ili ərzində Rusiya
prezidentinin ilk rəsmi səfəridir. 2002-ci ildə, yenə də ilin əvvəlində – yanvarın 24-də Azərbaycan
prezidentinin Rusiyaya dövlət səfəri oldu. Təbii ki, bu zaman prezident Putinlə və Rusiya dövlətinin digər
rəhbər xadimləri ilə görüşlər keçirildi, danışıqlar aparıldı. Həmin müddətdə MDB çərçivəsində başqa
görüşlərimiz də oldu. Mən bu iki görüşdən ona görə danışıram ki, onlar rəsmi görüşlər, dövlət görüşləri idi
və şübhəsiz, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında çox mühüm rol oynadı. Biz bir çox mühüm
dövlətlərarası, hökumətlərarası sənədlər imzaladıq. Onlar gələcək əməkdaşlıq sahəsində işimizin əsasını
təşkil edir. Bu, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dövlətlərarası münasibətlərdə yeni mərhələdir.
Əziz Slava, sizi bir daha təbrik edirəm, sizə uzun ömür arzulayıram. Sizdə ki, belə enerji, belə sağlamlıq
və belə fəallıq var – mən coşğun fəaliyyətinizi nəzərdə tuturam – sizə yüz illik ömür də bəs etməz. Siz yüz
yaşı hökmən adlamalısınız.
M s t i s l a v R o s t r o p o v i ç: Ondan sonra biz birlikdə oturub söhbət edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Birinci hədd Sizin 80 illiyiniz olacaqdır. Hesab edirəm ki, onda da şənliklər
Azərbaycandan başlanacaqdır. Qalina Pavlovna, sizə cansağlığı, əmin-amanlıq, əziz Slavaya dilədiyim
qədər, əgər istəyirsinizsə, daha uzun ömür arzulayıram. Gözəl ailənizin xoşbəxt və firavan olmasını
istəyirəm. Burada olan dostlarınızın hamısını bir daha salamlayıram. Sağ olun. Konsertdə görüşənədək.

61

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ZƏMANƏMİZİN GÖRKƏMLİ MUSİQİÇİSİ MSTİSLAV ROSTROPOVİÇƏ ÖLKƏMİZİN
ALİ DÖVLƏT MÜKAFATININ – «İSTİQLAL» ORDENİNİN TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(3 mart 2002)
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
3 mart 2002-ci il
Əziz Slava! Sizi anadan olmağınızın 75 illiyi münasibətilə təbrik edirəm, Sizə cansağlığı, firavanlıq və
yeni-yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram. Həyatınızın artıq arxada qalan illəri coşğun yaradıcılığınızla və
ictimai fəaliyyətinizlə, zəngin, maraqlı və məzmunlu fəaliyyətinizlə dolğun olmuşdur. Siz istedadınıza görə
özünüzü musiqi sənətinə həsr etmisiniz və bu sahədə çox böyük uğurlar qazanmısınız. Mübaliğəsiz demək
olar ki, Siz dünya şöhrətinin zirvələrinə ucalmısınız.
Siz musiqiçi kimi, dirijor kimi, incəsənət xadimi kimi, ictimai xadim kimi, bütün dünyada tanınmısınız.
Özü də «bütün dünyada» ifadəsi böyük insanlar barəsində işlədilir və nəzərdə tutulur ki, bu adam öz əsərləri
ilə, çox geniş yayılmış və dünya ictimaiyyətinin sərvətinə çevrilmiş fəaliyyəti ilə tanınmışdır. Sizin isə dünya
şöhrətiniz onunla fərqlənir ki, Siz hər bir ölkədə konsertlər verirsiniz, insanlarla görüşürsünüz, onlarla
ünsiyyətdə olursunuz, ictimai fəaliyyət göstərirsiniz. Beləliklə, Siz hər bir ölkədə təkcə kitablardan deyil,
əsərlərinizlə deyil, şəxsən tanınırsınız.
Sizin dünyanın bir çox ölkələrindəki çıxışlarınız və insanlarla ünsiyyətiniz, deyərdim ki, musiqiçinin,
ictimai xadimin, incəsənət xadiminin fəaliyyətinin nadir nümunəsidir. Sizin yaradıcılığınız, şəxsiyyətiniz
əfsanəyə çevrilmişdir. Özü də bu, ilk növbədə, Sizin qeyri-adi istedadınız sayəsində, sənətinizin zəngin
məzmunu sayəsində, coşğun ictimai fəaliyyətiniz, xüsusən haqq-ədalət uğrunda, həqiqət uğrunda, insan
hüquqları uğrunda mübarizə məsələlərində fəaliyyətiniz sayəsində olmuşdur. Sizin həyatınız xoşbəxt
həyatdır, lakin o belə böyük adamların həyatında olduğu kimi, heç də həmişə hamar və şirin olmayıbdır.
Sizin yaradıcılığınızın xüsusiyyəti, həyatınızın fərqləndirici cəhəti bəlkə də məhz bundadır, lakin nə etmək,
həyatınız belə gətirmişdir. Siz böyük insan, böyük musiqiçi, ictimai xadim olmaqla yanaşı, bir çox illər
ərzində təqiblərə məruz qalmış, öz ölkənizdən baş götürüb getməyə məcbur olmusunuz. Qərbdə yerbəyer
olub, şan-şöhrət qazanana və öz yaradıcılıq və ictimai fəaliyyətiniz üçün lazımi şərait yaradanadək
ədalətsizliyə qarşı çıxaraq, çox çətinliklər çəkmisiniz.
Ancaq Siz cəsur insansınız və Sizi fərqləndirən cəhət həm də odur ki, Siz bu məhrumiyyətlərə, bu
məşəqqətlərə, bu qanunsuzluğa mərdliklə sinə gərərək və tab gətirərək sübut etdiniz ki, həqiqət Sizin tərəfinizdədir. Ona görə çox gec də olsa, həm öz ölkənizdə, həm də bir çox digər ölkələrdə Sizi incəsənət xadimi,
musiqiçi kimi və ictimai xadim kimi, həqiqət uğrunda, insan hüquqları uğrunda mübarizə aparan insan kimi
başa düşdülər.
Siz bizim həmyerlimiz, bizim üçün əziz insansınız. Bizim Dövlət filarmoniyasındakı konsertlərinizi yaxşı
xatırlayırıq. Bunlar çox maraqlı konsertlər idi və böyük maraq doğururdu. Biz ötən dəfə Sizinlə söhbət
edərkən o vaxtlar görüşdüyünüz, ünsiyyətdə olduğunuz və hətta birlikdə xaş yediyiniz dostlarınızı
xatırlayırdınız.
Ona görə də Siz bizim üçün yaxın, əziz adamsınız. Siz fəal konsert proqramları ilə çıxış etdiyiniz illərdə
də həmişə qəlbən Azərbaycanla olmusunuz. Siz sürgündə olduğunuz illərdə də Azərbaycanda bir çox ədalətli
və xeyirxah adamlar Sizin haqqınızda, taleyiniz haqqında düşünürdülər və Sizin tərəfinizdə idilər.
Budur, dünyada böyük dəyişikliklərin baş verdiyi, Vətəniniz Azərbaycanın müstəqil dövlət olduğu indiki
vaxtda biz yenə də birlikdəyik. Çox xoşdur ki, Siz o illərdə bir çox ölkələri gəzib-dolaşsanız da, öz
Vətəninizi unutmadınız. İmkan düşən kimi, Azərbaycana gəldiniz və sıx əlaqələrimiz – istər qohumluq
əlaqələrimiz, istər musiqi əlaqələrimiz, istərsə də ictimai fəaliyyət sahəsində əlaqələrimiz bərpa oldu. Son
beş ildə Siz beynəlxalq əlaqələrin inkişafında, musiqi sənətinin inkişafında respublikamıza çox böyük kömək
göstərmisiniz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk. Əziz Slava, buna görə mən Sizə təşəkkür edirəm, çünki
Sizin burada, Azərbaycanda gördüyünüz işlərin bizim üçün çox böyük əhəmiyyəti var.


Mərasimdə mədəniyyət, ədəbiyyat və elm xadimləri, bir sıra xarici ölkələrin Bakıda akkreditə olunmuş səfirləri iştirak
edirdilər.
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Dünən biz Sizin yubiley konsertinizdə olduq. Parlaq konsert idi, gözəl əsərlər idi, ən başlıcası isə, əziz
Slava, özünüzün ifaçılığınızın və Sizin rəhbərliyiniz ilə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifaçılığının
səviyyəsi çox yüksək idi. Orkestr son beş ildə Sizin köməyiniz sayəsində xeyli inkişaf etmişdir və indi
yüksək səviyyəli orkestr kimi, dünyanın bir çox ölkələrində tanınmağa layiqdir. Dünən Siz yubiley
konsertinizdə bizi dünyanın böyük bəstəkarlarının gözəl əsərləri ilə sevindirdiniz. Lakin Siz, eyni zamanda,
bizi özünüzün parlaq sənətinizlə, yorulmazlığınızla da sevindirdiniz və bizə olduqca böyük zövq bəxş
etdiniz. Hesab edirəm ki, dünənki konsert Azərbaycanın ictimai-siyasi və musiqi həyatında mühüm
hadisədir.
Mən sizin sürgündə olduğunuz çətinliklərlə dolu illərdən danışdım. Sizin üçün çətin olmuşsa da, bu, eyni
zamanda, öz fikirlərinizi – xeyirxahlıq haqqında fikirlərinizi, həqiqət, düzlük haqqında, haqq-ədalət haqqında
fikirlərinizi, insan haqqında, insan hüquqları haqqında fikirlərinizi bütün dünya qarşısında ifadə etmənizə
şərait yaratmışdır. Ona görə də Siz dünyada insan hüquqlarının müdafiəçisi kimi tanındınız və bu, bir
şəxsiyyət kimi, bir insan kimi, bir musiqiçi kimi, Sizin üçün olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Siz
Azərbaycana təkcə mədəniyyətimizin inkişafına, incəsənətimizə kömək etməklə böyük diqqət yetirmirsiniz.
Siz həm də ölkəmiz haqqında həqiqəti, Azərbaycan xalqı haqqında həqiqəti, müstəqil dövlətimiz haqqında
həqiqəti, bugünkü real həyatımız haqqında həqiqəti bir çox ölkələrdə yayırsınız.
Qaçqınların çadır şəhərciklərinə şəxsən getdiyinizə, onların necə çox ağır şəraitdə yaşadıqlarını
gördüyünüzə, Dağlıq Qarabağ üstündə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı münaqişənin necə məşəqqətli
nəticələrə gətirib çıxardığının və Azərbaycan xalqının erməni təcavüzündən, bu münaqişədən necə böyük
zərər çəkdiyinin şahidi olduğunuza görə mən Sizə təşəkkür edirəm. Bu insanlar öz ölkəsində qaçqına çevrilmişlər, artıq neçə illərdir çadırlarda ən dözülməz şəraitdə yaşayırlar, öz torpağından məhrum olmalarından
əzab-əziyyət çəkirlər. Bütün bunları gördükdə bu mənzərənin Sizə necə təsir etdiyini xatırlayıram. Gördüyünüz mənzərədən gözlərinizin necə yaşardığı yadımdadır. Azərbaycanın düşdüyü vəziyyət haqqında, dünya
ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana, münaqişəyə ədalətsiz münasibəti haqqında və
münaqişənin nizama salınması işinə yardım göstərilməsi üçün kifayət qədər tədbir görülmədiyi haqqında
həqiqəti dünya ictimaiyyətinə çatdırmağınızı qiymətləndiririk.
Əziz Slava! Siz Azərbaycanda doğulmusunuz. Yadımdadır, Siz dünən konsertdən sonra dediniz ki, ananız
Sizi Azərbaycanda doğduğuna görə ona minnətdarsınız. Mən bu ifadəni yadımda saxladım.
Siz xoşbəxt bir insan kimi, məhz burada, Azərbaycanda anadan olmusunuz, Sizin xoşbəxt taleyiniz
olmuşdur – həm yaradıcılığınızda, həm də şəxsi həyatınızda. Ən böyük xoşbəxtliyiniz ondadır ki, Sizin
ömür-gün yoldaşınız Qalina Pavlovna Vişnevskaya kimi gözəl bir qadındır. Əlbəttə, sizi məhəbbət
birləşdirmişdir. Ağır sınaqlara, məhrumiyyətlərə və iztirablara məruz qalmış belə möhkəm münasibətlər
məhəbbət olmadan yarana bilməz. Bəli, birgə həyatınızın əsası qarşılıqlı məhəbbətdir. Lakin bununla yanaşı,
Siz ona görə xoşbəxtsiniz ki, həyat yoldaşınız görkəmli müğənni və Sizin kimi, bəlkə də Sizdən daha
qorxmaz qadındır. Mən çox ağır cətinliklərlə üzləşdiyiniz illəri nəzərdə tuturam. Bu cətinliklərə sinə
gərməkdə Sizə möhkəm iradənizlə yanaşı, Qalina Pavlovna da kömək etmişdir. Sizə olan sədaqəti ilə,
yorulmaz musiqi və ictimai fəaliyyəti ilə Siz haqq-ədalət, insan hüquqları uğrunda birgə mübarizə
aparmısınız. Bu mənada hansınızın çox, hansınızın az iş gördüyünü özünüz müəyyən edə bilərsiniz. Lakin,
hər halda, kənardan aydın görünür ki, Slava da, Qalina Pavlovna da ədalət və insan hüquqları uğrunda əsl
mübariz olmuşlar.
Qalina Pavlovna gözəl qadındır. Bilirsiniz, axı kişilər gözəl qadınları sevirlər. Bilirəm ki, Slava da
belələrindəndir. Slava, ümumiyyətlə, qadınları sevir, mən bunu bilirəm. Lakin başqaları nə qədər gözəl olsalar
da, onların ən gözəli Qalina Pavlovnadır. Qalina Pavlovna çox ağıllı, dəmir iradəli, möhkəm xarakterli
qadındır. Bu həmişə gözə çarpır. Bu isə Sizə böyük həyanlıqdır. O, özü-özlüyündə böyük şəxsiyyətdir.
Bilirsiniz, bəzən elə olur ki, iki şəxsiyyət bir evdə yola gedə bilmir və bu, bir həqiqətdir. İki şəxsiyyət bir yerdə
olanda tez-tez çəkişmə, qalmaqal baş verir, çünki kişi də şəxsiyyətdir, qadın da.
Sizin səadətiniz ondadır ki, Qalina Pavlovna da şəxsiyyətdir, Siz də şəxsiyyətsiniz və bir yerdəsiniz, birbirinizi tamamlayırsınız, bir-birinizə kömək edirsiniz. Şadam ki, Sizin 75 illiyiniz, yəni 75 illiyinizə həsr
olunmuş yubiley şənlikləri Azərbaycanda, Vətəninizdə başlayır. Beş il əvvəl, Siz 70 illiyinizi qeyd edərkən
şənliklər Parisdə başlamışdı və mənə də oraya dəvət edilmək və 70 illiyinizə həsr olunmuş şənliklərə
qoşulmaq şərəfi nəsib olmuşdu. Bunun ardınca şənliklər Azərbaycanda geniş miqyasda keçirildi. İndi bu
şənliklər Azərbaycanda başlayır. Ona görə də çalışdıq ki, hər şey Sizə layiq olsun. Hesab edirəm ki, biz nə
isə edə bildik və 75 illiyinizə yaxşı start verdik. Zənnimcə, 75 illiyinizin qeyd ediləcəyi başqa ölkələrdə də
Sizin Vətəninizin təsiri, hər halda, duyulacaqdır.

63

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Şadam ki, burada atanızın muzeyi və Sizin muzeyiniz yaxşı vəziyyətdədir. Bu gün muzeydə olmusunuz,
bu barədə mənə məlumat verdilər, danışdılar. Hər şey beş il əvvəl Sizinlə şərtləşdiyimiz kimi inkişaf edir.
Slava, hamı təəccüblənir ki, Siz bütün bu illər ərzində bir gün belə dincəlməyib, bütün dünyanı gəzibdolaşmısınız, həyatınızın əksər hissəsini təyyarələrdə keçirmisiniz, hər bir ölkədə dünənki kimi tükənməz
enerji ilə, böyük qüvvə ilə çıxış etmisiniz, özü də bəzən bir deyil, iki deyil, daha çox konsert verirsiniz,
formanızı isə saxlayırsınız. Siz çox sağlamsınız, Sizdə çox böyük enerji var, bu isə, şübhəsiz, belə
düşünməyə əsas verir ki, qarşıda hələ iş çoxdur və Siz onları yerinə yetirməyə qadirsiniz.
Mən Sizi bir daha təbrik edirəm, Sizə cansağlığı arzulayıram. Yəqin artıq mətbuatdan Sizə məlumdur,
televiziya ilə xəbər vermişlər, məncə, bu gün «Bakinski raboçi» qəzetində də dərc edilmişdir ki, Azərbaycan
Prezidentinin Fərmanı ilə Siz Azərbaycanın ali ordeni – «İstiqlal» ordeni ilə təltif olunmusunuz. Bizim ali
ordenimiz məhz belə adlanır. Xalqımız bir çox əsrlər boyu müstəqilliyə can atmışdır. Ona görə də xalqımızın
müstəqillik əldə etməsi bizim üçün olduqca böyük tarixi əhəmiyyətə malik hadisədir.
Biz ötən il Azərbaycanın müstəqilliyinin 10 illiyini qeyd etdik və bizim ən ali ordenimiz «İstiqlal»
adlanır. Siz bu ordenlə təltif edilmisiniz. Mən Azərbaycanın bu ali ordenini böyük məmnuniyyətlə Sizə təqdim etmək istəyirəm. Zənnimcə, bu orden ən müxtəlif ölkələrdə aldığınız çoxsaylı ordenləriniz arasında öz
layiqli yerini tutacaqdır. Sizi bir daha təbrik edirəm.
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MİLLİ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRLİYİNİN RƏHBƏR HEYƏTİ VƏ SƏRHƏD
QOŞUNLARININ DƏSTƏ RƏİSLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(6 mart 2002)

6 mart 2002-ci il
Sizinlə keçən ilin avqust ayındakı görüşdə biz Azərbaycanın sərhəd qoşunlarının tarixi, ənənələri və
vəzifələri haqqında çox ətraflı danışdıq. Azərbaycan 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra
Azərbaycanda Sərhəd Qoşunları yaranmış və artıq on ildir ki, Sərhəd Qoşunları ölkəmizin sərhədlərini
qorumaqla məşğuldur.
Hər bir ölkənin dövlət sərhədi onun dövlət müstəqilliyinin əsas amilidir. Ona görə sərhədlərin hər bir
ölkə üçün nə qədər böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini və onların qorunmasının həm ölkənin müstəqilliyi üçün,
həm də xalqın yaşayışı üçün nə qədər vacib olduğunu, təbiidir ki, siz yaxşı bilirsiniz. Bütün bu vəzifələri
yerinə yetirmək üçün indi sizin lazım olan imkanlarınız var.
Burada sərhəd qoşunları komandanının verdiyi məlumatdan görünür ki, keçən il xeyli iş görə
tmişiniz
və müəyyən nailiyyətlər əldə
tmişiniz. Eyni zamanda, hələ işinizdə nöqsanlar da,
çatışmazlıqlar da vardır. 2002-ci ildə vəzifəniz nöqsanları aradan qaldırmaq, işinizi daha da təkmilləşdirmək,
sərhədlərin mühafizəsini daha da gücləndirmək və Sərhəd Qoşunlarının şəxsi heyətinin həm fiziki, həm də
mənəvi sağlamlığını möhkəmləndirməkdən ibarətdir.
Azərbaycan Sərhəd Qoşunları Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi kimi gəncdir. Ötən illərdə sərhəd
qoşunlarının formalaşması üçün müəyyən işlər görülübdür. Məhz bunların nəticəsində biz indi mövcud olan
sərhəd qoşunlarına və onların işlənməsi üçün lazım olan maddi-texniki bazaya malikik. Ancaq bunlar
Azərbaycan dövlətinin sərhədlərinin tam qorunması üçün heç də yetərli deyildir. Birinci növbədə, sərhədin
qorunması üçün lazımi qədər şəxsi heyət olmalıdır. Bu hələ lazımi miqdarda deyil, xüsusən də zabit heyəti.
Siz lazım olan zabit heyətinin neçə faiz təmin olunduğunu bilirsiniz. Mən də bu rəqəmi bilirəm, ancaq
burada elan etmək istəmirəm. Siz bunu bilirsiniz. Məhz bu rəqəmlərlə tanış olanda bir daha düşündüm ki,
bunlar bizim sərhəd qoşunlarının lazımi səviyyəyə çatması üçün çox böyük maneədir. Bunları aradan
qaldırmaq üçün çox ciddi tədbirlər görmək lazımdır. İndiyə qədər aparılan işlər lazımi nəticələr verməyibdir.
O mənada ki, o işlərin həcmi lazımi nəticəni verə bilməzdi. Ona görə də mən bu gün milli təhlükəsizlik
naziri Namiq Abbasova göstəriş verdim ki, təkliflər hazırlansın. Yaxın beş ildə zabit kadrların hazırlanması
üçün müəyyən tədbirlər planı baxılıb təsdiq olunsun və həyata keçirilsin. Bəli, bunlar müəyyən əlavə vəsait
tələb edəcəkdir. Amma biz bu vəsaiti ayırmağa hazırıq. Çünki əgər indi sərhəd qoşunlarının zabit
korpusunun yaranması bu sürətlə aparılsa, bu, çox uzun vaxt aparacaqdır. Amma belə vəziyyətə də dözmək
olmaz.
Sərhəd Qoşunlarının maddi-texniki bazasının möhkəmlənməsi də əsas şərtlərdən biridir. İndi bu, var.
Ancaq hesab edirəm ki, yetərli deyil. Bu barədə də lazımi tədbirlər görmək lazımdır. Bunlarla yanaşı, Sərhəd
Qoşunlarının şəxsi heyətinin təlim-tərbiyəsi, Azərbaycanın dövlətçiliyi, müstəqilliyi prinsiplərinə
sadiqliyinin təmin olunması sizin əsas vəzifələrinizdir. Mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Siz
2002-ci ildə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi ilə ciddi məşğul olacaqsınız.
Sizin qarşınızda sərhədi qorumaq nöqteyi-nəzərdən çox böyük vəzifələr durur. Bu vəzifələr sizə
məlumdur. Ancaq onların bəzilərinin üzərində mən dayanmaq istəyirəm. Birincisi, beynəlxalq terrorizmlə
mübarizə. Bu həmişə aktual vəzifə olubdur. Ancaq ötən il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş Ştatlarında,
Nyu-Yorkda baş vermiş dəhşətli terror hadisələrindən sonra beynəlxalq terrorizmin bütün bəşəriyyət üçün,
bütün dünya üçün nə qədər təhlükəli olduğu bir daha aşkar oldu və təbiidir ki, bununla əlaqədar beynəlxalq
terrorizmlə mübarizə güclənməlidir.
Azərbaycan öz coğrafi vəziyyətinə görə, ola bilər, beynəlxalq terrorizmin ayrı-ayrı qüvvələrinin fəaliyyət
göstərməsi üçün cəlbedici olsun. Məhz sizin – Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və Sərhəd Qoşunlarının əldə
etdiyiniz materiallar, ayrı-ayrı terrorçuların, cinayətkarların yaxalanması, onların işlərinin istintaqı göstərir
ki, həqiqətən, Azərbaycan bu barədə beynəlxalq terrorizm üçün bir hədəfdir. Beynəlxalq terrorizmin başqa
ölkələrə keçməsi üçün də bir körpüdür. Ona görə bunları nəzərə almaq lazımdır və beynəlxalq terrorizmlə
mübarizə sizin birinci növbəli vəzifəniz olmalıdır.
Sərhədlərin qorunması ilə yanaşı, narkotiklərin daşınmasının da qarşısının alınması çox vacib
vəzifələrdən biridir. Təəssüflər olsun ki, bizimlə həmsərhəd ölkələrdən və onlarla həmsərhəd digər
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ölkələrdən narkotiklərin Şimala, Qərbə daşınması davam edir. Bunun qarşısı alınmalıdır. Birinci növbədə,
yenə də Azərbaycan burada tranzit ölkə kimi narkotiklərin daşınması üçün əlverişlidir. İkincisi,
Azərbaycanın özündə də narkotik maddələrin qəbul olunması, təəssüf ki, müəyyən qədər genişlənibdir. Ona
görə də narkotiklərin xarici ölkələrdən Azərbaycana gətirilməsinin qarşısı ciddi şəkildə alınmalıdır.
Siz qaçaqmalçılıqla ciddi mübarizə aparmalısınız. Çünki bizim sərhədlərin möhkəmliyi və gömrük
xidmətinin vəzifələri Azərbaycanın ticarət dövriyyəsinin təmin olunması üçün əsas şərtlərdir. Bunları təmin
etmək lazımdır. Qaçaqmalçılığın genişlənməsi Azərbaycanın xarici ticarət dövriyyəsinə çox böyük zərər
verir və bizim iqtisadiyyatımıza zərər verir. Ona görə siz bu məsələ ilə də çox ciddi məşğul olmalısınız.
Təəssüflər olsun ki, son illər müxtəlif ölkələrdən naməlum şəxslər sərhəddən keçərək Azərbaycanda
yerləşiblər. Bəzi imkanlardan istifadə edərək, Azərbaycanda daimi yaşamağa başlayıblar. Bu, Azərbaycanın
bu günü üçün, gələcəyi üçün təhlükəlidir. Biz imkan verə bilmərik ki, hansısa ölkədən naməlum şəxslər gəlib
Azərbaycanda yerləşsinlər. Təəssüflər olsun ki, bunların içərisində çoxları cinayətkardır, yaxud cinayət
etməyə meyllidir. Ona görə də bunlar çox təhlükəlidirlər. Bunların qarşısı ciddi alınmalıdır.
Sizin vəzifələriniz çoxdur. Mən, sadəcə, sizə bunları deyirəm. Çünki bunlar bu gün daha aktualdır.
Bunların hamısını təmin etmək üçün gərək Sərhəd Qoşunlarının şəxsi heyəti Azərbaycan dövlətçiliyinə daim
sədaqətli olsun, peşəsini mənimsəmək üçün öz üzərində işləsin, məşğul olsun, peşəkar sərhədçi olsun və
Azərbaycan dövlətinə sədaqətlə xidmət etsin.
Biz Sərhəd Qoşunlarını Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində böyük yer tutan bir hissə hesab edirik,
Sərhəd Qoşunlarının fəaliyyəti ilə daim məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq. Məhz buna görə
də mən ilin yekunlarına dair apardığınız müzakirələrdən istifadə edərək, sizi bu görüşə dəvət etdim. Birincisi,
sizinlə görüşdüm, sizi görmək istədim. İkincisi də, sizə bəzi tövsiyələrimi vermək istədim.
Mən ümidvaram ki, siz Azərbaycanın sədaqətli sərhədçiləri olacaqsınız və Azərbaycanın Sərhəd
Qoşunlarının inkişaf etməsi üçün, möhkəmlənməsi üçün əlinizdən gələni edəcəksiniz. Sizə gələcək
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Mən sizi daha saxlamaq istəmirəm. Gedib işlərinizlə məşğul olun. Bir daha deyirəm, mənim əsas
məqsədim ondan ibarət idi ki, sizinlə görüşüm və siz də mənimlə görüşəsiniz. Bununla da biləsiniz ki,
Azərbaycan prezidenti Sərhəd Qoşunlarına nə qədər çox diqqət yetirir, nə qədər çox qayğı göstərir. Sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞÜ
(8 mart 2002)
Prezident sarayı
8 mart 2002-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rudolf Perinanı
(ABŞ), Nikolay Qribkovu (Rusiya), Filip dö Sürmeni (Fransa) və Rusiya Federasiyası Xarici İşlər nazirinin birinci
müavini Vyaçeslav Trubnikovu və onları müşayiət edən nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizinlə yenidən görüşməyimdən çox məmnunam. Sizinlə, yəni
Minsk qrupunun həmsədrləri ilə Hyu-Yorkda görüşüb çox ətraflı söhbət etmişdik. O vaxt siz demişdiniz ki,
regiona, o cümlədən Azərbaycana gələcəksiniz. Mən çox məmnunam ki, siz indi gəlmisiniz. Biz o
söhbətlərimizi davam etdirə bilərik.
Dünən ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Azərbaycanda, Bakida oldu. Biz onunla görüşdük, çox ətraflı
söhbət etdik və Minsk qrupunun fəaliyyəti haqqında da çox geniş fikir mübadiləsi apardıq. Təkcə Minsk
qrupunun fəaliyyəti yox, ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması
ilə əlaqədar ATƏT-in fəaliyyəti haqqında çox geniş söhbət apardıq. Güman edirəm, indi siz Azərbaycana və
bölgəyə hansısa fikirlərlə gəlmisiniz və bunları dinləmək, fikir mübadiləsi aparmaq, təbiidir ki, çox yaxşı olardı.
Mən görürəm, burada bizim qızlar, jurnalistlər var. Bilmirəm, bayram günü onları niyə işlədirlər. Çünki bu gün
Azərbaycanda qadınlar bayramıdır və heç kəs işləmir. Qadınları işlətmək olmaz. Mən bayram münasibətilə qadınları
təbrik edirəm, onlara cansağlığı, səadət arzulayıram. Əgər masanın arxasında olan qadınlar da bu bayrama
qatılırlarsa, onları da təbrik edirəm.
Rudolf
P e r i n a: Cənab Prezident, bu gün bizə görüş imkanı yaratdığınıza görə çox sağ olun.
Nyu-Yorkdakı görüşdən sonra bu gün Sizinlə görüşmək çox xoşdur.
Sizin bir qədər əvvəl qeyd etdiyiniz kimi, biz buraya çox vacib bayram günündə gəlmişik. Bu gün
Beynəlxalq qadınlar günüdür. Çox təəssüf edirik ki, biz gəlişimizlə qadınları işləməyə məcbur edirik. Bu
bayram münasibətilə Azərbaycanın bütün qadınlarına səadət və xoşbəxtlik arzu etmək istəyirəm. Lakin
bayram olmasına baxmayaraq, biz istədik, buraya mümkün qədər tez gələk. Bir halda ki, bizim iş cədvəlimiz
buna imkan verir, biz buradayıq və çox vacib bir məsələ, artıq uzun müddətdir müzakirə olunan məsələ
barədə söhbəti davam etdirəcəyik. Bu həm də Nyu-Yorkda apardığımız söhbətlərin davamı olacaqdır. Biz
hesab edirik ki, Nyu-Yorkdakı görüş çox vacib və müsbət bir görüş idi. Burada olmağımızın səbəbi ondan
ibarətdir ki, biz danışıqları daha sürətli edə bilərik, danışıqlara daha çox enerji sərf etmiş olarıq.
Biz hesab edirik ki, münaqişəni həll etməyin artıq vaxtı gəlib çatmışdır. Çünki bu münaqişə çoxdandır
həllini gözləyir və burada olmağımız bizim hökumətlərin bu məsələyə nə qədər böyük əhəmiyyət verməsinin
nümunəsidir.
Biz bu gün səhər ölkə daxilində daimi yaşayış yerlərindən məhrum olmuş insanlarla – məcburi
köçkünlərlə görüşdük. Onların çox təsirli, kədərli və bədbin söhbətlərini eşitdik. Biz əmin olduq ki, bu
münaqişə həmin insanlara nə qədər çox əziyyət veribdir. Elə bilirəm ki, bundan artıq dəlil ola bilməz. Bu
məsələni tezliklə həll etmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi, biz bu gün çox təsirli söhbətlər eşitdik.
Görüşdüklərimizin çoxu qadınlar idi, onlar bu münaqişə zamanı ərlərini, qohumlarını, yaxınlarını itirmişlər.
Biz buraya möhkəm iradə ilə və möhkəm əminliklə gəlmişik ki, bu məsələ tezliklə həll olunsun. Bir daha çox
sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Hörmətli Heydər Əliyeviç!
Prezident Putinlə söhbətinizin davamı olaraq, Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür kimi ən xoş arzuları
bir daha yetirmək istəyirəm. Bu, rəhbərliyimizin fəaliyyətinin əsas qayəsidir və biz ümid edirik ki, Siz nə
qədər hakimiyyətdəsiniz, ölkələrimiz arasında dialoq çox səmərəli olacaqdır.
Bizə göstərilmiş çox səmimi qonaqpərvərliyə görə son dərəcə minnətdarıq. Həmsədrlərin hamısı rus
dilini bildiyi üçün, icazə verin öz çıxışımı tərcüməsiz davam etdirim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, hamı başa düşür.
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V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Görürsünüz, Azərbaycanda belə hörmətə malik olan rus dilinə, demə,
bütün dünyada da hörmət edilir. Heydər Əliyeviç, burada rus dilinin yaxşı, klassik, savadlı səviyyədə
saxlanması işinə töhfənizə görə Sizə çox böyük minnətdarlığımı bildirirəm.
İndi isə əsas məsələ – buraya gəlməyimizin məqsədi barədə. Bizim heç bir fövqəladə təklifimiz yoxdur və
mən zənn edirəm ki, həmkarlarım – həmsədrlər ancaq bunu deyə bilərlər ki, biz davam etdirilən danışıqlar
prosesinə nəinki ara verilməməsini, həm də onun hər hansı şəkildə dərinləşməsini istəyirik. Biz başlıca
məsələlərdən danışa bilərik və bu, həqiqətən də çox vacibdir. İkinci dərəcəli məsələlərdən də danışa bilərik,
iki qonşu dövlət arasında, iki qonşu xalq arasında xoş münasibətlərin olması və qan tökülməsinin bu
münasibətlərə xələl gətirməməsi üçün ikinci dərəcəli məsələlər də az əhəmiyyətli deyildir.
Mən bir şeyi vurğulamaq istəyirəm. Sizinlə yanaşı yaşayan insanların, xalqların birgə yaşamağa məhkum
olmasından danışmaq indi dəbdədir.
Heydər Əliyeviç, antiterror koalisiyasının mübarizəsinə töhfənizə görə Sizə bütün Rusiya adından böyük
təşəkkürümü bildirirəm. Bu, olduqca böyük cəsarət tələb edirdi və Sizin şəxsi, fərdi töhfənizi Rusiyada çox
yüksək qiymətləndiririk. Bu çox böyük işdir və bir çox mürəkkəb problemlərin nizama salınması üçün
gördüyünüz işlərə görə mən Sizin qarşınızda bir daha baş əyirəm. Bu problemlər hələ də mövcuddur. Lakin
mən belə bir faktdan çox böyük məmnunluq duyuram ki, biz hüquq-mühafizə orqanlarının, xüsusi xidmət
idarələrinin xətti ilə sıx qarşılıqlı fəaliyyət göstəririk. Bizim aramızda tam qarşılıqlı anlaşma var, hiss edirik
ki, terrorizmə qarşı bu mübarizədə əl-ələ verib işləyirik. Buna görə çox sağ olun. Hesab edirəm ki, Cənubi
Qafqazda Azərbaycan elə bir ölkədir ki, Rusiya özünün antiterror mübarizəsində ona güvənə bilər. Bu,
böyük köməkdir, buna görə çox sağ olun.
Bilirəm ki, Siz Vladimir Vladimiroviçlə Gürcüstandakı vəziyyət barədə söhbət etmisiniz. Mən onu şərh
etməyəcəyəm, lakin Sizin şəxsi töhfəniz, şəxsi səyləriniz və ən başlıcası isə çox böyük vətəndaş cəsarətiniz
sayəsində bizimlə Azərbaycan arasında olan belə əməkdaşlığı və qarşılıqlı fəaliyyəti Cənubi Qafqazın digər
ölkələrinə də arzulamaq istərdim.
Mən nəyi demək istərdim? Həmsədrlərin mövqeləri baxımından biz müxtəlif fikirlər söyləyə bilərik,
lakin heç vaxt və heç bir halda nə Siz, nə də sizin Azərbaycandakı həmkarlarınız bizim nöqteyi-nəzərimizi
təzyiq və ya hər hansı təsir metodu kimi qəbul etməməlisiniz.
Biz fikir mübadiləsi aparırıq və həmizə öz nöqteyi-nəzərimizi söyləyirik ki, bu vəziyyətdən çıxıb, dinc,
çox ciddi prosesə istiqamət götürmək barədə təkliflərimizdə doğru yolla getməyimiz üçün Sizin açıq, çox
sərt çavabınızı eşidək.
Yaxşı başa düşürük ki, Sizin də, Ermənistan prezidentinin də öz xalqlarınız qarşısında ciddi, dərin və ən
başlıcası isə, dəyişməz öhdəlikləriniz var. Odur ki, bu prosesə kömək edərkən biz həmin öhdəlikləri nəzərə
almağa çalışırıq. Azərbaycan prezidenti olaraq Sizin də, prezident Köçəryanın da ölkə daxilində qarşılaşa
biləcəyiniz çətinlikləri çox yaxşı başa düşürük. Mən daxili siyasi mülahizələri nəzərdə tuturam. Lakin vacib
olan budur ki, Siz bizim köməyimizi, rolumuzu qərəzsiz hesab edəsiniz. Amma bu, yalnız bir həddədək, qan
tökülməsinə yenidən başlamayana, atəş açılmasına yenidən başlamayana qədər, amansız qarşıdurma yenidən
başlamayana qədər mümkündür. Demək istəyirəm ki, bu günədək qan tökülməməsi, götürülmüş öhdəliklərin
yerinə yetirilməsi Sizə şərəf gətirir. Başa düşürəm, səbrin də həddi var. Bunu biz də başa düşürük, çünki xalq
yorulmuşdur.
Bu problemi həll etmək lazımdır və mən bütün üç həmsədrin adından Sizi əmin etmək istəyirəm ki, biz bu
problemin həllində kömək göstərməyi çox istərdik. Qamanın dedikləri, ümumən ATƏT-in dedikləri bizim
nöqteyi-nəzəri də əks etdirir. Biz bəzən ümidsizliyə qapılmasaq da, acizlik hissi keçiririk. Nəyə görə? Ona
görə ki, Sizin güclü dəstəyiniz olmasa, haqqında söhbət açdığımız daimi ünsiyyət olmasa, Sizi də,
Ermənistan prezidentini də, ən başlıcası isə, hər üç həmsədri, yəni Rusiya prezidentini də, Fransa
prezidentini də, ABŞ prezidentini də eyni dərəcədə narahat edən bu çox mürəkkəb problemin həllinin hansısa
formulunu icad etmək bizim üçün çox çətindir.
Biz buraya turist kimi, öz iradəmizlə gəlməmişik, bizi Minsk qrupu tapşırıq verərək göndərmişdir və bu çox məsuliyyətli vəzifədir. Heydər Əliyeviç, biz bu məsuliyyəti hiss edirik. Biz heç istəməzdik ki, regiondan əliboş qayıdaq. Sizə,
son dərəcə hörmət bəslədiyim insana, parlaq siyasi liderə, heyrətamiz istedada malik xalqın məsuliyyətli rəhbərinə
söyləmək istədiyim bunlardan ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, Vyaçeslav İvanoviç.
F i l i p d ö S ü r m e n: Cənab Prezident, biz çox böyük məmnuniyyət hissi ilə bu gün Bakıdayıq. Biz
buraya turist kimi gəlməmişik. Lakin Sizin bu gözəl şəhərinizdə olmaq bizə olduqca xoş təəssürat bağışlayır.
Bu bahar ab-havası bizə çox yaxşı təsir bağışlayır.

68

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Prezident Şirak ən səmimi salamlarını Sizə çatdırır. Onun Sizə nə qədər böyük etibarı olduğunu, Sizə nə
qədər çox inandığını bilirsiniz. Onun şəxsində Avropa Birliyi ölkələrinin bu prosesə nə dərəcədə böyük
dəstək verməsindən şadam. Cənab Qama bunu Sizə deyibdir.
Bizim Qafqaza səfərimiz başa çatdıqdan sonra Vyanaya gedəcəyik. Orada bu səfərin nəticələri barədə
məlumat verəcəyik. Nyu-Yorkda Sizin bizi çox yaxşı qarşılamağınızdan məmnun qaldıq. Bu bayram
günündə bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə olduqca minnətdarıq. Mənə belə gəlir, bu gün çox adamı narahat
etmişik. Lakin bu bizim üçün bir imkandır ki, bu görüşdə iştirak edən qadınlara, xüsusilə də xanım Dilarə
Seyidzadəyə öz təbriklərimizi çatdıraq.
Bu çox vacib bir missiyadır. Biz nə dərəcədə məsuliyyət daşıdığımızı dərk edirik. Biz öz fəaliyyətimizi
çox intensiv şəkildə davam etdirməyə qərarlıyıq. Bilirsiniz ki, təcili və ədalətli sülh nə dərəcədə vacibdir. Biz
bu səhər məcburi köçkünlərin səbirsizliyini və onların əzab-əziyyətlərini gördük. Yüz minlərlə adam evlərinə
qayıtmağa ümid bəsləyir. Onu da bilirik ki, bu sülh Azərbaycan üçün nə dərəcədə vacibdir. Regional
münasibətlərdə bu sülh çox zəruridir. Regionun sabitləşdirilməsi həm regionun marağındadır, həm sizin,
bütün azərbaycanlıların, həm də bizim – hamımızın marağındadır. Biz buraya çox böyük inamla, ümidlə və
sizə bacardıqca daha çox faydalı olmaq arzusu ilə gəlmişik.
Cənab Prezident, bizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Daha başqa danışmaq istəyən yoxdur.
Hörmətli dostlar, mən sizin üçünüzə də Azərbaycan haqqında, mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə
təşəkkür edirəm. Birinci növbədə, ona görə ki, siz Minsk qrupunun işinin bundan sonra da fəallaşmasını
istəyirsiniz və bu istiqamətdə lazımi tədbirlər görməyə hazırsınız.
Bilməlisiniz ki, təbiidir, yəqin bilirsiniz, bu il mart ayının, yəni bu ayın sonunda Minsk qrupunun on ili tamam
olur. Təsəvvür edin, on il! Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi hələ bundan da öncə, təxminən
1988–1989-cu illərdə başlayıbdır. Amma 1992-ci ildən bu işlə ATƏT məşğul olub və Birləşmiş Millətlər Təşkilatı
bu məsələni ATƏT-ə həvalə edibdir. ATƏT də bunun üçün xüsusi olaraq Minsk qrupu yaradıbdır.
Ümumiyyətlə, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi çox ağır nəticələr gətiribdir və
xüsusən Azərbaycana böyük zərbələr vurubdur. Mən çox məmnunam ki, siz bu gün vaxt tapıb Bakıda hələ
tikilib qurtarmamış binada yerləşən qaçqınlarla, köçkünlərlə görüşmüsünüz. Mən hiss edirəm ki, onların
vəziyyəti, söhbətləri sizi qəlbən çox narahat edibdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, Bakıda yaşayan, siz
gördüyünüz köçkünlər çadır şəhərciklərində daha da ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərə nisbətən, demək
olar, yaxşı vəziyyətdədirlər. Amma bu gün gördüyünüz mənzərə sizə nə qədər böyük təsir bağışlayıbdır. Bu,
davam edir, özü də bir il yox, iki il yox. Əgər ATƏT-in Minsk qrupu on ildir fəaliyyət göstərirsə, demək, on
ildir qaçqın-köçkün problemi var və Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi var.
Minsk qrupu yarananda, güman edirəm, çoxları belə hesab edirdilər ki, ATƏT kimi mötəbər bir təşkilatın
yaratdığı Minsk qrupu – ona 12 dövlət daxildir – bu münaqişənin qısa müddətdə həll olunmasına yardım
edəcəkdir. Ancaq on il keçib, nəticə yoxdur. Doğrudur, bu illər ərzində Minsk qrupu və onun həmsədrləri
çox gərgin iş aparıblar, çox səylər qoyublar. Mən xüsusən Minsk qrupu həmsədrlərinin bu formatda 1997-ci
ilin əvvəlindən indiyə qədər fəaliyyətini qiymətləndirmək istəyirəm. Həqiqət ondan ibarətdir ki, bu illər biz
Minsk qrupu ilə birlikdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması
üçün müxtəlif variantlar müzakirə etmişik və müxtəlif mövzuda danışıqlar aparmışıq. Hər bir belə müzakirə
bu münaqişənin nə qədər dərin, ağır olduğunu bir daha nümayiş etdirib, eyni zamanda, bizə göstəribdir ki,
münaqişənin həlli üçün yeni-yeni hansı addımlar atmaq mümkündür.
Ona görə biz heç də belə fikirdə deyilik ki, ATƏT-in Minsk qrupu və xüsusən onun həmsədrləri bu illər
ərzində az iş görüblər. Çox iş görüblər və gördüyünüz bu işlərə görə mən sizə təşəkkür edirəm. Amma, eyni
zamanda, təəssüf hissi doğurur ki, biz məsələnin həll olunmasını təmin edə bilməmişik. Biz bəzi hallarda
buna yaxınlaşmışıq. Ancaq hansısa qəti qərar qəbul etmək mümkün olmayıbdır.
Bunlara baxarkən, onu demək olar ki, biz bu işimizi davam etdirməliyik. Çünki ATƏT-in Minsk qrupu və
bugünkü formatda olan həmsədrlər Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunması üçün ən mükəmməl qurumdur. Ona görə biz bu gün də sizinlə fikir mübadiləsi aparmalıyıq ki,
bundan sonra nə edək, hansı yolla gedək və nə edək ki, biz, nəhayət, məsələni həll edək.
Bunları sizə deyərkən, bildirmək istəyirəm ki, mən məsələnin mütləq sülh yolu ilə həll olunmasının
tərəfdarıyam. Amma eyni zamanda, bunun təkcə sülh yolu ilə həll olunmasının tərəfdarı deyiləm. Mən bu
məsələnin tezliklə həll olunmasını istəyirəm. Buna görə hamımız – siz də, biz də səylərimizi artırmalıyıq və
məsələnin həll edilməsinə nail olmalıyıq. Mən inanıram ki, buna nail olmaq olar. Ona görə də hesab edirəm
ki, sizin bu səfərinizin böyük əhəmiyyəti var. Güman edirəm ki, bu səfəriniz zamanı irəli sürəcəyiniz
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təklifləri müzakirə etmək olar. Bununla söhbəti tamamlamaq olar. Etirazınız yoxdur. Sonra davam etdirərik.
Sağ olun.
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AVROPA «TOP-KOMANDA» KUBOKU UĞRUNDA YARIŞLARIN QALİBİ OLAN
«AZƏRREYL»
QADIN VOLEYBOL KLUBUNUN ÜZVLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(14 mart 2002)
Prezident sarayı
14 mart 2002-ci il
Əziz idmançılar!
Əziz voleybolçular!
Mən Sizi, Azərbaycanın qadınlardan ibarət voleybol komandasını, komandanın üzvlərini Avropa
kuboku uğrunda mübarizədə əldə etdiyiniz gözəl qələbə münasibətilə təbrik edirəm. Sizin hər birinizə
cansağlığı və idman sahəsində yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Sizin son günlər Azərbaycanda Avropa kuboku uğrunda final yarışlarında çıxışlarınız bütün Azərbaycan
xalqının, vətəndaşlarının, Azərbaycan ictimaiyyətinin nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. Demək olar ki, hamıda
böyük maraq doğurmuşdu və hamını bu yarışlara həm idman sarayında, eyni zamanda televiziya vasitəsilə
baxmağa məcbur etmişdir. Bu çox sevindirici haldır və sizin uğurlarınız və nəhayət, finaldakı qələbəniz,
hesab edirəm ki, Azərbaycanın idman həyatında, təkcə idman həyatında yox, Azərbaycanın ümumən
həyatında, tarixində çox əlamətdar bir hadisədir. Ona görə də siz qısa müddətdə Azərbaycanda böyük hörmət
qazanmısınız, populyarlıq qazanmısınız. Həm televiziya ilə görən, həm də oyununuzu izləyən hər bir kəs sizi
sevir, sizə çox böyük rəğbət bəsləyir.
Mən bu gün sizi dəvət etmişəm ki, bir daha öz təbrikimi çatdırım və sizə yeni-yeni uğurlar arzulayım. Siz
Azərbaycan cəmiyyətinə böyük bir hədiyyə qazandırmısınız. Bu da Avropa kubokudur. Ona görə mən sizə
bir də təşəkkür edirəm. Ancaq bunun əvəzində sizə hansısa hədiyyə vermək çox çətindir. Çünki sizin
etdiyiniz hədiyyə o qədər qiymətlidir ki, bu qiymətdə hədiyyə vermək çətindir. Ancaq buna baxmayaraq,
mən də bu münasibətlə sizə yadigar hədiyyələri vermək istəyirəm. Yəni bu gün sizin yadınızda qalsın ki, siz
Azərbaycan prezidenti ilə görüşmüsünüz və Azərbaycan prezidentinin, kiçik də olsa, hədiyyəsini almısınız.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli idmançılar, voleybolçular!
Əziz dostlar!
Sizi bir daha səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yeni-yeni idman qələbələri arzulayıram.
Ümidvaram ki, siz çox gözəl qələbənizlə, Avropa kuboku uğrunda mübarizədə qələbənizlə gələcəkdə
qazanacağınız daha böyük uğurlarınızın əsasını qoydunuz. Biz bunları gözləyəcəyik və həmişə sizinlə
bərabər olacağıq ki, siz yeni-yeni qələbələrə nail olasınız. Sizin qələbəniz, son aylarda, son illərdə
keçirdiyiniz yarışlarda, voleybol oyunlarında əldə etdiyiniz nailiyyətlər bizim hamımızı sevindirir və hər bir
Azərbaycan vətəndaşında böyük qürur hissi doğurur. Mən televiziya ilə sizin oyunlarınıza da baxırdım. Sizin
yarımfinal və final oyunlarınıza baxırdım. Mən görürdüm ki, siz nə qədər böyük cəsarətlə, həvəslə,
vətənpərvərliklə oynayırsınız və sizdə qələbə üçün nə qədər böyük iradə var. Eyni zamanda, mən görürdüm
ki, idman sarayında olan insanlar da – orada həddindən çox tamaşaçı, sizin azarkeşləriniz var idi – sizinlə
bərabər həm gərginlik keçirirdilər, həm sevinirdilər, həm də qələbəni gözləyirdilər. Həm sizi görərkən, həm
saraydakı tamaşaçıları görərkən mən düşündüm ki, son illər Azərbaycanda idman nə qədər inkişaf edibdir.
Biz artıq bunu qətiyyətlə deyə bilərik. İdmançıların əməyi, zəhməti nəticəsində inkişaf edibsə, eyni zamanda
idman kütləvi xarakter alıbdır. İndi Azərbaycanda məktəblərdə, universitetlərdə, müəssisələrdə və mövcud
olan idman oyunları saraylarında, olimpiya komplekslərində, demək olar ki, mütəmadi olaraq yarışlar
keçirilir.


Görüşdə Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev, Gənclər, İdman və Turizm naziri Əbülfəs Qarayev,
Prezidentin Katibliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, Prezidentin İcra Aparatının humanitar siyasət şöbəsinin müdiri Fatma
Abdullazadə, Azərbaycan Voleybol Federasiyasının prezidenti Ziya Məmmədov iştirak edirdilər.
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Bizim idmançılarımız, idmanla məşğul olan gənclərimiz çoxalıbdır. Onlar məşq edirlər, hazırlaşırlar. Hər
biri qələbə üçün hazırlaşır. Bu, idmanın kütləviliyinin birinci tərəfidir. İkinci tərəfi isə odur ki, idmana nə
qədər böyük maraq var. Mən bunları ona görə deyirəm ki, 7-8 il bundan öncə Azərbaycanda idman, demək
olar, tamamilə ölmüşdü.
Keçmişdə Azərbaycanda idman yüksək səviyyədə olubdur. Ancaq təbiidir ki, indi, müstəqil
Azərbaycanda idman keçmiş dövrlərin hamısından yüksək səviyyədədir. Amma bu yeni mərhələyə, yeni
yüksək səviyyəyə qalxmaq üçün Azərbaycan idmanı, Azərbaycan idmançıları və Azərbaycan xalqı böyük və
çətin mərhələdən keçmişdir.
Xatırlayın, 1990–1992–1993-cü illərdə Azərbaycanın ən böyük idman meydançası, respublika stadionu
kababçıların, alverçilərin, dükançıların ixtiyarına verilmişdi və stadion tamamilə dağılmışdı. Biz bu
mənzərəni görəndə, təbiidir ki, çox dəhşətləndik. Amma eyni zamanda, Azərbaycanın böyük futbol
stadionunun qaydaya salınması ilə məşğul olduq. İndi artıq o yüksək standartlara cavab verir.
Xatirimdədir, o vaxt bir dəfə buraya hansısa xarici ölkədən futbol komandası gəlmişdi. Dedilər ki,
Bakıdakı o böyük stadion yaramır. Bu oyunu Sumqayıtda keçirmək lazımdır. Xatirinizdədir? Mən onda
təəccüb etdim, axı nə cür ola bilər? Amma bu, həqiqət idi. Ancaq təkcə o deyildi, 1970-ci illərdə tikilmiş,
indi sizin voleybol oynadığınız idman sarayını nə günə salmışdılar? Xatirlayın, bu yaxın vaxtlara qədər orada
mebel satırdılar. Amma mən 1993-cü ildə buraya gələndə orada kabab da bişirirdilər, nə bilim, çayçı da var
idi, dükan da var idi, hər şey var idi. Ayrı-ayrı adamların ixtiyarına vermişdilər. Onlar da hərəsi öz şəxsi
məqsədləri ilə məşğul olurdular. Bunları kim etmişdi, mən bilirəm, o adamların adlarını da bilirəm. 1992–
1993-cü illərdə burada hakimiyyətdə olan adamlar idi, indi onların bəzilərini qəhrəman hesab edirlər. Amma
mən, sadəcə olaraq, bu gün o adları çəkmək istəmirəm. Çünki onlar layiq deyillər ki, bu mötəbər məclisdə
adları çəkilsin.
Amma indi baxın, o mənfi hallar ləğv ediləndən sonra, ora qaydaya salınandan sonra – bilirəm ki, son
vaxtlar orada ciddi iş aparılıbdır – həmin idman sarayında beynəlxalq yarışlar keçirilir. Təkcə voleybol yarışı
yox, boks yarışı, başqa yarışlar da keçirilir. Həmin voleybol oyunları orada keçiriləndə bütün Azərbaycan
televiziya ilə ona baxırdı. Hamımız sevinirdik. Həm sizin oyununuza və təbiidir, qələbənizə, həm də
saraydakı yüksək əhval-ruhiyyəyə, insanların sevincinə görə. Amma bu da son deyildir.
Milli Olimpiya Komitəsi özünün gözəl bir idman kompleksini tikdi. Biz onu açdıq. İndi orada da həm
müxtəlif yarışlara hazırlıqlar gedir, həm də beynəlxalq yarışlar keçirilir. Milli Olimpiya Komitəsi başqa
yerlərdə də idman kompleksləri tikir. Onlardan birini də Maştağa qəsəbəsində tikdilər. Mən onun açılışında
iştirak etdim. İndi o da fəaliyyət göstərir.
Nəhayət, bilirəm, mənə bu barədə İlham Əliyev məlumat veribdir ki, may ayında Azərbaycanda güləş
üzrə Avropa cempionatı keçiriləcəkdir. Ona görə də bizim böyük idman sarayını indi qaydaya salırlar. İlham
Əliyev bu işlə məşğul olur, şəhərin icra hakimiyyəti onun ətrafını abadlaşdırır.
O idman sarayı nəhəng bir qurğudur. Mənim xatirimdədir, 1973-cü ildə biz o sarayın təməl daşını
qoyduq. O təməl daşını oraya mən qoymuşam. Mən onun tikintisi zamanı oranı ziyarət etdim, işlərlə
maraqlandım. Tikildi, hazır oldu. Ancaq onun lazımi səviyyədə istifadəsi təmin olunmadı və o da
digərlərinin vəziyyətinə düşmüşdü. İndi Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi onu
qaydaya salırlar. Güman edirəm ki, biz may ayında orada güləş üzrə Avropa çempionatının şahidi olacağıq
və yarışlara baxacağıq. Yəni bunlarla onu demək istəyirəm ki, bizim həm idmançılarımızın sayı artır, həm
səviyyələri yüksəlibdir – onlar beynəlxalq yarışlarda çox yüksək qələbələr əldə edirlər – həm də
Azərbaycanda idmanın kütləviliyi təmin olunubdur. Bir tərəfdən, idmana gənclərin çox böyük dəstəsi cəlb
olunubdur, ikinci tərəfdən də, idmana ictimaiyyətin, vətəndaşlarımızın marağı son dərəcə artıbdır.
Məsələn, mən yaxşı bilirəm, sizin son, final oyununuzu Azərbaycanın hər yerində, hər bir evdə insanlar
televiziya ilə seyr ediblər. Orada, sarayda olan insanları da siz görmüsünüz, biz də televiziya ilə görmüşük.
Bunlar hamısı Azərbaycanda idmanın sürətlə inkişaf etməsini göstərir. Bu, son illərdə əldə etdiyimiz bütün
başqa nailiyyətlərlə yanaşı, çox böyük əhəmiyyət kəsb edən nailiyyətdir. Çünki idman birinci növbədə, gənc
nəslin fiziki və zehni cəhətdən sağlam böyüməsində, tərbiyə olunmasında, inkişaf etməsində xüsusi yer
tutur, xüsusi rol oynayır. İdman millətimizin səhhətində, sağlamlığında xüsusi yer tutur. Bununla bərabər,
idman mədəniyyətdir. İdman hər bir xalqın mədəniyyətinin hansı səviyyədə olduğunu göstərir. Bizim
idmanımızın səviyyəsi qalxdıqca, onunla bərabər Azərbaycan xalqının, Azərbaycanın mədəniyyəti də
yüksəlir.
Nəhayət, idman belə bir sahədir ki, idmançılarımız müxtəlif ölkələrdə yarışlarda iştirak edir, qələbələr
qazanırlar və hər dəfə müstəqil Azərbaycanın adını ucaldırlar. Müstəqil Azərbaycanın himni çalınır, müstəqil
Azərbaycanın bayrağı qaldırılır və müstəqil Azərbaycan dünyanın müxtəlif ölkələrində tanınır. Demək olar
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ki, idman kimi Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzlərini nümayiş etdirən ikinci bir vasitə yoxdur. Bunu siz
idmançılar edirsiniz. Bu da sizin üzərinizə həm böyük məsuliyyət qoyur, eyni zamanda, sizə böyük hörmət
gətirir. Çünki siz belə böyük işlər görürsünüz.
Təbiidir ki, biz hamımız bunlarla sevinirik. Biz sevinirik ki, Milli Olimpiya Komitəsi idman sahəsində
qısa müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə edibdir. İdmanın maddi-texniki bazasının yaradılması və
genişləndirilməsində çox işlər görübdür və bu gün də görür, gələcəkdə də görəcəkdir. Gənclər, İdman və
Turizm Nazirliyi öz üzərinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir və Milli Olimpiya Komitəsi ilə birlikdə
bu işlərlə məşğul olur, idmanı inkişaf etdirir. Bunların hamısı Azərbaycanın əldə etdiyi böyük nailiyyətlərdir.
Hörmətli idmançılar, bu nailiyyətləri siz əldə edirsiniz və biz bu nailiyyətlərə görə sizə borcluyuq. Təbiidir ki,
bütün bu nailiyyətlərdə biz gərək Milli Olimpiya Komitəsinin, onun sədri İlham Əliyevin də xidmətlərini qeyd
edək. Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyinin, nazir Əbülfəs Qarayevin xidmətlərini də gərək qeyd edək. Ancaq
mən, adətən, bu xidmətləri, sadəcə, qeyd edirəm. Amma sizin qələbələrinizi isə, gördüyünüz kimi, çox böyük
həvəslə, məhəbbətlə deyirəm.
Mən ümidvaram ki, siz, təkcə siz yox, bütün başqa növlərlə məşğul olan idmançılarımız bundan sonra da
böyük nailiyyətlər əldə edəcəklər, Azərbaycana yeni-yeni kuboklar, qızıl medallar, başqa nailiyyətlərin rəmzi olan
mükafatlar gətirəcəklər. Eyni zamanda ümidvaram ki, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər, İdman və Turizm
Nazirliyi bu işlərini bundan sonra da davam etdirəcəklər və idman Azərbaycanda inkişaf edəcəkdir. İdmanın
kütləviliyinin təmin olunması bizim hamımızın əsas məqsədimizdir. Bu yolda hamı çalışmalıdır.
Əziz dostlar, mənim əziz, gözəl qızlarım, sizi bir daha təbrik edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
Komandanın Baş məşqçisi Faiq Qarayevin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Mən hamınızı
deyəndə, hamının adını çəkmək mümkün deyil, amma Faiq Qarayevin adını mən mütləq çəkməliyəm. Mən
televiziya ilə baxanda müşahidə edirdim. Görürəm, bir tərəfdən, çox tələbkardır, amma ikinci tərəfdən, onun
üstünlüyü ondan ibarətdir ki, çox sakit bir adamdır. Baxırsan, onda nə həyəcan hiss edirsən, nə də narahatlıq.
Bunlar hamısı onun daxilindədir, onu heç vaxt büruzə vermir. Voleybol meydançasının ətrafında çox sakit,
çox təmkinlə öz fəaliyyətini həyata keçirir və bizim bu qızlara lazımi göstərişlərini çox təmkinlə, həmişə çox
mədəni surətdə verir.
Ona görə mən Faiq Qarayevi həm nailiyyətləri ilə təbrik edirəm, həm də mən çox sevinirəm ki, bizim
belə yüksək mədəniyyətə malik olan idmançımız, məşqçimiz var. Səni təbrik edirəm, sənə xüsusi təşəkkür
edirəm. Bütün məşqçiləri təbrik edirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN İLƏ AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARI ARASINDA DİPLOMATİK
MÜNASİBƏTLƏR YARADILMASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(16 mart 2002)
Bakı,
ABŞ səfirliyinin iqamətgahı
16 mart 2002-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Amerika Birləşmiş Ştatları və Azərbaycan üçün həqiqətən çox əlamətdar bir gündür.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra ona beynəlxalq dəstək lazım idi. Bu beynəlxalq
dəstəyi də dünyanın müxtəlif dövlətləri, xüsusən aparıcı dövlətlər göstərməli idi. Azərbaycan xalqı bunu
gözləyirdi.
Biz bu gün, on il keçəndən sonra çox böyük məmnuniyyət və iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, yeni
yaranmış müstəqil Azərbaycan dövləti o vaxt belə dəstəyi aldı. Bir çox dövlətlər dərhal Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıdıqlarını elan etdilər. Onlardan biri də Amerika Birləşmiş Ştatları oldu.
O vaxtdan indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında yaranmış əlaqələr davamlı
surətdə inkişaf edib və bu gün yüksək səviyyədədir.
Ancaq mən də cənab səfir kimi, bir-iki dəqiqə o dövrü, o anları, o ili xatırlamaq istəyirəm. On il bundan
öncə Azərbaycan müstəqilliyini yenicə əldə etmişdi. Ancaq şiddətli müharibə gedirdi, iqtisadi böhran çox
dərinləşmişdi. Azərbaycanda, Bakıda hakimiyyətsizlik hökm sürürdü, silahlı dəstələr insanların rahat
yaşamasına imkan vermirdilər, cinayətkarlıq artmışdı. Belə bir dövrdə, belə bir zamanda müstəqil dövlət
kimi, Azərbaycan ilk addımlarını atırdı. Belə bir dövrdə Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında
diplomatik əlaqələr qurulmuşdu. Burada qeyd edildiyi kimi, ilk dəfə Bakıda, Azərbaycanın paytaxtında
Amerikanın səfirliyi öz qapılarını açmışdı.
Mən o vaxt Bakıda deyildim, Naxçıvanda yaşayırdım. Ancaq təbii ki, mən Azərbaycanın problemləri ilə,
Azərbaycanın dərdləri ilə yaşayırdım. Ancaq Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda problemlər,
dərdlər Bakıdan da, Azərbaycanın başqa bölgələrindən də çox idi. Biz bu problemlərin həll olunması, bu
dərdlərin aradan qaldırılması ilə məşğul idik. Mən böyük minnətdarlıq hissi ilə xatırlayıram ki, o vaxt,
Amerika Birləşmiş Ştatları öz səfirliyini Azərbaycanda açan kimi, Naxçıvana xüsusi diqqət yetirmişdir və
burada adı çəkilən cənab Robert Fin dərhal Naxçıvana gəlmişdi. Ondan sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycanda ilk səfiri cənab Dik Mays Naxçıvana gəlmişdi. Sonra mən gəlib Bakıda, həmin «İnturist»
mehmanxanasındakı səfirlikdə onlarla görüşmüşdüm. Bizim dərhal əlaqələrimiz yaranmışdır. Bu əlaqələr də,
təbiidir ki, Azərbaycan–Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələrinin tərkib hissəsi idi, bir hissəsi idi. Biz o ağır
illəri yaşadıq. Azərbaycanda yaranmış hərc-mərcliyin, ondan sonra baş vermiş vətəndaş müharibəsinin
qarşısını aldıq, Azərbaycanda tədricən ictimai-siyasi sabitliyi təmin etməyə başladıq. Ancaq bunlar asan
olmadı. Biz bir çox müqavimətlərlə rastlaşdıq. O cümlədən terror aktları və 1994-cü ilin oktyabr ayında,
1995-ci ilin mart ayında Azərbaycanda silahlı dövlət çevrilişi cəhdləri ilə rastlaşdıq. Bu gün həmin mart
hadisələrindən düz 7 il keçir. O vaxt Azərbaycanın müqəddəratı həll edilirdi. Müstəqilliyinin qalıbqalmaması həll olunurdu. Çünki o qüvvələr Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı qalxmışdılar. Əgər azğın silahlı
dəstələr o vaxt öz niyyətlərinə nail ola bilsəydilər, Azərbaycan dağılacaqdı. Mən bunu qətiyyətlə deyirəm.
Biz o günləri yaşadıq, müharibəni dayandırdıq. Yeddi ildən artıqdır ki, atəşkəs rejimində yaşayırıq. Sosial,
iqtisadi, siyasi böhrana son qoyduq və indi Azərbaycanda bütün sahələrdə inkişaf təmin olunubdur. O, bu
gün də davam edir. Cənab səfirin dediyi kimi, Azərbaycan bu on il müddətində öz müstəqilliyini qoruyub
saxlayıb, iqtisadi cəhətdən, siyasi cəhətdən və bütün başqa əlamətlərinə görə güclü bir dövlətə çevrilibdir.
On il ərzində biz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizi daim inkişaf etdirmişik. Bu əlaqələr
genişlənir, dərinləşir və demək olar ki, bütün sahələri əhatə edir. Bu əlaqələrin inkişaf etməsinin səbəbi təkcə
bizim istəyimiz, arzumuz deyil, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin də Azərbaycan ilə
əlaqələri genişləndirmək, inkişaf etdirmək niyyətləridir.
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11 sentyabr hadisələri, Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş dəhşətli terror aktları bütün dünyanı
lərzəyə gətirdi. O cümlədən, təbiidir ki, Azərbaycanda bizi də çox hiddətləndirdi və həyəcanlandırdı. Biz
beynəlxalq terrorizmə qarşı, bu cür qəddar terrorizmə qarşı dərhal etiraz səsimizi qaldırdıq. Beynəlxalq
terrorizmə qarşı mübarizədə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir alyansda, bir koalisiyada olmağımızı dərhal
bəyan etdik və ondan sonrakı günlərdə, aylarda bu sahədə bizim üzərimizə düşən vəzifələri tamamilə yerinə
yetiririk.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr daha da
yüksək səviyyəyə qalxıbdır və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əvvəlki illərdə hər iki tərəf bəyan etdi ki, bizim
əlaqələrimiz strateji tərəfdaşlıq əlaqələridir. Bu, təsdiq olunub və onu daha da genişləndirmək məramı
Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən bildirilibdir. Biz də buna tam razılığımızı bildirmişik.
Mən dünən Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Corc Buşun məktubunu aldım. O, bu gün
mətbuatda dərc olunubdur. Bu məktubda prezident Buş 11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycanın
Amerikaya göstərdiyi dəstəyi bir daha yüksək qiymətləndirdiyini bildirir və eyni zamanda Qafqazda, onun
ətrafında sülh, əmin-amanlıq, təhlükəsizlik naminə bizimlə, Azərbaycan ilə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin zəruri olduğunu bəyan edir. Prezident cənab Buşun məktubunda Azərbaycana göstərilən
münasibətə, ölkəmizin fəaliyyətinə verilən qiymətə görə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki,
məktubda yazılan bütün fikirlərlə tam razıyam. Beləliklə, biz əlaqələrimizin on illiyini tamamlayırıq və irəliyə çox nikbinliklə birgə addımlayırıq.
Bu on il müddətində çox şey dəyişibdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi «İnturist»
mehmanxanasının kiçik otaqlarından indi böyük bir binaya köçübdür və bütün ətrafı əhatə edir. Əgər
əvvəllər səfir mehmanxanada xırda bir otaqda yaşayırdısa, indi belə bir imarətdə yaşayır və bu qədər qonaqları dəvət etməyə də imkanı var. Bunlar hamısı on ildə bizim əlaqələrimizin inkişaf etməsinin təzahürüdür.
Biz bu gün diplomatik əlaqələrimizin on illiyini qeyd edərkən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycandakı səfirliyinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Demək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfirliyi bu on il müddətində ilk növbədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli maraqlarının
qorunması və təmin olunması üçün çox iş görübdür. Amma bununla bərabər, Amerika–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox səylər qoyubdur, çox iş görübdür.
Mən bu gün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda ilk səfiri olan cənab Dik Maysı xatırlayıram.
Eyni zamanda, ondan sonrakı səfirlərə, səfirliyin bütün işçilərinə və xüsusən, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
bu gün Azərbaycandakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfirinə öz təşəkkürümü bildirirəm.
Biz beş ildən sonra yenə də görüşüb əlaqələrimizin on beş illiyini qeyd edəcəyik. On ildən sonra iyirmi
illiyini qeyd edəcəyik və bu, davam edəcəkdir. Ona görə mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN ÜMUMXALQ ŞƏNLİYİNDƏ
NİTQİ
(21 mart 2002)
21 mart 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz həmvətənlər!
Sizi xalqımızın ən sevimli, ən əziz bayramı – Novruz bayramı münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik
edirəm. Hamınıza cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram!
Novruz bayramı bizim bütün bayramlarımızdan əzizdir. Bu bayram çox qədim tarixə malikdir və
əcdadlarımızın bizə töhfəsi, onlardan qalmış mirasdır. Novruz bayramı heç bir tarixi hadisə, yaxud heç bir
şəxsiyyətin adı ilə, onun fəaliyyəti ilə bağlı deyildir. Bu bayram təbiətin qanunları ilə, kainatın qanunları ilə
əlaqədar olan bir bayramdır. Gündüz ilə gecənin bərabərləşməsi günü, baharın ilk günü Novruz bayramıdır.
Bunlara görə Novruz bayramı bir çox başqa bayramlardan fərqlənir və bu bizim, məhz Azərbaycan xalqının
bayramıdır. Qədim zamanlardan bəri və bu gün də bu bayramı ən çox sevən, ən uca tutan Azərbaycan
xalqıdır.
Biz bu il Novruz bayramını Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü bayram edəndən
sonra qeyd edirik. Novruz, dediyim kimi, qədim bayramdır. Ancaq elə vaxtlar, zamanlar olubdur ki, bu
bayramı xalqımızın əlindən almaq istəyiblər, bu bayramı keçirməyə mane olmaq istəyiblər. XX əsrdə biz bu
dövrü yaşamışıq. Ancaq Novruz bayramının o qədər dərin kökləri var, Azərbaycan xalqının, millətimizin
qəlbində o qədər yerləşib ki, heç bir qüvvə, heç bir hakimiyyət, heç bir siyasi sistem bu bayramı Azərbaycan
xalqının əlindən ala bilməyibdir.
Ancaq Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən, azadlığa, sərbəstliyə çıxandan sonra bu bayramı
biz açıq ürəklə, geniş, el bayramı, xalq bayramı və nəhayət, dövlət bayramı kimi qeyd edirik. Bu indi
müstəqil Azərbaycan dövlətinin ən mötəbər dövlət bayramıdır. Məhz buna görə də ölkəmizin hər yerində,
hər guşəsində – hər kəndində, qəsəbəsində, şəhərində insanlar bu bayramı böyük sevinclə, məhəbbətlə
keçirir, şənlənirlər. Novruz bayramının keçmiş zamanlardan qalmış adət-ənənələri bu bayram günlərində,
bayram şənliklərində nümayiş etdirilir.
Beləliklə, xalqımız keçmişi bu günü ilə, bu günü keçmişi ilə sıx bağlayır və bu illərdə Novruz bayramı ilə
əlaqədar olan bütün adət-ənənələrin hamısı bərpa olunubdur. İndi artıq deyə bilərik ki, Azərbaycanda Novruz
bayramı bəlkə də yüz–iki yüz il bundan öncəki dövrlə müqayisədə daha da əhatəli keçirilir. Bunların hamısı
bizim xalqımızın sərvətidir.
Bu günlərdə xalqımız öz yüksək, xoş əhval-ruhiyyəsini bir daha nümayiş etdirir. Bu da on il ərzində
Azərbaycan xalqının müstəqil dövlət və xalq kimi yaşadığı müddətdə əldə etdiyi nailiyyətlərlə əlaqədardır.
Ötən on ildə xalqımız çox ağır, mürəkkəb bir yol keçibdir. Müstəqilliyi əldə edəndən sonra onu yaşatmaq,
möhkəmləndirmək, qorumaq və daimi, əbədi etmək asan olmamışdır. Biz çox maneələrlə rastlaşdıq. Ancaq
xalqımız öz iradəsini, əzmini daim nümayiş etdirdi. Bütün maneələrə, müstəqilliyimizin əlimizdən alınmasına,
onun məhv edilməsinə yönəldilmiş cəhdlərin hamısına qarşı xalqımız mütəşəkkil çıxış etdi, birliyini, özünün
iradəsini göstərdi. Biz dövlət müstəqilliyimizi yaşatdıq, ilbəil inkişaf etdirdik.
Bu illərdə Azərbaycan xalqı böyük sosial, siyasi-iqtisadi böhrandan çıxaraq inkişaf yoluna düşmüşdür.
Həyatımızın bütün sahələrində biz böhrandan tam çıxmışıq və ölkəmiz ilbəil inkişaf edir. Bunların əsas
səbəbi müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycan xalqının tutduğu düzgün və doğru yoldur. Bu yol da
azadlıq, demokratiya, müstəqillik yoludur. Bu yol bütün sahələrdə – siyasi, iqtisadi, sosial islahatlar keçirərək, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getmək yoludur. Bu yol Azərbaycanın iqtisadiyyatını dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya etmək və beləliklə, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirmək yoludur.
Bu sahədə biz böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
qurulubdur. Dövlət quruculuğu sahəsində böyük işlər görülübdür. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı inkişaf
edir. Özəl sektor yaranıbdır. Aparılan iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf
edir. İnsanların rifah halı yaxşılaşıbdır. Məhz bu yolla gedərək, biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
möhkəmləndirə bilmişik. Məhz buna görə də biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin onuncu ildönümünü
böyük qürur hissi ilə bayram etmişik, artıq müstəqilliyin on birinci ilinə qədəm qoymuşuq. Bütün bunlara
görə də indi, bu Novruz bayramı günlərində ölkəmizin hər yerində, demək olar ki, hər evdə, hər ailədə
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bayram əhval-ruhiyyəsi hökm sürür. İnsanlar azad, sərbəst yaşayır, Novruz bayramını da böyük sevinc hissi
ilə bayram edirlər.
Bu günümüz bizi sevindirir. Ancaq əldə etdiyimiz nailiyyətlər bizi sevindirdiyi kimi, yaralarımız da bizi
incidir. Həll edə bilmədiyimiz problemlər bizi narahat edir. O da Azərbaycan torpaqlarının bir qisminin
Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olmasıdır. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox
soydaşlarımızın didərgin düşməsi, ağır vəziyyətdə çadırlarda və yaşayış üçün münasib olmayan digər
yerlərdə yaşamasıdır. Bu bizim böyük dərdimiz və problemimizdir. Ancaq məlumdur ki, Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün biz ardıcıl surətdə çalışırıq. Azərbaycanın
daxili və xarici siyasətinin əsas məqsədi ölkəmizin müstəqilliyini möhkəmləndirmək, dünya miqyasında
müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın mövqelərini möhkəmləndirmək və bu vasitə ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoymaq, işğal olunmuş torpaqları azad etmək, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü bərpa etmək və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz elinə-obasına
qaytarmaqdır.
Biz ötən illərdə bu sahədə çox işlər görmüşük, çox imkanlar aramışıq, çox imkanlardan istifadə etməyə
çalışmışıq. Bunu bu gün də davam etdiririk və bundan sonra da etdirəcəyik. Bu bayram günü mən xalqımızı
əmin edirəm ki, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqları azad olunacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcək və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz evlərinə, obalarına qayıdacaqlar. Biz
buna mütləq nail olacağıq.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizi bayram münasibəti ilə bir daha təbrik edirəm.
Mən çadırlarda köçkün vəziyyətində və ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımızı təbrik edirəm. Sərhədlərdə,
Azərbaycan torpağının keşiyində dayanan mərd əsgərlərimizi təbrik edirəm. Azərbaycan torpaqlarının
müdafiəsi uğrunda əlil olmuş vətəndaşlarımızı təbrik edirəm. Torpaqlarımızın müdafiəsində şəhid olmuş
insanların ailələrini təbrik edirəm. Hamını təbrik edirəm. Hamıya cansağlığı, səadət, yeni-yeni novruz bayramları arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!
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"RUH" JURNALİSTLƏRİ MÜDAFİƏ KOMİTƏSİ TƏRƏFİNDƏN JURNALİSTLƏRİN
DOSTU" MÜKAFATININ TƏQDİM OLUNMA MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(22 mart 2002)

22 mart 2002-ci il
"Həyat Recensi-Naxçıvan mehmanxanası"
Hörmətli jurnalistlər, xanımlar və cənablar!
Bu mənim üçün qeyri-adi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq, mən jurnalistlərin, nəhayət, xoşuna gəlmişəm və
onlar məni mükafatlandırıblar. Mənə 2001-ci ildə Azərbaycanda "Jurnalistlərin dostu" mükafatı verdiklərinə
görə "Ruh" Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinə, onun rəhbərliyinə təşəkkürümü bildirirəm. Əmin edirəm ki,
mən keçmişdə olduğu kimi, bu gün də o jurnalistlərin dostuyam və həmişə jurnalistlərin dostu olacağam.
Burada bildirildi ki, bu mükafat beş il bundan öncə təsis olunubdur. İndiyə qədər bəzi adamlar
mükafatlandırılıb, indi də növbə mənə gəlib çatıbdır. Ancaq onu demək istəyirəm ki, mənim üçün, yəni
Azərbaycan prezidenti üçün bu mükafatı almaq başqalarına nisbətən heç də asan deyildi, qat-qat çətin idi.
Çünki müxtəlif peşə sahibləri, jurnalistlərlə təmasda olanlar, jurnalistlərlə əməkdaşlıq edənlər, onlara yardım
edənlər təbiidir ki, çoxdur və görünür, onların içərisində ən görkəmlisini hər il seçib mükafatlandırırlar.
Jurnalistika elə bir sahədir ki, ümumiyyətlə, tənqidlə məşğuldur, bütün başqa vəzifələri ilə bərabər, əsas
məqsədi tənqid etmək, nöqsanları aşkar etmək, onların aradan qaldırılması üçün çalışmaqdır. Jurnalistika
cəmiyyətdə həmişə bu işləri görüb, bu gün də görür və çox uğurla görür. Belə halda iqtidarı tənqid edənlər
daha çox müxalifət düşərgəsindədirlər. Ona görə müxalifət düşərgəsində bu cür mükafat almaq da, hesab
edirəm ki, o qədər çətin bir şey deyildir. Amma Azərbaycan prezidentinin belə bir mükafata layiq görülməsi,
yenə də deyirəm, qeyri-adi haldır, asan deyildir. Görünür ki, mənim bu barədə təkcə 2001-ci ildə yox,
əvvəlki illərdə də qoyduğum səylər, nəhayət, jurnalistlər tərəfindən tanınıb, qiymətləndirilib və mənə bu
mükafatı vermək haqqında qərar qəbul olunubdur.
Mən bu mükafatı çox yüksək qiymətləndirirəm. Bizim dostumuz Əflatun Amaşov burada dedi ki, layiq
görüldüyünüz bütün başqa mükafatlarla yanaşı, bu mükafat da öz yerini tutacaqdır. Təbiidir, mən çox
mükafatlara layiq görülmüşəm. Ancaq bu mükafatın xüsusi yeri var. Çünki aldığım mükafatların əksəriyyəti
dövlətlər tərəfindən verilən mükafatlardır, dövlət mükafatlarıdır. Düzdür, başqaları da var. Amma bu,
jurnalistlər tərəfindən verilən mükafatdır.
Ümumiyyətlə, jurnalistlər inciməsinlər, onlar elə məxluqdurlar ki, heç vaxt heç nədən razı deyillər.
Həmişə çalışırlar, yaxşı yerdə bir nöqsan tapıb, çıxarıb araya qoysunlar. Mən bunu pis mənada demirəm. Çox
gözəl. Ancaq yenə də deyirəm, jurnalistlər çox tələbkardırlar. Həqiqətən artıq, xüsusən iqtidar
nümayəndələrindən çox tələblər edirlər. Yenə də deyirəm, bizim işlərimizdə nöqsanlar da var, qüsurlar da
var. Bunlara baxmayaraq, onlar, nəhayət, qeyrətə gəliblər, mənə mükafat veriblər. Çox sağ olsunlar.
Mənə məlumat verəndə ki, jurnalistlər məni 2001-ci ildə "Jurnalistlərin dostu" kimi qiymətləndiriblər,
buna inanmadım. Sonra araşdırmağa başladım ki, bu dost nə deməkdir. Dedilər ki, Siz indi dostsunuz.
Dedim, Allaha şükür olsun ki, nəhayət dost olduq. Ancaq jurnalistlər də bilirlər ki, – burada artıq deyildi – ,
Azərbaycanda mətbuat azadlığı, mətbuat son illər nə qədər çox inkişaf edibdir.
Mən təxminən 5-6 il bundan əvvəlki dövrü xatırlayıram. Senzura var idi. Elə bizim dövrümüzdə. İndi
mən dost olmuşam, mənim dövrümdə. Amma senzura məndən qabaq da var idi. Senzura var idi, qəzetləri
yoxlayırdılar. Hansı məqalə senzorun xoşuna gəlmirdisə, onu çıxardırdı. Qəzetlər də sonra mübarizəyə
başladılar, etiraz əlaməti olaraq səhifələri ağ-ağ buraxdılar. Bunlar hamısı bizim xatirimizdədir. Ancaq biz
senzuranı ləğv etdik, Konstitusiya ilə təsbit olunmuş söz azadlığını, mətbuat azadlığını tamamilə təmin etdik,
mətbuata geniş imkanlar yaratdıq. Mətbuat Azərbaycanda həqiqətən çox sərbəstdir, çox azaddır. Bu da o
deməkdir ki, söz azaddır, fikir azaddır.
Azərbaycanın böyük tarixi var. Bu böyük tarixə nəzər salsaq, görərik ki, heç vaxt Azərbaycanda söz bu
qədər azad olmayıbdır, fikir bu qədər azad olmayıbdır, mətbuat bu qədər azad olmayıbdır.
Burada qeyd olundu ki, keçən ildə bəzi qəzetlər bağlanıb, bəzi jurnalistlər təqib olunub, jurnalistlərə
qarşı başqa qanunsuz hərəkətlər edilibdir. Ola bilər bu, belədir. Ancaq biz çalışırdıq bunlara son qoyaq. Ona
görə də xatirinizdədir ki, mən jurnalistləri dəvət etdim, onlarla çox mehriban söhbət etdik. Ondan sonra da
qanuna dəyişikliklər etdik, mən fərman verdim və nə mümkündürsə etdik ki, azad mətbuat yaşaya bilsin,
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inkişaf edə bilsin və Azərbaycanda mətbuat həmişə azad olsun. Baxmayaraq ki, bu azad mətbuatın
səhifələrində iqtidara qarşı böhtanlar da var, yalanlar da var, hətta bəzən biz təhqir halları ilə də rastlaşırıq –
bunlar var.
Bizim iqtidar nümayəndələri bəzən çox narahat olurlar. Loru dildə desək, qızışırlar ki, məni ləkələdilər,
şərəf və ləyaqətimi ləkələdilər və sair. Buna görə də belə insanlar bir vaxt imkanlardan istifadə edirdilər,
məhkəməyə müraciət edirdilər, məhkəmələr qərar çıxarırdı. Təbii ki, qərarlar ədalətli idi. Bu da mətbuata
çox zərər verirdi.
Biz bunların da qarşısını aldıq. İndi görürsünüz, heç kəs mətbuatı məhkəməyə vermir. Biz iqtidar
nümayəndələrinə dedik ki, sən bunu məhkəməyə verəcəksən, sabah o biri yazacaqdır. Onu verəcəksən, o
birisi yazacaqdır. Yaxşı olar, məhkəmə ilə məşğul olmasınlar. İndi məhkəmələr yoxdur, cərimə də yoxdur.
Burada məndən xahiş edirlər ki, borclar dondurulub, amma tamamilə dondurulsun. Onun üçün gərək biz
xüsusi bir kimyəvi vasitə tapaq ki, o "don əriməsin". Gərək biz düşünək, nə təhər edək. Hələ ki,
dondurulubdur. Amma təbiidir ki, bu, Sizdən asılıdır. Siz özünüzü yaxşı aparsanız, borclar daha da çox
dondurulacaqdır. Amma o yan, bu yan olsa, bir də gördünüz ki, əriməyə başlayıbdır. Mən istəməzdim ərisin.
Mən də tərəfdaram ki, axıra qədər dondurulmuş kimi qalsınlar.
Biz mətbuat üçün bütün yardımları etmişik və lazım olsa, bundan sonra da edəcəyik. Mən indi buraya
gələndə Gündüz Tahirli bir məktub verdi ki, qəzetlərə, mətbuata kreditlər üçün kömək etmək lazımdır.
Bilmirəm, indi kreditləri hər adam ala bilər. Yəqin ki, hansısa bir güzəştli kredit almaq istəyirlər, ona görə
mənə müraciət edirlər. Ona da baxacağam, indi imkan dairəsində o xahişin də yerinə yetirilməsinə
çalışacağam.
Ancaq gəlin, həqiqi dost olaq. Mən sizinlə, jurnalistlərlə dost olmaq istəyirəm. Amma dostluq ikitərəfli
şeydir. Gərək, iki tərəf də dost olmaq istəsin. İndi belə bir hadisə baş verib, iş belə gətirib ki, biz, iki tərəf də
dost olmaq istəmişik. Amma gəlin danışaq ki, bu, daha pozulmasın, biz dost olaq, axıra qədər dost olaq. Mən
dost olmaq istəyirəm.
Xatirimdədir, mən jurnalistlərlə görüşəndə dedim ki, çağırın, kim istəyir gəlsin. Siyahıda müxalifət
qəzetlərinin jurnalistləri var idi. Bəziləri gəlmişdilər, amma bəziləri gəlməmişdilər. Mən düşünürəm, niyə, nə
üçün? Ola bilər, sənin məndən xoşun gəlmir. Bəlkə mənim səndən dünəndən xoşum gəlmir. Ancaq bir halda
ki, danışmağa, görüşməyə, fikir mübadiləsi aparmağa, açıq söz deməyə imkan var, bu imkandan nə üçün
istifadə etməyək? Məhz həmin görüşdə belə bir imkan var idi. Oraya dəvət olunmuş hər bir adam, fərqi
yoxdur, hansı partiyaya mənsubdur, hansı siyasi baxışlara mənsubdur, iqtidara müxalifdir, yaxud lap kəskin
müxalifətdədir, yaxud da qatı müxalifətdədir – bizdə belələri var – bunun nə əhəmiyyəti var, gəlin, oturaq,
danışaq, söhbət edək. Sən də öz fikrini de, mən də öz fikrimi deyim.
Biz bir xalqıq, bir xalqın övladlarıyıq. Bir millətik, bir millətin insanlarıyıq və bu cəmiyyətdə bir yerdə
yaşayırıq. Heç bir yerə də getməyəcəyik, mən buradan çıxıb bir yerə getməyəcəyəm, sən də getməyəcəksən,
niyə də gedək! Biz bir yerdə, bir Vətəndə, bir torpaqda, bir cəmiyyətdəyik. Bir cəmiyyətdə olduğumuz halda
gərək, biz danışaq, fikir mübadiləsi aparaq, bir-birimizi anlamağa çalışaq.
Bəzən jurnalist haradasa hansısa faktı eşidir, oturub yazır və bir az da ona öz fikirlərini əlavə edir. Amma
bu faktı araşdıranda, müəyyən adamlarla görüşəndə aydın olur ki, məsələ belə deyil, başqa cürdür. Ona görə
də mən istəyirəm ki, jurnalistlərlə bizim dostluğumuz daimi olsun. Bilin, mən jurnalistləri həmişə sevmişəm.
Mən bir dəfə söylədim ki, keçmişdə, Sovet hakimiyyəti dövründə, Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının
liderləri içərisində başqalarına nisbətən mətbuatla ən yaxın olan adam mən olmuşam. Ən dost olan adam
mən olmuşam. Bu, mənim xarakterimdədir, xasiyyətimdədir. Mən həmişə mətbuatla maraqlanmışam, qəzetjurnalları oxumuşam, radio-televiziyada verilən məlumatlara həmişə diqqətlə yanaşmışam. Ona görə də
jurnalistika sənəti mənə çox yaxın olubdur.
Jurnalistika çətin sənətdir. Bunu etiraf etmək lazımdır, asan sənət deyildir. Başqa bir yerdə, başqa bir
peşə sahibi gəlib öz işində oturub işləyir, müəyyən saat qurtarandan sonra evinə gedir. Elmlə məşğul olur, ya
istehsalatda işləyir, yaxud ticarətdə işləyir, yaxud da biznesdə işləyir, fərqi yoxdur. Amma jurnalistin iş yeri
yoxdur. Qəzetin redaksiyası da jurnalistin iş yeri deyildir. Çünki o, redaksiyada otursa, elə ancaq yuxarıya
baxsa, bir şey yaza bilməyəcək, fəaliyyət də göstərə bilməyəcək. Demək, jurnalist gərək, daim cəmiyyətlə
əlaqədə olsun, insanlarla əlaqədə olsun, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələri ilə əlaqədə olsun və müxtəlif yerlərlə
təmasda olsun ki, istədiyi məlumatları ala bilsin və onların əsasında işlədiyi sahədə öz məqalələrini, öz
əsərlərini yaza bilsin. Bu, asan iş deyildir. Mən bunu bilirəm və öz fikrimi başqalarına da bildirmək
istəyirəm. Ona görə də gərək biz jurnalistlərə kömək edək.
Belə bir vəziyyətdə olan jurnalistlər bəzən ədalətsizliklə rastlaşırlar, bəzən kobudluqla rastlaşırlar, başqa
hallarla, xoşagəlməyən hallarla rastlaşırlar. Bu heysiyyətlərinə toxunduğuna görə onları incidir və etiraz
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əlaməti olaraq müxtəlif məqalələr yazırlar və səhvlər də buraxırlar. Ona görə əgər jurnalistlər cəmiyyətlə
daha yaxın olsalar, cəmiyyətdə də jurnalistləri sevsələr, onlara hörmət etsələr, onların işlərinin,
fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsinə yardım etsələr, bunda cəmiyyət də udacaqdır, jurnalistlər də.
Biz həmişə arzu edirik ki, jurnalistlər obyektiv olsunlar. Mən düşünmürəm ki, jurnalistlər qəsdən qeyriobyektivliyə yol verirlər. Ancaq onların sənəti belədir, gərək elə bir şey yazsınlar ki, oxucular üçün maraqlı
olsun. Kəskin, sensasiyalı yazılar olmasa, oxucular üçün maraqlı olmur, qəzetlər alınmır və sairə və sairə. Siz
bunları məndən yaxşı bilirsiniz. Mən bu barədə fikrimi genişləndirmək istəmirəm. Biz bunları nəzərə
almalıyıq. Amma jurnalistlər də hücum obyektləri ki var, yaxud kəskin tənqid edirlər, gərək onların
vəziyyətini nəzərə alsınlar. Əgər hər iki tərəf bir-birini nəzərə ala bilsə, hesab edirəm ki, bizim cəmiyyətdə
jurnalistlərlə bütün insanların dostluğu təmin olunacaqdır.
Hər halda, mən sizi bir daha əmin etmək istəyirəm ki, bugünkü mükafatı yüksək qiymətləndirirəm və
çalışacağam ki, həmişə jurnalistlərin dostu olam. Bundan sonra da jurnalistlərə əlimdən gələn yardımı
edəcəyəm. Jurnalistlərə də öz arzularımı, öz istəklərimi bildirdim. Mən bir daha sizə təşəkkür edirəm. Bütün
Azərbaycan jurnalistlərinə cansağlığı, işlərində yeni-yeni uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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31 MART – AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
(26 mart 2002)
Əziz həmvətənlər!
Tariximizin yeni dövründə 31 mart Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları üçün kədər və hüzn ilə
qeyd olunan bir gündür. 1998-ci ildən başlayaraq, hər il Azərbaycan Respublikasında 31 Mart
Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd olunur, soyqırımı qurbanlarını anma
tədbirləri keçirilir, dünya ictimaiyyətinin diqqəti bu məsələyə cəlb olunur.
Təcavüzkar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı iki yüz ilə yaxın bir dövrdə yeridilən soyqırımı
siyasətinin məqsədi azərbaycanlıları tarixi torpaqlarından qovmaq, xarici havadarlarının köməyi ilə həmin
yerlərdə Ermənistan dövləti yaratmaq idi. Bu mənfur ideyanı reallaşdırmaq istiqamətində ardıcıl olaraq
hərbi, ideoloji və təşkilati xarakterli tədbirlər həyata keçirilmiş və onun gerçəkləşdirilməsi istiqamətində
xüsusi cəhdlər göstərilmişdir. Xalqımızın çoxəsrlik tarixi kobudcasına təhrif olunmuş, ermənilərin tarixi
qədimləşdirilmiş və şişirdilmişdir. Azərbaycanlılar tədricən doğma torpaqlarından qovulmuş, onların
ərazilərində başqa ölkələrdən köçürülmüş ermənilər məskunlaşdırılmış, Azərbaycan toponimləri
erməniləşdirilmişdir. Onilliklər boyu soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, türk və Azərbaycan xalqlarına,
onların görkəmli nümayəndələrinə qarşı terrorla müşayiət olunmuşdur. Çar Rusiyası və SSRİ dövründə türkmüsəlman xalqlarına qarşı ayrı-seçkilik şəraitində bu siyasət daha incə və təhlükəli metodlarla davam
etdirilmiş, azərbaycanlıların deportasiyası və soyqırımı kütləvi hal almışdır.
Azərbaycanlılara qarşı aparılan soyqırımı siyasətinin xronologiyasını xatırlayarkən, xalqımıza
münasibətdə törədilən vəhşilik və cinayətlərin miqyası və metodologiyası heyrət və qəzəb doğurmaya bilmir.
Keçmiş Rusiya imperiyası və İran arasında gedən müharibə nəticəsində Azərbaycanın bölüşdürülməsindən
sonra tarixi torpaqlarımızda ermənilərin kütləvi şəkildə məskunlaşdırılması, 1905-ci və 1918-ci illərdə Çar
Rusiyasının və bolşeviklərin köməyi ilə erməni daşnaklarının törətdiyi qırğınlar, 1920-ci illərdə
ərazilərimizin hissə-hissə Ermənistana verilməsi, 1948–1953-cü illərdə sovet hökumətinin qərarı ilə
soydaşlarımızın Ermənistandan deportasiyası vahid bir planın tərkib hissəsi kimi, xüsusi ssenari ilə aparılmışdır. Bunun ardınca, 1980-ci illərin sonunda Dağlıq Qarabağ millətçilərinin Ermənistan və SSRİ
rəhbərliyinin təhriki ilə qızışdırılan separatçı çıxışları, bunların sonradan əsl irimiqyaslı müharibəyə
çevrilməsi, bir milyona yaxın azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi, Azərbaycan
Respublikası ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğalı – bütün bunlar «böyük Ermənistan» xülyası
ilə yaşayan davakar erməni şovinistlərinin və onların himayəçilərinin Azərbaycan xalqına vurduğu yaraların
tam olmayan siyahısıdır.
Azərbaycanlılara qarşı yeridilən soyqırımı, deportasiya və işğal siyasətinin intensivliyi bu gün
zəifləməmişdir, əksinə, təbliğat və qarayaxma kampaniyası bir az da gücləndirilmişdir. Erməni şovinist
millətçiləri xaricdəki erməni icmalarının və böyük dövlətlərdəki erməni lobbisinin imkanlarından məharətlə
yararlanaraq, bu gün də «əzabkeş, məzlum erməni milləti» obrazı yaratmaqda davam edir, beynəlxalq hüquq
normalarına meydan oxuyur, bütün yolverilməz vasitələrdən istifadə edərək, əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri təhrif etməyə, dünya ictimaiyyətini Azərbaycan torpaqlarının işğalı faktı ilə barışdırmağa çalışır.
Soyqırımı və deportasiya siyasəti xalqımız üçün iqtisadi, siyasi, maddi və mənəvi planda ağır nəticələr
vermişdir. İki yüz ilə yaxın davam edən bu bədnam siyasət və məqsədyönlü fəaliyyət nəticəsində əzəli
Azərbaycan torpaqları təcavüzkar qonşular tərəfindən qəsb edilmiş, on minlərlə soydaşımız əzab-əziyyətlə
öldürülmüş, yüz minlərlə insan doğma torpaqlarından didərgin salınmış, qiymətli maddi-mədəniyyət abidələri vəhşicəsinə məhv edilmişdir. İki milyona yaxın azərbaycanlı soyqırımı siyasətinin və praktikasının ağır
nəticələrini bu və ya başqa şəkildə öz taleyində hiss etmişdir.
Azərbaycanlılara qarşı yeridilən soyqırımı siyasətinin uzun tarixi olsa da, bu barədə əsl həqiqət
Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyəti sayəsində yalnız son illərdə ictimaiyyətə qismən də olsa çatdırılmışdır.
Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətini ifşa etmək, bütün həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün müəyyən işlər görülmüşdür. Lakin bu sahədə hələ qarşıda görüləsi işlərimiz çoxdur. Azərbaycan
dövləti, ictimaiyyəti, xaricdəki Azərbaycan icmaları üzərinə böyük, məsuliyyətli vəzifələr düşür. Əsl
soyqırımı haqqında həqiqətləri real tarixi faktlar əsasında, dəlillərlə müntəzəm surətdə dünya dövlətlərinə və
ictimai fikrinə çatdırmaq, bu hadisələrin ilhamçılarını və təşkilatçılarını bəşəriyyətə tanıtdırmaq bizim, indiki
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nəslin müqəddəs vəzifəsidir. Bu məsələdə bütün Azərbaycan xalqı, dünya azərbaycanlıları bir olmalı, eyni
mövqedən çıxış etməlidirlər.
Bu dəhşətli hadisələr bəşəriyyətə qarşı cinayət kimi hüquqi-siyasi qiymətini almalıdır. Dünya dövlətləri
bu prinsipial məsələdə mövqelərini yenidən dəqiqləşdirməli, erməni təbliğatı nəticəsində formalaşmış
stereotiplərdən imtina etməlidirlər. Bu, bir tərəfdən, həmin hadisələrin bir daha təkrarlanmasına yol
verməmək üçün vacibdir, o biri tərəfdən isə, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi qarşısında bizim vətəndaşlıq
borcumuzdur.
Biz tarixdə baş verən hadisələrin erməni millətçilərinin mütəmadi olaraq həyata keçirdiyi eybəcər
formada bu günümüzə köçürülməsinin, insanlar və xalqlar arasındakı münasibətlərdə düşmənçilik yaratmaq
üçün istifadə olunmasının əleyhinəyik. Müasir dünyada müharibə təbliğatı, insana nifrət ideologiyası, başqa
dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları bizim üçün yolverilməzdir. Bütöv xalqlara nifrət hissi azərbaycanlılara yaddır.
Biz müstəqilliyimizin verdiyi imkanlardan istifadə etməklə ölkəmizin daim tərəqqisinə nail olmaq,
vətəndaşlarımız üçün firavan həyat qurmaq istəyirik.
Bir daha soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi qarşısında hörmətlə baş əyir, onların yaxınlarına başsağlığı
verir, xalqımıza səadət, firavanlıq, ümummilli vəzifələrimizin həlli yolunda mətanət və dəyanət arzulayıram.
HEYDƏR ƏLIYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
26 mart 2002-ci il
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AZƏRBAYCAN İLƏ RUSİYA FEDERASİYASI
ARASINDA DİPLOMATİK MÜNASİBƏTLƏR YARADILMASININ 10 İLLİYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(4 aprel 2002)
Bakı,
Rusiya səfirliyi
4 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir!
Xanımlar və cənablar!
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlər yaradılmasının 10cu ildönümü ilə əlaqədar sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycanın keçmişdə Rusiyanın, sonra isə Sovetlər İttifaqının tərkibində olduğunu nəzərə alsaq, Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin Rusiya tərəfindən tanınması çox mühüm tarixi hadisə idi. Biz təxminən 200 il bir dövlətin
tərkibində olmuşuq. Sovetlər İttifaqı süquta uğrayanda və Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bəyan edəndə Rusiya
bu dövlət müstəqilliyini tanıdı. Bu, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin butün dünyada tanınmasını müəyyənləşdirdi.
Dövlət müstəqilliyi şəraitində əməkdaşlığımızın 10 ili cox səmərəli olmuşdur, baxmayaraq ki, biz çətin yol keçmişik.
Çətinliklər, maneələr olmuşdur. Əməkdaşlığımızın uğurlu olmasından ötrü biz tez-tez müxtəlif maneələri aradan
qaldırmalı olmuşuq. Lakin biz öz niyyətlərimizdə və məqsədlərimizə catmaqda ardıcıl olmuşuq. Məqsədimiz isə
eynidir. Azərbaycanın da, Rusiyanın da məqsədi diplomatik münasibətlər yaratmaqdan, ölkələrimiz arasında bütün
sahələrdə sıx əməkdaşlığı təmin etməkdən ibarət olmuşdur.
Bu gün, diplomatik münasibətlərimizin yaradılmasının 10-cu ildönümünü qeyd edərkən iftixarla deyə
bilərik ki, biz bu yolu uğurla keçmişik. Biz yaxşı əməkdaşlığa nail olmuşuq. Nikolay Timofeyeviçin mənə
təqdim etdiyi və sizə göstərdiyi bu sənədlər toplusu buna sübutdur.
Bu deyilənlər, əlbəttə, hamısı deyildir. Biz kağızsız, sənədsiz, sazişlərsiz və müqavilələrsiz də xeyli iş
görmüşük və görürük. Lakin bu cilddə bizim aramızda, iki müstəqil dövlət – Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin hüquqi əsasını təşkil edən başlıca sənədlər toplanmışdır.
Nikolay Timofeyeviç burada bu müddət ərzində nəyə nail olduğumuz və indi nə üzərində işlədiyimiz
barədə ətraflı məlumat verdi. Ona görə də mən yalnız bunu deyə bilərəm ki, Nikolay Timofeyeviçin
dediklərinin hamısı ilə razıyam və bu da təbiidir ki, məni uzun nitq söyləməkdən azad edir. Çünki bütün sahələrdə
münasibətlərimizin inkişafı baxımından həqiqətən haqqında danışmaq lazım gələn hər şey barədə danışsam, onda,
Nikolay Timofeyeviç, istər-istəməz sizin dediklərinizin çoxunu təkrarlamalıyam. Mən isə bu fikirdəyəm ki, bu lazım
deyildir, səfirin dedikləri tamamilə kifayətdir və mən onunla razıyam.
Başlıca məsələ isə ondan ibarətdir ki, bu gün Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus xalqı ilə Azərbaycan
xalqı arasında mehriban dostluq əlaqələri və sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Xalqlarımız arasında böyük tarixə
malik olan dostluq ənənələri bu gün də, gələcəkdə də fəaliyyətimiz üçün yaxşı əsasdır.
Bu gün biz böyük minnətdarlıq hissi ilə deyirik ki, Rusiya xalqımızın maariflənməsində, mədəniyyətin
inkişafında, ali təhsil sisteminin, elmi müəssisələrin və sairənin yaradılmasında böyük rol oynamışdır. Ona
görə də, bu gün Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, bütün dünya qarşısında, əvvəllər ölkəmizlə kifayət
qədər tanış olmayan digər ölkələr qarşısında durarkən biz böyük iftixar hissi keçiririk ki, xalqımız hələ əsrin
əvvəlində maarifə və ümumbəşəri dəyərlərə, Avropa mədəniyyətinə qovuşmuşdur. Biz fəxr edirik ki, belə
yüksək mədəniyyətə, incəsənətə malikik, xalqımız tamamilə savadlıdır, ölkəmizdə kifayət qədər ali təhsil
müəssisələri, universitetlər vardır. Özü də onların çoxu böyük tarixə malikdir. Xalqımız böyük ənənələrə
malikdir və bütün bunlarda, əlbəttə, Rusiya və rus xalqı ilə münasibətlərimiz böyük rol oynamışdır.
Buna görə də bir daha təkrar edirəm ki, əməkdaşlığımız, dostluğumuz üçün, bütün sahələrdə
münasibətlərimizin inkişafı üçün yaxşı əsas vardır. Biz münasibətlərimizi bu əsasda inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək əzmindəyik. Bizim bu arzularımız və inamımız 2001-ci ilin yanvarında Rusiya prezidenti
Vladimir Putinin Azərbaycana rəsmi səfəri və 2002-ci ilin yanvarında Azərbaycan prezidentinin Moskvaya
dövlət səfəri zamanı imzalanmış sənədlərdə öz əksini tapmışdır. Bu sənədlərdə hər şey əks olunmuşdur. Həmin
sənədlər və bizim görüşlərimiz Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafının yeni mərhələsinin
əsasını təşkil edir. Bu gün deyə bilərəm ki, ölkələrimiz arasında heç bir problem yoxdur, bir-birimizə qarşı heç bir
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iddiamız yoxdur, aramızda dostluq, mehriban əməkdaşlıq mövcuddur və biz bu əməkdaşlığı inkişaf etdirmək və
dərinləşdirmək əzmindəyik.
Bu gün onu da qeyd etmək xoşdur ki, Rusiya hökuməti, Rusiya rəhbərliyi tərəfindən də bu arzunu, bu
niyyəti müşahidə edirik.
Mən Sizi ümumi bayramımız münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Siz yaxşı yerdə, Bakı şəhərinin ən yaxşı
guşələrindən birində məskən salmısınız, bura əvvəllər də yaxşı yer sayılırdı, indi də yaxşı yerdir. Əvvəllər burada
park var idi, indi isə siz burada özünüzə yaxşı bina tikmisiniz, yaxşı yaşayış kompleksi yaratmısınız. İndi görürəm
ki, siz bununla kifayətlənmirsiniz, burada örtülü tennis kortu tikirsiniz. Burada, Azərbaycanda, siz, bax, belə
yaşayırsınız! Rusiya səfirliyi üçün gör necə şərait yaradılmışdır və bunun özü də çox şeydən xəbər verir.
Sizə – mən Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyini nəzərdə tuturam – Rusiya ilə Azərbaycan arasında
dostluğun və əməkdaşlığın daha da möhkəmlənməsi və inkişafı naminə bu gözəl ərazidəki binada uzun illər
yorulmaz fəaliyyət arzulayıram.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ
XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ KAMAL XƏRRAZİ
VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(11 aprel 2002)
Prezident sarayı
11 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, ağayi Xərrazi!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Hörmətli ağayi Xərrazi, mən sizin Azərbaycana gəlmək haqqında qəbul
etdiyiniz qərardan çox məmnunam. Güman edirəm ki, sizin bu qısamüddətli səfəriniz İran–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox faydalı olacaqdır.
Mən bir neçə vaxtdır ki, İrana gəlməyə hazırlaşıram. Amma bizdən asılı olmayan bəzi hadisələr bu səfərin
müəyyən qədər ləngiməsinə gətirib çıxarır. Ancaq belə bir şəraitdə sizin Azərbaycana, Bakıya gəlməyiniz,
hesab edirəm ki, çox faydalıdır.
Bu gün qısa müddətdə Baş nazirlə, Xarici İşlər naziri ilə görüşləriniz olub və güman edirəm, bu görüşlər
yaxşı keçibdir. İndi də biz sizinlə görüşüb söhbət etmək imkanı əldə etmişik. Buyurun.
K a m a l X ə r r a z i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən çox şadam ki, ikinci dəfədir Sizinlə
görüşürəm. Keçmiş görüşdən yaxşı və yaddaqalan xatirələrim vardır. Sizinlə keçirdiyim görüşdən mən çox
faydalanmışam. Belə ki, Siz dünya miqyasında böyük bir siyasətçi kimi tanınırsınız.
Xoşbəxtlikdən, İran–Azərbaycan münasibətləri gündən-günə inkişaf etməkdədir. Sözsüz ki, xarici işlər
nazirlərinin gediş-gəlişləri, səfərləri münasibətlərimizin inkişafına daha çox müsbət təsir göstərə bilər.
Azərbaycanın Xarici İşlər naziri cənab Vilayət Quliyevlə biz belə qərara gəlmişik ki, görüşlərimizi mütəmadi
şəkildə, 6 aydan bir həyata keçirək. Sözsüz ki, iki dövlətin başçılarının möhkəm siyasi iradələri nəticəsində bizə
bu görüşləri keçirmək və həll olunmayan məsələləri daha da tez bir müddətdə həll etmək müyəssər ola bilər.
Cənab Prezident, ölkəmizin prezidenti cənab Xatəmi Sizə çox səmimi və hərarətli salamlarını çatdırmağı
mənə tapşırmışdır. Deməliyəm ki, Sizin şəxsiyyətinizə onun çox böyük hörməti vardır. O, İranla Azərbaycan
arasında münasibətlərin inkişafına xüsusi diqqət yetirir və bunu təkidlə izləyir. Belə hesab edirəm ki, zatialiləri, Sizin və cənab Xatəminin siyasi iradəsi nəticəsində iki ölkə arasında, Azərbaycan və İran arasında
münasibətlər gündən-günə daha da genişlənəcək və vüsət tapacaqdır. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Əvvəla, çox məmnunam ki, mənim dostum prezident cənab Xatəmi öz salamlarını sizin vasitənizlə mənə
çatdırıbdır. Təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm mənim salamlarımı və ən xoş arzularımı cənab Xatəmiyə
çatdırasınız.
Mən sizinlə tamamilə razıyam ki, İran–Azərbaycan əlaqələri inkişaf etməkdədir. Çox sevindirici haldır ki,
hər iki tərəf – həm Azərbaycan, həm də İran bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək istəyir. Mən bəyan edirəm
ki, biz İranı qonşumuz, dostumuz və qardaş ölkəmiz hesab edirik. İran ilə olan əlaqələrimizə biz xüsusi
əhəmiyyət veririk. Bu əlaqələri həm möhkəmləndirmək istəyirik, həm də daim genişləndirmək, inkişaf
etdirmək istəyirik. Doğrudur, bu əlaqələrin inkişaf etməsinə maneçilik törədənlər də var və ümumiyyətlə,
ayrı-ayrı əngəllər də çıxır. Ancaq bunların heç birisi bizim İran–Azərbaycan əlaqələri haqqında siyasətimizə
heç bir təsir göstərə bilməz .
Bu yaxınlarda sizin parlamentin deputatlarının bir qrupu cənab Şerdustun rəhbərliyi ilə Azərbaycana
gəlmişdi. Burada çoxsaylı görüşlər keçirdilər. Mən də onlarla görüşdüm, çox faydalı söhbətimiz oldu. Belə
görüşlər bizim işlərimizə kömək edir. Mən tam razıyam ki, siz, İranın və Azərbaycanın xarici işlər nazirləri
belə qərar qəbul etmisiniz ki, altı aydan bir ya İranda, ya da Azərbaycanda görüşəsiniz. Mən bu fikri dəstəkləyirəm. Ümidvaram ki, bu çox səmərəli olacaqdır.
Bilirsiniz ki, mənim İrana gəlməyimlə əlaqədar artıq biz lazım olan sənədlərin hamısını işləyib
hazırlamışdıq. İndi sənədlər masanın üstündədir. Həm dostluq, əməkdaşlıq haqqında müqavilə, həm də siyasi
bəyanat. Doğrudur, bunları o səviyyəyə gətirmək üçün bir müddət hər iki tərəfdən çalışdıq. Ancaq eyni
zamanda, bu da təbiidir, heç şey bir dəfədən alınmır. Ona görə mən hesab edirəm ki, artıq bizim sənədlərimiz
hazırdır. Bilirsiniz ki, mənim Amerika Birləşmiş Ştatlarına getməyimlə əlaqədar və orada müəyyən qədər
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müalicə almağımla əlaqədar o vaxt səfər edə bilmədim. Biz danışacağıq, yaxın vaxtlarda bizim ikimizin də
qərarını həyata keçirəcəyik.
Bilirsiniz, 11 sentyabr hadisələrindən sonra bizim regionda çox mürəkkəb vəziyyət var. Hamımız
beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə daha da fəal qoşulmalıyıq. Biz bu barədə öz siyasətimizi bəyan etmişik.
Bildiyimə görə, İran da bəyan edibdir ki, beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə bütün başqa ölkələr kimi, o da
öz fəaliyyətini göstərəcəkdir. Biz bu mübarizəni aparmalıyıq. Ona görə ki, bizim bölgəmizdə sülhü, əminamanlığı, təhlükəsizliyi daha da etibarlı qoruya bilək. Biz bu sahədə də İranla əməkdaşlıq edirik və bundan
sonra da edəcəyik. Həll olunmamış başqa məsələlər ki var, məsələn, bizim iqtisadi əlaqələrimiz sahəsində,
güman edirəm onları yavaş-yavaş həll edə bilərik.
K a m a l X ə r r a z i: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Hörmətli cənab Prezident, sözsüz ki, Sizin səfəriniz münasibətlərimizin daha da sürətlə inkişaf etməsinə
öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Ümidvarıq ki, Sizə münasib olan yaxın bir vaxtda bu səfər həyata
keçiriləcək, Siz cənab Xatəmi ilə danışıqlarınızı davam edirəcəksiniz və bunun münasibətlərimizin inkişafına
öz müsbət təsiri olacaqdır.
Parlamentlərarası gediş-gəlişlər, yəni səfərlər də çox əhəmiyyətli olur. Cənab Şerdustun Azərbaycana
səfəri İranda çox müsbət qarşılanmış və geniş əks-səda doğurmuşdur. İstər parlamentdə, istərsə də mətbuatda
onun səfərinin nəticəsi geniş işıqlanmışdır.
Sözsüz ki, bu regiondakı dəyişikliklər çox sürətlə baş verir. Zati-aliləri, Siz dediyiniz kimi, 11
sentyabrdan sonra terrorizmə qarşı mübarizəyə çoxları qoşulub və bu regionda sülhün, əmin-amanlığın təmin
olunması üçün daha böyük işlər görülməlidir. Bildiyiniz kimi, 11 sentyabrdan sonra biz bu hərəkəti, yəni
terrorizmi tənqid etdik. Biz belə hesab edirik ki, gərək terrorizmə qarşı birgə mübarizə aparılsın, onun kökü
beynəlxalq səviyyədə bu yolla kəsilə bilər.
Biz Əfqanıstanın qonşu ölkəsi olduğumuza görə, mütəşəkkil cinayətkarlıqdan və digər xoşagəlməz
hadisələrdən çox böyük ziyan görmüşdük. Biz bu gün çox şadıq ki, Əfqanıstanda müvəqqəti hökumət təşkil
olunub və beynəlxalq təşkilatlar onlara kömək edirlər. Ümidvarıq ki, narkotik vasitələrə, mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə və digər sahələrdə lazımi işlər həyata keçiriləcəkdir.
Regiondakı ən böyük problemlərdən biri Qarabağ problemidir. Ümidvarıq ki, region dövlətlərinin
himayəsi nəticəsində, o cümlədən İran İslam Respublikasının himayəsi nəticəsində Qarabağ problemi
ədalətli həll yolunu tapacaqdır. Biz bu sahədə Azərbaycana kömək etməyə hazırıq. Xoşbəxtlikdən, biz həm
Azərbaycanla, həm də Ermənistanla yaxşı münasibətlər qura bilmişik. Belə bir nəticə cənab Xatəminin
gərginliyi azaltmaq siyasəti nəticəsində əldə olunubdur.
Biz Qarabağ məsələsinin həll olunmasını regionda iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün lazımi bir şərt kimi qəbul
edirik. Belə hesab edirik ki, Azərbaycanın müdafiə qüdrətinin möhkəmlənməsi, təmin olunması və siyasi fəaliyyəti
davam etdirmək nəticəsində bu münaqişəni həll etmək olar.
Biz Azərbaycanla iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək və daha da genişləndirmək üçün əzmlə çalışırıq.
İndiyə qədər bəzi işlər görülüb, amma belə hesab edirik ki, bunlar hələ lazımi qədər deyildir. Biz düşünürük
ki, müxtəlif sahələrdə, o cümlədən tikinti, ticarət, birgə sərmayələr qoymaq sahəsində, enerji daşıyıcıları ilə
bağlı məsələlərdə bir çox işlər görə bilərik. Əlbəttə, adını çəkdiyim sahələrdə ekspertlər səviyyəsində
danışıqlar davam edir. Lakin istərdim ki, Sizin tapşırığınız olsun. Sizin göstərişiniz nəticəsində danışıqlar
daha surətlə davam etdirilə bilər və lazımi nəticəyə gəlib çatarıq.
Mən bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycanın istiqlaliyyəti, səadəti bizim əsas məqsədimizdir və bu sahədə
yenə də çalışacağıq, işlərimizi davam etdirəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Xərrazi, təşəkkür edirəm.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması sahəsində sizin bundan sonra da
səylər qoymaq məqsədinizi mən alqışlayıram və təşəkkür edirəm. Bu münaqişə artıq çox illərdir davam edir.
Münaqişənin həll edilməsində dost, qardaş, qonşu ölkə olan İranın həm dəstəyinə, həm də yardımına həmişə
ehtiyacımız olubdur. Bu gün də belədir. Ancaq Ermənistanla əlaqələrinizin yaxşı olması sizin siyasətinizin
nəticəsidir. Amma mən istəməzdim ki, siz Azərbaycanla Ermənistana olan münasibətinizi bir tərəzidə eyni
çəkidə saxlayasınız.
Siz buyurdunuz ki, xoşbəxtlikdən Azərbaycan ilə yaxşı əlaqə qurmusunuz, Ermənistanla da yaxşı əlaqə
qurmusunuz, bu da Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında faydalı ola
bilər. Bu doğrudur. Ancaq İran–Azərbaycan əlaqələrini İran–Ermənistan əlaqələri ilə bərabərləşdirmək
olmaz. Çünki bizim ölkələrimizi, xalqlarımızı bir-birinə bağlayan böyük tarixdir, bizim tarixi köklərimizdir,
bizim müştərək mədəniyyətimizdir, adət-ənənələrimizdir, bizim bir dinə mənsub olmağımızdır. Amma
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Ermənistanla sizin yəqin ki, ancaq iqtisadi əlaqələriniz var. Ona görə rica edərdim ki, bu əlaqələrə eyni gözlə
baxmayasınız.
İqtisadi məsələlər, hansıları ki, siz dediniz, həqiqətən bizim əlaqələrimizdə belə problemlər var. Biz
bunları tədricən həll edirik. Xatirinizdədir, bizim müştərək iqtisadi komissiyamız bir neçə vaxt bundan öncə
İranda toplaşdı və orada çox yaxşı müzakirələr keçdi. Ancaq hələ işlərin çoxu həll olunmayıbdır. Mən öz
tərəfimdən əlavə göstərişlər verəcəyəm ki, bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün həm bizim müştərək komissiya çərçivəsində, həm də bütün başqa sahələrdə lazımi tədbirlər görülsün.
K a m a l X ə r r a z i: Zati-aliləri, çox sağ olun.
İran ilə Azərbaycan arasında bizi bağlayan əlaqələr, o cümlədən tarixi, mədəni, dini əlaqələr, sözsüz ki,
hər iki xalq üçün böyük sərvətdir. Biz bunların əsasında mövcud olan imkanlardan gələcək üçün geniş
istifadə etməliyik. Amma bəlkə də bunları – İranın Azərbaycanla və İranın Ermənistanla əlaqəsini müqayisə
etmək olmaz. İstər dərinliyi baxımından, istərsə də vüsəti baxımından İranla Azərbaycanın münasibətlərinin
həddi-hüdudu ola bilməz. Ona görə Sizin işarə etdiyiniz o birgə müştərək əlaqələr buna əyani sübutdur.
Biz yoxlamalı və baxmalıyıq ki, hansı sahələrdən daha geniş istifadə edək ki, əlaqələrimiz ən yüksək
nöqtəsinə gəlib çatsın. Biz buna tamamilə hazırıq. Belə hesab edirik ki, iki tərəf arasında iqtisadi, siyasi, mədəni əlaqələrdən və eyni zamanda regional beynəlxalq məsələlər çərçivəsində mövcud olan imkanlardan
daha da geniş istifadə edə bilərik və əlaqələrimizin miqyası bundan da artıq ola bilər.
Mən çox şadam ki, ikitərəfli münasibətlərimizdə belə bir ruh mövcuddur. Zati-aliləri, ümidvaram ki,
Sizin rəhbərliyiniz və cənab Xatəminin rəhbərliyi altında məsələlər tezliklə öz həllini tapacaq və ikitərəfli
münasibətlərimizdə daha böyük işlər görə biləcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV AZƏRBAYCANDA RUSİYA
FEDERASİYASI MƏDƏNİYYƏTİ GÜNLƏRİNİN TƏNTƏNƏLİ
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
(22 aprel 2002)
Respublika sarayı
22 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanda Rusiya Federasiyası mədəniyyəti günlərinin başlanğıcı gözəl oldu.
Həm də ona görə gözəl oldu ki, bu günləri Vladimir Fedoseyev kimi görkəmli dirijorun rəhbərlik etdiyi belə
görkəmli orkestr açır. Otuz il bundan əvvəl, 1972-ci ilin sentyabrında da Azərbaycanda Rusiya Federasiyası
mədəniyyəti günləri keçirilmişdi, o vaxt biz Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. Gözəl kollektivlər idi, təxminən
250–300 nəfər gəlmişdi. Musiqiçilər də, teatr xadimləri, müğənnilər, şairlər də var idi.
Görkəmli yazıçıların, şairlərin çoxu xatirimdədir. İndi onlar həyatdan köçmüşlər, onların hamısı burada
olmuşdular. Mən həmişə onlarla birlikdə idim, biz burada çox yaxşı günlər keçirdik. Hətta o vaxt bu, günlər deyil,
dekada adlanırdı. Sonra isə onun adını dəyişib günlər qoydular. Əvvəlcə Bakıda çıxışlar oldu, sonra isə bölgələrə
getdilər, bağlanış üçün yenidən Bakıya qayıtdılar.
O vaxt bizim belə sarayımız yox idi. Sumqayıtda, Gəncədə, Neft Daşlarında çıxış edirdilər. Xatirimdədir,
çoxlu adam tutan bərə ilə Neft Daşlarına getdik. Orada, bərənin göyərtəsində konsertlər verildi, kayutlarda
çal-çağır vardı. Biz – mən və tanınmış incəsənət xadimləri, günlərin iştirakçıları kapitanın kayutuna
toplaşdıq, pəncərədən dəniz görünürdü, hamı yeyib-içirdi. Mən birdən çox görkəmli bir şairi xatırlayaraq
soruşdum: «Bəs o hanı?» Dedilər, yoxdur. Aradan yarım saat keçdi. O yenə də yoxdur. Göstəriş verdim ki,
axtarıb tapsınlar. Onu axtarmağa getdilər və sonra gəlib qulağıma pıçıldadılar ki, o, bir kayuta girib qapını
bağlamışdır və hansısa bir xanımla içir. O xanım da tanınmış aktrisa idi.
Bax, o vaxt sizin orkestr burada çıxış etmişdir, mən də konsertdə olmuşdum. Yeri gəlmişkən, sonralar mən
Moskvada yaşayarkən də konsertlərinizi dinləyirdim. Deməliyəm ki, Fedoseyev dəyişməyibdir. Düşünürdüm ki,
Fedoseyevi zahirən dəyişmiş ağsaçlı qoca kimi görəcəyəm, o isə elə əvvəlki kimidir. Həqiqətən, mən Moskvada
sizi təxminən 15 il əvvəl görmüşdüm və ondan sonra görməmişdim. Bütün insanlar dəyişirlər, mən də
dəyişmişəm, o isə heç dəyişməyibdir.
Bilirsiniz, Çaykovskinin yaradıcılığı çox xoşuma gəlir. Onun müsiqisi, simfoniyaları öz xüsusiyyəti ilə bir
çox simfonik əsərlərdən fərqlənir. Mən Çaykovski haqqında filmi xatırlayıram. Yaxşı, gözəl film idi və
Çaykovskinin musiqisi ilə müşayiət olunur.
Buraya gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bilirəm ki, orkestrinizin çox zəngin proqramı var, siz bütün
dünyanı gəzib-dolaşırsınız, konsertlər verirsiniz. Buna baxmayaraq, Azərbaycana gəlməyə və tamaşaçılarımız
qarşısında çıxış etməyə vaxt tapdınız. Bu, böyük işdir və mən sizə təşəkkür edirəm.
Mən salona diqqət yetirdim. Bilirsiniz, mən tamaşa salonunda tez-tez oluram, indi isə lojada idim və
oradan salonu müşahidə etmək imkanım var idi. Hamı böyük diqqətlə dinləyirdi. Açığını deyək, simfonik
musiqi rəqs təranələri deyildir. Deməli, insanlar bu musiqini başa düşürlər. Bax, bizim dinləyicilər belədir.
Bir baxın, salona 2 mindən çox adam toplaşıb və onların musiqiyə münasibəti necədir.
Mən şadam ki, əvvəla, bizim insanlar Rusiya incəsənətini sevirlər. İncəsənətin müxtəlif növləri var.
Məsələn, Xazanov adamları güldürür. Bu da incəsənətin bir növüdür. Simfonik musiqi isə incəsənətin çox
mürəkkəb, çətin növüdür. İkincisi isə, adamlarımız bu musiqini çox diqqətlə, nəfəs çəkmədən dinləyirdilər.
Musiqi qurtaran kimi, sürəkli alqışlar oldu. Gözəl musiqidir!
Orkestrin solistinin royalda ifası çox gözəl idi. Çaykovskinin musiqisində royal həmişə mühüm rol
oynayır. Bəlkə də mən bilmirəm, o qədər də başa düşmürəm, lakin subyektiv fikrimi bildirirəm.
Çaykovskinin əsərlərində royal xüsusi yer tutur, çox melodik, gözəl səslənir, ruhu oxşayır. Biz bu gün
qonağımızın bu konsertini həyəcanla dinlədik. Çox sağ olun.
Mən burada Sovet Azərbaycanının rəhbəri olanda, filarmoniyaya gedirdim, simfonik musiqini çox
sevirəm. Orada konsertlər olurdu, Niyazi və digər dirijorlar çıxış edirdilər. Görürdüm ki, rəhbər işçilərimiz
bu konsertdə yoxdur. Əlbəttə, konsertlərdə həmişə adam çox olurdu, Bakıda simfonik musiqiyə xüsusi
münasibət var. O zaman mən elan etdim ki, hər cümə axşamı günü axşam saat 7-də filarmoniyada simfonik
musiqidən ibarət konsertə gəlmək lazımdır. Birinci dəfə gəlib gördüm ki, canlarını dişlərinə tutub oturublar.
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Düşündüm ki, ürəklərində məni söyürlər. Sonra fikirləşdim ki, onlar bu musiqini başa düşmürlər. Biz Niyazi
və Janna Dozortseva ilə razılaşdıq ki, Dozortseva hər dəfə konsertə gəlib simfonik musiqidən danışacaq,
sonra konsert başlanacaqdır. Bundan sonra onlar musiqini daha yaxşı qavramağa başladılar. Xatirimdədir, bir
dəfə mən beletajda oturmuşdum, birdən rəhmətlik həyat yoldaşım mənə dedi: «Gör simfonik müsiqiyə necə
qulaq asırlar». Mən gördüm ki, bir cərgə o yanda Nazirlər Soveti sədrinin müavinlərindən biri möhkəm yatıb
və xoruldayır. Həyat yoldaşım dedi ki, yazıqdır, niyə məcbur edirsən. Dedim ki, məcbur edirəm və
edəcəyəm. Yeri gəlmişkən, sonra onlar öyrəşdilər, hətta həvəsləndilər də. Sonralar çox da məcbur etmək
lazım gəlmədi. 1982-ci ilin axırınadək, mən burada işlədiyim müddətdə belə etdim, sonra hər şey pozuldu.
Əlbəttə, indi, demokratiya şəraitində insanları məcbur edə bilmərəm. O vaxt kommunist sistemi idi və
kommunist intizamı vardı. Birinci katib dedi, qurtardı, indi isə məcbur edə bilmərəm. Amma görürəm ki,
məcbur etmək lazım da deyildir. Doğrudur, adətən, rəhbər işçilər əyləşən sırada boş yerlər də görürdüm.
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XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK
ETMƏK ÜÇÜN TÜRKMƏNİSTANIN PAYTAXTI AŞQABAD ŞƏHƏRİNƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
(23 aprel 2002)
23 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Aşqabada səfərim haqqında məlumatınız var. İzahat verməyə ehtiyac
yoxdur. Nə məqsəd üçün gedirik, o da məlumdur. Çünki uzun müddətdir Xəzər dənizinin statusunun müəyyən
olunması ilə əlaqədar müxtəlif səpkilərdə danışıqlar gedibdir. Xüsusən bizim xarici işlər nazirlərinin rəhbərlik
etdikləri ekspert qrupları çox işləyiblər. Eyni zamanda ikitərəfli görüşlər də çox olubdur. Xarici işlər nazirləri, baş
nazirlər, prezidentlər görüşüblər. İndi birinci dəfədir ki, biz dövlət başçıları səviyyəsində Aşqabadda toplaşırıq.
Gedək, görək nə olur.
S u a l: Cənab Prezident, İran belə bir rəsmi məlumat yayıb ki, bu sammitdə İİR-ə 14,5 faiz təklif
olunacaq. Bildirilir ki, İran bu təkliflə razılaşır. Həmin təklifin gündəliyə çıxarılacağını gözləmək
olarmı?
C a v a b: Bilmirəm. Nə olacaqsa, orada görəcəyik. Bu barədə məlumatım yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Xəzərlə bağlı mövqeyində hər hansı bir yenilik varmı?
C a v a b: Yoxdur.
S u a l: Xəzər dənizi enerji daşıyıcıları ilə zəngin olan bir mənbədir. Bu mənbənin istifadə olunması
və dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin diqqətinin buraya cəlb edilməsi Sizin böyük xidmətinizdir.
Bizim ictimaiyyət Aşqabad sammitində Xəzərin sektorlara bölünməsində dövlətlərin ümumi razılığa
gələcəyinə əmindir. Sizcə, ictimaiyyətimiz öz əminliyində yanılmır ki?
C a v a b: Mən də əminəm, camaat da əmindir. Amma lazımdır ki, razılığa gələk.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya nümayəndə heyəti burada olanda Siz dediniz ki, koordinatların
dəqiqləşdirilməsinə Rusiya ilə Qazaxıstan başlayıblar. Bu koordinatlar Azərbaycanla da
razılaşdırılacaqdır. Bunu sürətləndirmək lazımdır. Putinlə görüşünüzdə Siz bu məsələyə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Biz artıq bunu danışmışıq. Burada problem yoxdur. Bizim ekspertlər işləyirlər. Nəzərdə tutulur ki,
hazır olsa – iyun ayının əvvəlində mən Sankt-Peterburqa gedəcəyəm, orada prezident Putinlə görüşəcəyəm – ola
bilər, orada imzalayaq.
S u a l: Cənab Prezident, İranın prezidenti Xatəmi ilə görüşəcəksinizmi?
Cavab: Bəli, görüşəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanın prezidenti Saparmurad Türkmənbaşı ilə
görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Türkmənbaşı ev sahibidir. Yəqin ki, görüş olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Türkmənistana borcu vardır. Türkmənistan tərəfi artıq
rəqəmlər deyib, problemin həllini yubadırdı. Bu məsələ barədə danışıq aparacaqsınızmı? Bir də ki,
Türkmənistana gediş-gəlişlə bağlı bəzi problemlər barədə söhbətiniz olacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, indi mən borc məsələsindən heç danışmaq istəmirəm. Buna hazır da deyiləm. Çünki
bu səfərimin məqsədi o deyil. Türkmənistana gediş-gəlişi nə mənada deyirsiniz, onlar hamıya viza qoyublar.
S u a l: Onlar deyirlər ki, azərbaycanlılar gələndə problem yaranır.
C a v a b: Bir halda ki, viza qoyub, bu öz vətəndaşlarının hamısına aiddir. O azərbaycanlılar da
Türkmənistanın vətəndaşlarıdır. Burada heç kəsə istisna etmək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanla və İranla mübahisəli yataqlar barədə məsələ
qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, bizim mübahisəli yataqlarımız yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Aşqabada səfəriniz o deməkdirmi ki, İranla Türkmənistanın
mövqelərində yaxınlıq var?
C a v a b: Mənim mövqeyim bunu bildirmir – bu iki dövlətin mövqelərində yaxınlıq var, ya yox. Biz
birinci dəfə toplaşırıq. Bunu başqa məsələlərlə şərtləndirmək olmaz.
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S u a l: Cənab Prezident, səhhətiniz necədir? Qəzetlərdə məlumat yayılmışdı ki, Siz hətta
xəstəxanaların birinə baş çəkmisiniz.
C a v a b: Sən mənə lap yaxında durmusan... Sən necə düşünürsən? Sən məni görürsən. Necəyəm? O yalan
yazılara sən cavab ver – özü də bəzən cavabın tutarlı olur – onlara cavab ver ki, mən prezidentdən 50 santimetr
məsafədə durmuşdum, onun səhhətini hiss etdim. Nə hiss etmisən, öz işindir.
S u a l: Cənab Prezident, 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə şəxsən Sizin özünüzün qatılacağınız
gözlənilirmi?
C a v a b: Mən bunu çoxdan bəyan etmişəm. Bəyan etmişəm ki, 2003-cü ilin seçkilərində mən yenidən
iştirak edəcəyəm.
S u a l: Tək namizəd göstəriləcəksiniz, yoxsa başqa namizəd də olacaq? Yeni Azərbaycan
Partiyasından İlham Əliyevin namizədliyindən söhbət gedir.
C a v a b: Bir partiyadan iki namizəd ola bilməz.
S u a l: Cənab Prezident, güc nazirliklərində, habelə Gömrük Komitəsində, Vergilər Nazirliyində
rəhbərlərin dəyişdiriləcəyi barədə söz-söhbət gedir. Bu nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Bunu haradan gözləyirsiniz? O qədər belə yalan məlumatlar yayırlar ki, mən bunlara cavab
verməyəcəym.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla hərbi təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlıqla bağlı bəyanatları Azərbaycan–İran münasibətlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, gəlin burada belə şeyləri müzakirə etməyək. Bizim şərhçilərimiz televiziyada,
xüsusən özəl kanallarda bunları şərh edirlər. Düzdür, bəzən səhvlərə yol verirlər, özlərinin subyektiv fikirlərini deyirlər. Bura o söhbətin yeri deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ prezidenti Corc Buş Azərbaycana, Ermənistana və Tacikistana
hərbi yardımla bağlı sənəd imzalamışdır. Konkret olaraq Azərbaycana nə cür yardım göstəriləcək?
C a v a b: Görək də. O bu sənədi beşinci gün imzalamışdır. Gərək onlar bizə desinlər ki, yardım necə
olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, şənbə gününə müxalifətin icazə verilmiş mitinqi nəzərdə tutulmuşdur.
Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bu, artıq adi haldır. Mitinq keçirirlər... Birinci mitinq deyil ki. Bir-iki gün bundan əvvəl
qadınlar da mitinq keçirdilər. İndi kişilər keçirəcəklər. Sonra yəqin qocalar keçirəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, bu gün Azərbaycan futbolunda çox böhranlı vəziyyət yaranmışdır. UEFA,
FİFA Azərbaycanı hətta bu federasiyalardan uzaqlaşdırmaqla hədələyir. Buna Sizin münasibətinizi
bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən futbol məsələsi ilə heç məşğul olmuram və xəbərim də yoxdur. Çünki indi bir
adam hər şeylə məşğul ola bilməz. Mən maraqlanmıram. Bu, idmançıların, futbol komandalarının işidir.
S u a l: Sammitdə hansısa sənəd imzalanacaqmı?
C a v a b: Nəzərdə tutulur ki, bəyannamə imzalansın. Bizim ekspertlər onun üzərində işləyib mətnini
razılaşdıra bilsələr, imzalayacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Siz səfərdən qayıdan kimi sahibkarlarla görüşəcəksiniz. Onların bəzi
problemləri var. Məsələn, Nəqliyyat nazirinin təsdiq olunması, Prezidentin Yanında Sahibkarlar
Şurasının yaradılması. Qarşıdakı görüşdən bu nəticələri gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsənmi, sən yaxşı jurnalistsən, amma hərdənbir bəsit suallar verirsən. Bu görüşdən çox şey
gözləmək olar. İndi belə bir böyük görüş keçirəcəyik və bütün Azərbaycana bəyan etmişik ki, sahibkarlardan kim
istəyirsə, gəlib fikirlərini deyə bilər. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, sahibkarlar öz işləri haqqında, onlara
mane olan səbəblər haqqında açıq danışsınlar. Azərbaycanda biznesi inkişaf etdirmək lazımdır. Özü də, yerli
sahibkarlar biznesi inkişaf etdirməlidirlər. Biz müşahidə edirik ki, yerli biznesin inkişaf etməsində də problemlər
var, sahibkarlara maneçiliklər var. Onların bəziləri öz işlərini istədikləri kimi apara bilmirlər.
Təəssüflər olsun ki, əvvəllər olduğu kimi, yenə də ayrı-ayrı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qanunsuz
yoxlamalar aparılır, biznesmenlərin işinə müdaxilə edilir. Hətta mən hiss edirəm ki, bizim vergi orqanlarının da
işində bir az səhvlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Bunların hamısı biznesin inkişafına mane olur. Azərbaycan
prezidenti kimi, mənim də məqsədim ondan ibarətdir ki, bunları biznesmenlərin özlərindən eşidim. Onlara nə
mane olur və nə etmək lazımdır ki, onlar öz işlərini daha da uğurla apara bilsinlər və Azərbaycanda yerli biznes
inkişaf etsin. Bu çox mühüm məsələdir. Çünki biz islahatlar keçirmişik, dövlətin inhisarında bir şey yoxdur.
Bütün iqtisadiyyatımız indi sahibkarların, iş adamlarının əlindədir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı
sahibkarların, iş adamlarının fəaliyyətindən asılıdır. Ona görə də biz buna böyük qayğı göstərməliyik. Necə ki,
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keçmişdə bunların hamısı dövlətin inhisarında olanda, dövlət onlara qayğı göstərirdi, indi bunlar sahibkarlardadır
və biz onlara qayğı göstərməliyik, kömək etməliyik. Biz onların dərdlərini özlərinin dilindən eşitməliyik.
Əlbəttə, mən onlara da arzu edirəm ki, vəziyyəti obyektiv qiymətləndirsinlər. Həqiqətən onlara mane olan
məsələləri qaldırsınlar, ayrı-ayrı icra orqanlarının onlara qarşı ədalətsizliklərini bildirsinlər. Hesab edirəm ki, bu,
yox deyildir. Qorxmasınlar, çəkinməsinlər, açıq söhbət getsin. Bu çox böyük bir şeydir. Təbiidir ki, biz görüşdə
aldığımız məlumatları təhlil edəcək, sonra lazımi tədbirlər görəcəyik. Güman edirəm ki, bundan sonra Azərbaycan
prezidentinin fərmani olacaqdır. Ona görə də biz sadə görüş keçirmək istəmirik. Bu, iqtisadi islahatlar sahəsində
bizim apardığımız işin bir hissəsidir.
S u a l: Cənab Prezident, son zamanlar Rusiyada skinxedlərin fəaliyyəti güclənib. Onların qafqazlılara,
o cümlədən azərbaycanlılara münasıbəti çox radikaldır. Siz Rusiya prezidenti ilə görüşərkən bu məsələyə,
bir də Krasnodardan ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsi məsələsinə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Birinci məsələ Rusiya dövlətinin öz işidir, biz buna qarışmırıq və qarışmayacağıq. Hesab edirəm ki,
Rusiya dövləti bu problemlərin nə qədər təhlükəli olduğunu özü bilir və lazımi tədbirlər görür.
İkincisi, bizim öz dərdimiz var. Bizə nə lazımdır ki, Krasnodardan ermənilərin haraya köçürülməsi ilə məşğul
olaq. İnanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağa gəlsinlər. Dağlıq Qarabağa gəlsəydilər, niyə oraya gedirdilər?
Krasnodar çox gözəl yerdir. Ona görə oranı seçiblər. Gəlib Dağlıq Qarabağın daşları üzərində onlar nə edəcəklər?
S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov nazirləri Nizami Qocayevlə
bağlı qanunsuzluqlara və cinayətə yol verməkdə ittiham etmişdi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Siz bu mövzunu o qədər çeynəmisiniz, yazıq Murtuz Ələsgərovu televiziyada o qədər göstərmisiniz
ki... Mənə belə gəlir ki, hər şey məlumdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz xarici iş adamları ilə də görüşəcəksiniz? Bu görüşdən məqsəd nədir?
C a v a b: Görüşəcəyəm. Məqsəd yenə eynidir.
Sağ olun.
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XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
(24 aprel 2002)

24 aprel 2002-ci il
Hörmətli Saparmurad Atayeviç!
Hörmətli dövlət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Türkmənistan prezidenti Saparmurad Atayeviç Niyazovu, İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid
Məhəmməd Xatəmini, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Abişeviç Nazarbayevi, Rusiya
Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putini ürəkdən salamlayıram.
Xəzəryanı dövlətlərin başçılarının görüşünün təşkilinə görə, mehriban qonaqpərvərliyə, səmimi qəbula
görə hörmətli Saparmurad Atayeviçə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu yaxın vaxtlaradək Xəzər dənizi SSRİ-nin fəaliyyət meydanı olmuşdur. Sovet İttifaqının
dağılmasından sonra müstəqil Xəzəryanı dövlətlər Xəzər dənizində təşəkkül tapmış praktikanı davam
etdirərək, lazımi ekoloji, iqtisadi, elmi-texniki tədbirlər həyata keçirirlər. Lakin Xəzər dənizinin nadir
xarakterinin qorunub saxlanması zərurəti, onun özünəməxsus xüsusiyyətlərinin və təbii ehtiyatlarının
mühafizəsi bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında daha səmərəli əməkdaşlıq vəzifəsini irəli sürür.
Bununla əlaqədar Xəzəryanı dövlətlərin Aşqabad zirvə görüşü böyük əhəmiyyətə malikdir.
Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazovun təşəbbüsü tam dəstəklənməyə və bəyənilməyə layiqdir.
Zənnimcə, bu zirvə görüşü Xəzəryanı ölkələrin Xəzər dənizində daha sıx əməkdaşlığın başlanğıcı olacaqdır.
Yeni şəraitdə Xəzər dənizinin hüquqi statusunu müəyyənləşdirmək zərurəti yaranmışdır. Bizim
ölkələrimiz bu istiqamətdə xeyli iş görmüşlər. Xəzəryanı dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin müavinləri
formatında ekspert qrupları böyük iş aparmışlar. Xarici işlər nazirləri, hökumət və dövlət başçıları
səviyyəsində ikitərəfli əsasda bir çox görüşlər keçirilmişdir. Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu
kimi mühüm məsələnin müzakirəsi və bu barədə qərar qəbul olunması üçün yaxşı təcrübə toplanmış və
lazımi zəmin yaradılmışdır.
Xatırlatmaq istəyirəm ki, SSRİ Xəzər hövzəsində inhisara malik olaraq, bir çox onilliklər ərzində Xəzər
dənizinin mineral ehtiyatlarının öyrənilməsi ilə, dənizdə neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və işlənməsi ilə
fəal məşğul olmuşdur. Bu işi SSRİ Neft və Qaz Sənayesi Nazirliyi Azərbaycanın neft sənayesi
təşkilatlarının, elmi tədqiqat idarələrinin bazasında həyata keçirirdi.
Qeyd etmək lazımdır ki, Xəzər dənizindəki bütün neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı və istismarı
Azərbaycan neftçiləri tərəfindən yerinə yetirilirdi. Onlar bu işlə ötən əsrin 40-cı illərindən başlayaraq məşğul
olmuşlar. Azərbaycan neftçiləri, alimləri, geoloqları Xəzər dənizinin bütün akvatoriyasının geoloji
quruluşunun öyrənilməsinə, neft və qaz yataqlarının axtarışlarına və kəşfiyyatına böyük töhfə vermişlər.
1949-cu ildə bizim neftçilərimiz Xəzər dənizində, Azərbaycan sahillərindən 100 kilometr məsafədə
yerləşən Neft daşları yatağında neft və qaz hasilatına başladılar. Xəzər dənizinin karbohidrogen
xammalından sənaye üsulu ilə istifadə edilməsi məhz həmin vaxtdan başlanmışdır.
1949-cu ildən başlayaraq Azərbaycan neftçiləri Xəzər dənizindən 480 milyon ton neft və 337 milyard
kubmetr qaz çıxarmışlar.
Dövlət müstəqilliyi illərində Azərbaycan Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarının işlənilməsi ilə fəal
məşğul olaraq, xarici sərmayələri bu işə cəlb etmişdir. Bütün bunlar Xəzər dənizinin Azərbaycan sektoru
daxilində həyata keçirilir. Sovet İttifaqının Xəzəryanı respublikaları üçün sektorlar 1970-ci ildə SSRİ Neft
Sənayesi Nazirliyi tərəfindən müəyyən edilmişdi. Yeri gəlmişkən, Xəzər dənizinin Sovet İttifaqının
Xəzəryanı respublikaları arasında sektorlara bölünməsi orta xətt prinsipinə, beynəlxalq hüquqa uyğundur.
Eyni zamanda biz Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyənləşdirilməsi barədə bütün Xəzəryanı
dövlətlərlə intensiv iş aparırdıq. Bunun nəticəsində Rusiya Federasiyası və Qazaxıstan ilə Xəzər dənizində
əməkdaşlığın prinsipləri haqqında, Xəzər dənizi dibinin bölünməsinə dair razılaşmalar imzalanmışdır. Bu
razılaşmaların əsasını belə sututarların eyni uzaqlıqdan keçən orta xətt metodunun tətbiqi vasitəsilə
həmhüdud və qarşı tərəfdəki dövlətlər arasında sektorlara bölünməsinin dünya praktikasında hamılıqla qəbul
olunmuş prinsipi təşkil edir.
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Ümidvarıq ki, bu gün biz bütün Xəzəryanı dövlətlər arasında razılığa nail olmaq imkanlarını müəyyən
edə bilərik.
Hüquqi statusun olmaması sahilyanı dövlətlərin Xəzər barəsində öz suveren hüquqlarının həyata
keçirilməsini davam etdirməsinə mane olmamalıdır və artıq təşəkkül tapmış müvafiq sektorlarda Xəzər
dənizinin təbii ehtiyatlarının işlənilməsi və istifadəsi sahəsində işləri dayandırmaq üçün əsas ola bilməz.
Xəzər dənizinin hüquqi statusu məsələsinin sahilyanı dövlətlər arasında həlli onların suveren hüquqlarına
hörmət, qarşılıqlı surətdə faydalı tərəfdaşlıq ruhunda, dinc vasitələrlə, danışıqlar yolu ilə həyata
keçirilməlidir. Sahilyanı dövlətlər arasında münasibətlərdə güc işlətməklə təzyiq göstərməyin və hədəqorxunun hər hansı forma və metodlarından istifadə edilməsi yolverilməzdir.
Xəzər dənizi Xəzəryanı ölkələrin mehriban qonşuluq, qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq dənizi,
dostluq, sülh və təhlükəsizlik dənizi olmalıdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİN İLƏ
GÖRÜŞÜ
(24 aprel 2002)
Aşqabad, «Ruhiyyət» sarayı
24 aprel 2002-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Başlıca nəticə ondan ibarətdir ki, müxtəlif səviyyələrdə on il ərzində aparılmış
danışıqlardan, söhbətlərdən, görüşlərdən, müzakirələrdən sonra biz, nəhayət, bir yerə toplaşa bildik. İkinci
mühüm cəhət ondan ibarətdir ki, biz Xəzərin problemi ilə əlaqədar belə yüksək səviyyədə müntəzəm olaraq
görüşmək barədə razılığa gəldik. Nəhayət, hamı belə bir yekdil rəydədir ki, məsələləri, o cümlədən də
mübahisəli xarakterli məsələləri ancaq həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli danışıqlar prosesində həll etmək olar.
Zənnimcə, bunu bu görüşün müvəffəqiyyəti adlandırmaq olar.
Son vaxtlar təhlükəsizlik məsələlərinə, o cümlədən də ən kəskin məsələlərə dair intensiv dialoqlar
aparılır. Diqqətəlayiq haldır ki, bizim görüşüb bu və ya digər məsələləri müzakirə etməyə imkanımız vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən də bu fikirdəyəm, bizim belə imkanımız var, ümumiyyətlə, daha tez-tez
görüşməyə ehtiyac duyulur. Şəxsən mən hesab edirəm ki, biz bu imkanlardan istifadə etməliyik. Bu,
yaxşı imkandır. Biz burada Xəzər problemi ilə əlaqədar gərgin işləyirik. 2001 -ci ilin yanvarında Sizin
Azərbaycana rəsmi səfərinizdən sonra başlanmış dialoqumuz davam edir. Bu dialoq mənim Moskvaya
səfərimdən sonra daha böyük vüsət alıbdır. Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər ölkələrimizin
mənafeləri naminə yaxşı istiqamətdə inkişaf edir. Biz Azərbaycanda buna şahidik. Hesab edirəm ki,
Bakıda və Moskvada imzaladığımız bütün sənədlərdə nəzərdə tutulanları yerinə yetirməyə imkanımız
vardır.
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XƏZƏRYANI ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK
ETMƏK ÜÇÜN TÜRKMƏNİSTANIN PAYTAXTI AŞQABAD ŞƏHƏRİNƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN SUALLARINA CAVABI
(23 aprel 2002)
23 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Aşqabada səfərim haqqında məlumatınız var. İzahat verməyə ehtiyac
yoxdur. Nə məqsəd üçün gedirik, o da məlumdur. Çünki uzun müddətdir Xəzər dənizinin statusunun müəyyən
olunması ilə əlaqədar müxtəlif səpkilərdə danışıqlar gedibdir. Xüsusən bizim xarici işlər nazirlərinin rəhbərlik
etdikləri ekspert qrupları çox işləyiblər. Eyni zamanda ikitərəfli görüşlər də çox olubdur. Xarici işlər nazirləri, baş
nazirlər, prezidentlər görüşüblər. İndi birinci dəfədir ki, biz dövlət başçıları səviyyəsində Aşqabadda toplaşırıq.
Gedək, görək nə olur.
S u a l: Cənab Prezident, İran belə bir rəsmi məlumat yayıb ki, bu sammitdə İİR-ə 14,5 faiz təklif
olunacaq. Bildirilir ki, İran bu təkliflə razılaşır. Həmin təklifin gündəliyə çıxarılacağını gözləmək
olarmı?
C a v a b: Bilmirəm. Nə olacaqsa, orada görəcəyik. Bu barədə məlumatım yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Xəzərlə bağlı mövqeyində hər hansı bir yenilik varmı?
C a v a b: Yoxdur.
S u a l: Xəzər dənizi enerji daşıyıcıları ilə zəngin olan bir mənbədir. Bu mənbənin istifadə olunması
və dünyanın inkişaf etmiş dövlətlərinin diqqətinin buraya cəlb edilməsi Sizin böyük xidmətinizdir.
Bizim ictimaiyyət Aşqabad sammitində Xəzərin sektorlara bölünməsində dövlətlərin ümumi razılığa
gələcəyinə əmindir. Sizcə, ictimaiyyətimiz öz əminliyində yanılmır ki?
C a v a b: Mən də əminəm, camaat da əmindir. Amma lazımdır ki, razılığa gələk.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya nümayəndə heyəti burada olanda Siz dediniz ki, koordinatların
dəqiqləşdirilməsinə Rusiya ilə Qazaxıstan başlayıblar. Bu koordinatlar Azərbaycanla da
razılaşdırılacaqdır. Bunu sürətləndirmək lazımdır. Putinlə görüşünüzdə Siz bu məsələyə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Biz artıq bunu danışmışıq. Burada problem yoxdur. Bizim ekspertlər işləyirlər. Nəzərdə tutulur ki,
hazır olsa – iyun ayının əvvəlində mən Sankt-Peterburqa gedəcəyəm, orada prezident Putinlə görüşəcəyəm – ola
bilər, orada imzalayaq.
S u a l: Cənab Prezident, İranın prezidenti Xatəmi ilə görüşəcəksinizmi?
Cavab: Bəli, görüşəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanın prezidenti Saparmurad Türkmənbaşı ilə
görüşəcəksinizmi?
C a v a b: Türkmənbaşı ev sahibidir. Yəqin ki, görüş olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın Türkmənistana borcu vardır. Türkmənistan tərəfi artıq
rəqəmlər deyib, problemin həllini yubadırdı. Bu məsələ barədə danışıq aparacaqsınızmı? Bir də ki,
Türkmənistana gediş-gəlişlə bağlı bəzi problemlər barədə söhbətiniz olacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, indi mən borc məsələsindən heç danışmaq istəmirəm. Buna hazır da deyiləm. Çünki
bu səfərimin məqsədi o deyil. Türkmənistana gediş-gəlişi nə mənada deyirsiniz, onlar hamıya viza qoyublar.
S u a l: Onlar deyirlər ki, azərbaycanlılar gələndə problem yaranır.
C a v a b: Bir halda ki, viza qoyub, bu öz vətəndaşlarının hamısına aiddir. O azərbaycanlılar da
Türkmənistanın vətəndaşlarıdır. Burada heç kəsə istisna etmək olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Türkmənistanla və İranla mübahisəli yataqlar barədə məsələ
qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bilirsinizmi, bizim mübahisəli yataqlarımız yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin Aşqabada səfəriniz o deməkdirmi ki, İranla Türkmənistanın
mövqelərində yaxınlıq var?
C a v a b: Mənim mövqeyim bunu bildirmir – bu iki dövlətin mövqelərində yaxınlıq var, ya yox. Biz
birinci dəfə toplaşırıq. Bunu başqa məsələlərlə şərtləndirmək olmaz.
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S u a l: Cənab Prezident, səhhətiniz necədir? Qəzetlərdə məlumat yayılmışdı ki, Siz hətta
xəstəxanaların birinə baş çəkmisiniz.
C a v a b: Sən mənə lap yaxında durmusan... Sən necə düşünürsən? Sən məni görürsən. Necəyəm? O yalan
yazılara sən cavab ver – özü də bəzən cavabın tutarlı olur – onlara cavab ver ki, mən prezidentdən 50 santimetr
məsafədə durmuşdum, onun səhhətini hiss etdim. Nə hiss etmisən, öz işindir.
S u a l: Cənab Prezident, 2003-cü ildəki prezident seçkilərinə şəxsən Sizin özünüzün qatılacağınız
gözlənilirmi?
C a v a b: Mən bunu çoxdan bəyan etmişəm. Bəyan etmişəm ki, 2003-cü ilin seçkilərində mən yenidən
iştirak edəcəyəm.
S u a l: Tək namizəd göstəriləcəksiniz, yoxsa başqa namizəd də olacaq? Yeni Azərbaycan
Partiyasından İlham Əliyevin namizədliyindən söhbət gedir.
C a v a b: Bir partiyadan iki namizəd ola bilməz.
S u a l: Cənab Prezident, güc nazirliklərində, habelə Gömrük Komitəsində, Vergilər Nazirliyində
rəhbərlərin dəyişdiriləcəyi barədə söz-söhbət gedir. Bu nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Bunu haradan gözləyirsiniz? O qədər belə yalan məlumatlar yayırlar ki, mən bunlara cavab
verməyəcəym.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla hərbi təhlükəsizlik sahəsində
əməkdaşlıqla bağlı bəyanatları Azərbaycan–İran münasibətlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
C a v a b: Bilirsiniz, gəlin burada belə şeyləri müzakirə etməyək. Bizim şərhçilərimiz televiziyada,
xüsusən özəl kanallarda bunları şərh edirlər. Düzdür, bəzən səhvlərə yol verirlər, özlərinin subyektiv fikirlərini deyirlər. Bura o söhbətin yeri deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ prezidenti Corc Buş Azərbaycana, Ermənistana və Tacikistana
hərbi yardımla bağlı sənəd imzalamışdır. Konkret olaraq Azərbaycana nə cür yardım göstəriləcək?
C a v a b: Görək də. O bu sənədi beşinci gün imzalamışdır. Gərək onlar bizə desinlər ki, yardım necə
olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, şənbə gününə müxalifətin icazə verilmiş mitinqi nəzərdə tutulmuşdur.
Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bu, artıq adi haldır. Mitinq keçirirlər... Birinci mitinq deyil ki. Bir-iki gün bundan əvvəl
qadınlar da mitinq keçirdilər. İndi kişilər keçirəcəklər. Sonra yəqin qocalar keçirəcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, bu gün Azərbaycan futbolunda çox böhranlı vəziyyət yaranmışdır. UEFA,
FİFA Azərbaycanı hətta bu federasiyalardan uzaqlaşdırmaqla hədələyir. Buna Sizin münasibətinizi
bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən futbol məsələsi ilə heç məşğul olmuram və xəbərim də yoxdur. Çünki indi bir
adam hər şeylə məşğul ola bilməz. Mən maraqlanmıram. Bu, idmançıların, futbol komandalarının işidir.
S u a l: Sammitdə hansısa sənəd imzalanacaqmı?
C a v a b: Nəzərdə tutulur ki, bəyannamə imzalansın. Bizim ekspertlər onun üzərində işləyib mətnini
razılaşdıra bilsələr, imzalayacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Siz səfərdən qayıdan kimi sahibkarlarla görüşəcəksiniz. Onların bəzi
problemləri var. Məsələn, Nəqliyyat nazirinin təsdiq olunması, Prezidentin Yanında Sahibkarlar
Şurasının yaradılması. Qarşıdakı görüşdən bu nəticələri gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsənmi, sən yaxşı jurnalistsən, amma hərdənbir bəsit suallar verirsən. Bu görüşdən çox şey
gözləmək olar. İndi belə bir böyük görüş keçirəcəyik və bütün Azərbaycana bəyan etmişik ki, sahibkarlardan kim
istəyirsə, gəlib fikirlərini deyə bilər. Məqsədimiz nədir? Məqsədimiz odur ki, sahibkarlar öz işləri haqqında, onlara
mane olan səbəblər haqqında açıq danışsınlar. Azərbaycanda biznesi inkişaf etdirmək lazımdır. Özü də, yerli
sahibkarlar biznesi inkişaf etdirməlidirlər. Biz müşahidə edirik ki, yerli biznesin inkişaf etməsində də problemlər
var, sahibkarlara maneçiliklər var. Onların bəziləri öz işlərini istədikləri kimi apara bilmirlər.
Təəssüflər olsun ki, əvvəllər olduğu kimi, yenə də ayrı-ayrı hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qanunsuz
yoxlamalar aparılır, biznesmenlərin işinə müdaxilə edilir. Hətta mən hiss edirəm ki, bizim vergi orqanlarının da
işində bir az səhvlər meydana çıxmağa başlayıbdır. Bunların hamısı biznesin inkişafına mane olur. Azərbaycan
prezidenti kimi, mənim də məqsədim ondan ibarətdir ki, bunları biznesmenlərin özlərindən eşidim. Onlara nə
mane olur və nə etmək lazımdır ki, onlar öz işlərini daha da uğurla apara bilsinlər və Azərbaycanda yerli biznes
inkişaf etsin. Bu çox mühüm məsələdir. Çünki biz islahatlar keçirmişik, dövlətin inhisarında bir şey yoxdur.
Bütün iqtisadiyyatımız indi sahibkarların, iş adamlarının əlindədir. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı
sahibkarların, iş adamlarının fəaliyyətindən asılıdır. Ona görə də biz buna böyük qayğı göstərməliyik. Necə ki,
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keçmişdə bunların hamısı dövlətin inhisarında olanda, dövlət onlara qayğı göstərirdi, indi bunlar sahibkarlardadır
və biz onlara qayğı göstərməliyik, kömək etməliyik. Biz onların dərdlərini özlərinin dilindən eşitməliyik.
Əlbəttə, mən onlara da arzu edirəm ki, vəziyyəti obyektiv qiymətləndirsinlər. Həqiqətən onlara mane olan
məsələləri qaldırsınlar, ayrı-ayrı icra orqanlarının onlara qarşı ədalətsizliklərini bildirsinlər. Hesab edirəm ki, bu,
yox deyildir. Qorxmasınlar, çəkinməsinlər, açıq söhbət getsin. Bu çox böyük bir şeydir. Təbiidir ki, biz görüşdə
aldığımız məlumatları təhlil edəcək, sonra lazımi tədbirlər görəcəyik. Güman edirəm ki, bundan sonra Azərbaycan
prezidentinin fərmani olacaqdır. Ona görə də biz sadə görüş keçirmək istəmirik. Bu, iqtisadi islahatlar sahəsində
bizim apardığımız işin bir hissəsidir.
S u a l: Cənab Prezident, son zamanlar Rusiyada skinxedlərin fəaliyyəti güclənib. Onların qafqazlılara,
o cümlədən azərbaycanlılara münasıbəti çox radikaldır. Siz Rusiya prezidenti ilə görüşərkən bu məsələyə,
bir də Krasnodardan ermənilərin Dağlıq Qarabağa köçürülməsi məsələsinə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Birinci məsələ Rusiya dövlətinin öz işidir, biz buna qarışmırıq və qarışmayacağıq. Hesab edirəm ki,
Rusiya dövləti bu problemlərin nə qədər təhlükəli olduğunu özü bilir və lazımi tədbirlər görür.
İkincisi, bizim öz dərdimiz var. Bizə nə lazımdır ki, Krasnodardan ermənilərin haraya köçürülməsi ilə məşğul
olaq. İnanmıram ki, onlar Dağlıq Qarabağa gəlsinlər. Dağlıq Qarabağa gəlsəydilər, niyə oraya gedirdilər?
Krasnodar çox gözəl yerdir. Ona görə oranı seçiblər. Gəlib Dağlıq Qarabağın daşları üzərində onlar nə edəcəklər?
S u a l: Cənab Prezident, bu günlərdə parlamentin sədri Murtuz Ələsgərov nazirləri Nizami Qocayevlə
bağlı qanunsuzluqlara və cinayətə yol verməkdə ittiham etmişdi. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Siz bu mövzunu o qədər çeynəmisiniz, yazıq Murtuz Ələsgərovu televiziyada o qədər göstərmisiniz
ki... Mənə belə gəlir ki, hər şey məlumdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz xarici iş adamları ilə də görüşəcəksiniz? Bu görüşdən məqsəd nədir?
C a v a b: Görüşəcəyəm. Məqsəd yenə eynidir.
Sağ olun.
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YERLİ SAHİBKARLARLA GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
(25 aprel 2002)
Prezident sarayı
25 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli sahibkarlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan dövlətinin iqtisadi siyasəti Azərbaycanın iqtisadiyyatını bazar iqtisadiyyatı yolu ilə inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Bunun üçün biz 1995-ci ildən başlayaraq, ardıcıl surətdə lazım olan iqtisadi islahatları
həyata keçiririk. Biz bu gün məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərik ki, artıq bizim iqtisadi siyasətimiz, həyata
keçirdiyimiz tədbirlər öz müsbət nəticəsini verir və verməkdədir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1990-cı ilin əvvəllərində böhran vəziyyətində olduğu halda, 1995-ci ildən
artıq inkişafa başlayıbdır. İqtisadiyyatın bütün sahələrində inkişaf müşahidə olunur və bu inkişaf ilbəil artır.
Bunların əsas səbəbləri, qeyd etdiyim kimi, iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. İqtisadi
islahatlar müxtəlif xarakter daşıyır, müxtəlif sahələri əhatə edir və böyük tədbirlərin həyata keçirilməsini
tələb edir. Biz bunların hamısını edirik, baxmayaraq ki, bunları həyata keçirmək üçün bir çox çətinliklərimiz
var idi. Keçmiş iqtisadi psixologiyadan uzaqlaşmaq, insanları yeni iqtisadi təfəkkürə alışdırmaq və beləliklə
də, islahatları həyata keçirərək, eyni zamanda onların müsbət nəticələrinin əldə olunmasına nail olmaq lazım
idi. Dediyim kimi, biz bu nəticələri əldə etmişik.
Aparılan siyasət, islahatlar və bazar iqtisadiyyatı prinsipi ölkədə yeni təbəqənin, sahibkarlar təbəqəsinin
yaranmasına gətirib çıxarıbdır. Bu belə də olmalıydı, çünki bazar iqtisadiyyatının əsasında şəxsi mülkiyyət,
özəl mülkiyyət və sahibkarlıq durur. Bizim görəcəyimiz işlər ondan ibarət idi ki, islahatları həyata keçirmək
üçün, bazar iqtisadiyyatının tələblərini ödəmək üçün lazım olan qanunlar qəbul etməliydik, qaydalar
yaratmalı idik və ölkəmizdə bu qanunların həyata keçirilməsini, onlara riayət olunmasını təmin etməliydik.
Biz deyə bilərik ki, bunu da etmişik.
İndi Azərbaycanda böyük sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır. Sahibkarlar təbəqəsi Azərbaycan
iqtisadiyyatının aparıcı bir hissəsidir. Özəlləşdirmə prosesi gedir, iqtisadiyyatın çox sahəsi özəlləşdirilibdir.
Əldə etdiyimiz nailiyyətlərdə özəlləşdirmənin böyük əhəmiyyəti vardır. İqtisadiyyatın bir çox sahələrindəki
nəticələr, özəl sektorun hesabına əldə edilibdir. Bir daha deyirəm, özəl sektorun yaradıcıları, özəl sektorun
aparıcıları sahibkarlar qrupunu, sahibkarlar təbəqəsini meydana gətirir.
Demək olar ki, indi bizim sosial-iqtisadi inkişafımız sahibkarların fəaliyyətindən asılıdır. Çünki əgər
iqtisadiyyat özəlləşdirilibsə, yaxud onun böyük bir hissəsi özəlləşdirilibsə, demək, iqtisadiyyatın böyük bir
hissəsi sahibkarların əlindədir və onların səmərəli işləməsi Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafını təmin
edən amildir. Ona görə də biz buna dövlət siyasətimizin böyük bir hissəsi kimi baxırıq.
Əgər keçmişlə müqayisə etsək, o vaxt bütün iqtisadiyyat dövlət inhisarında idi və biz iqtisadiyyatda
inkişafı təmin etmək üçün, müxtəlif sahələrdə istehsalı təmin etmək üçün o sahələrdə fəaliyyət göstərən
dövlət orqanlarının, təşkilatlarının, birliklərin işləri ilə məşğul olurduq və vaxtaşırı onlarla müxtəlif
müşavirələr keçirib gördükləri işləri təhlil edirdik, işlərin sürətlənməsi üçün lazımi tədbirlər görürdük və
onlara kömək edirdik. İndi, demək olar ki, bunlar yoxdur, yaxud da bizim iqtisadiyyatımızın az hissəsinə
aiddir. İqtisadiyyatın əsas hissəsini təşkil edən özəl sektordur.
Bir də qeyd edirəm, özəl sektorun da əsas daşıyıcıları, aparıcıları sahibkarlardır. Demək, biz keçmişdə
gördüyümüz işləri indi sahibkarlarla görməliyik. Təbiidir, burada fərq var. Çünki keçmişdə dövlət
tabeliyində olan təşkilatlar idi, biz lazımi müşavirələr keçirərək, onların qarşısına tələblər qoyurduq. İndi isə
biznesmenlər sərbəstdirlər, öz əmlakının, öz işlərinin sahibidirlər. İş adamları ilə, biznes adamları ilə bizim
münasibətlərimiz yalnız və yalnız demokratiya prinsipi əsasında qurulur və qurula bilər. Bu prinsiplərə riayət
edərək, biz iş adamlarının fəaliyyətinin daha da səmərəli olmasında maraqlı olaraq, onlara yardım etmək,
kömək göstərmək istəyirik. Biz bunu indiyə qədər etmişik. Qəbul etdiyimiz qanunlar bunu təmin edib və
edir, prezidentin fərmanları və sərəncamları bunu təmin edibdir və edir, həyata keçirdiyimiz müxtəlif
tədbirlər bunu təmin edir.
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Bu gün, bu görüşdə isə bizim məqsədimiz Azərbaycanda yerli sahibkarların vəziyyəti ilə daha da
yaxından tanış olmaqdan ibarətdir. Yəni yerli sahibkarların işində nə kimi çətinliklər var, onların işinə mane
olan amillər nədən ibarətdir, dövlətin, hökumətin qanunlarının, sərəncamlarının, qərarlarının yerinə
yetirilməsinə mane olan səbəblər nədən ibarətdir və nəhayət, sahibkarların işinin daha da səmərəli olması
üçün nə etmək lazımdır. Bu məqsədlə də biz bu gün sizinlə görüşə gəlmişik.
Bilirsiniz ki, belə bir görüşün keçirilməsi haqqında mən aprel ayının 12-də qərar qəbul etdim, bu qərarı
ictimaiyyətə çatdırdım və o gündən başlayaraq bizim müvafiq nazirliklər, xüsusən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi
belə bir görüşün hazırlanması ilə məşğuldur. Çox sevindirici haldır ki, bu görüşə Azərbaycanın iş adamları
böyük maraq göstəriblər, yüzlərlə, minlərlə insan müraciət edib görüşdə iştirak etmək arzularını bildiribdir.
Ancaq təəssüflər olsun ki, bizim bu salona – mənə bildirdilər ki, təxminən 500 adam tuta bilər – bundan artıq
dəvət etmək mümkün olmayıbdır. Ancaq mən düşünürəm ki, əgər bizim bu görüşümüz istənilən səviyyədə
alınsa və həqiqətən bizim sizinlə olan işlərimizə kömək etsə, müəyyən vaxt təyin edib, bu gün burada iştirak
etməyə imkanı olmayan bütün başqa sahibkarlarla da görüşəcəyik.
Mən işi belə planlaşdırıram ki, bu gün sizinlə bu görüşü keçirək. Sonra Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
xarici ölkələrin sahibkarları ilə belə bir görüş keçirmək istəyirəm. Bunların nəticəsində əldə olunan
məlumatları, materialları öyrənmək və onların əsasında lazımi tədbirlər görmək üçün biz Azərbaycanın
dövlət orqanlarının, hökumət orqanlarının nümayəndələri ilə müşavirə keçirəcək, hakimiyyət orqanlarının
vəzifələrini müəyyən edəcəyik.
Bu görüşün və bundan sonra keçiriləcək görüşün məqsədi ondan ibarətdir ki, biz bilavasitə iş
adamlarından məlumat alaq ki, sahibkarlıq işi nə vəziyyətdədir, bizim qanunlarımız, fərmanlarımız,
sərəncamlarımız Azərbaycanda sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün lazımi imkanlar yaradırmı, yoxsa yox.
Əgər bu sahədə qanunvericilik nöqteyi-nəzərindən, yaxud da ki, icra orqanlarının qərarları ilə əlaqədar çətinliklər varsa, sizdən məlumat aldıqdan sonra biz müzakirə etməli və lazımi fərmanlar, sərəncamlar
verməliyik.
Ən başlıcası, biz istəyirik ki, bilək, sizin işinizə nə mane olur? Biz bunu əvvəldən də bilirik. Bir neçə dəfə
müşavirələr keçirmişik, bu sizə məlumdur, televiziya və radio vasitəsilə, mətbuat vasitəsilə bilirsiniz ki,
Azərbaycanda sahibkarlıq işi başlanandan, bazar iqtisadiyyatına keçid başlanandan Azərbaycanın müxtəlif
hökumət orqanları cürbəcür yoxlamalarla, müdaxilələrlə sahibkarların işlərinə mane olmağa cəhd göstəriblər.
Mən bu barədə bir neçə fərmanlar vermişəm və Azərbaycanda hüquq mühafizə orqanlarının, başqa nəzarət
edən orqanların sahibkarlara mane olmaması tələblərini qoymuşam. Bunlar öz nəticələrini veribdir.
Ancaq son dövrün müşahidəsi onu göstərir ki, bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlərə baxmayaraq, yenə də
müxtəlif hökumət orqanları sahibkarlara şərait yaratmaq, yardım etmək, onlara kömək etmək əvəzinə,
müxtəlif maneələr törədirlər, yoxlamalar aparırlar, onların işlərinə müdaxilə edirlər, öz şəxsi mənafelərini
təmin etmək istəyirlər. Bunlar da sahibkarlara mane olur. Hətta mənə deyirlər ki, bəzi sahibkarlar belə
yoxlamalardan, müdaxilələrdən o qədər boğaza gəlirlər ki, haqlı işlərini bağlayırlar. Sahibkar nə məqsədi
daşıyır? O, iş görür ki, pul qazansın. Onun istəyi pul qazanmaqdır, işi isə cəmiyyətə fayda verməkdir.
Sahibkar müəyyən məhsulun isteshalı ilə məşğul olur, demək, o məhsul cəmiyyətə lazımdır. Yaxud ticarətlə
məşğul olur, cəmiyyətin yaxşı ticarətə ehtiyacı var. Başqa xidmət sahələri ilə məşğul olur. İnsanların buna da
ehtiyacı var. Əgər sahibkar bu işlərlə məşğul olaraq qoyduğu sərmayəni çıxara və qazancı götürə bilmirsə,
demək, onun sahibkarlıqla məşğul olmasının mənası yoxdur. Təəssüf ki, bizə məlumatlar çatır ki, belə hallar
var və az deyildir. Bu bizi narahat edir.
Bizim bugünkü görüşümüzün əsas məqsədlərindən biri ondan ibarətdir ki, bilavasitə siz sahibkarların
özündən vəziyyət haqqında doğru, düzgün, obyektiv məlumat alaq. Mən bir də deyirəm, doğru, düzgün,
obyektiv. Yəni siz həqiqəti deməlisiniz. Nə həqiqəti gizlətməyə cəhd göstərməlisiniz, eyni zamanda öz şəxsi
fikirlərinizə görə, münasibətinizə görə ayrı-ayrı hökumət, dövlət orqanları haqqında əsası olmayan fikirlər də
söyləməməlisiniz.
Biz bu görüşə yalnız Azərbaycanın yerli sahibkarlarını çağırmışıq. Burada Azərbaycanın sahibkarlıq və
bazar iqtisadiyyatı prosesində iştirak edən hakimiyyət orqanlarından, onların başçılarından heç kəs iştirak
etmir. Məndən başqa, burada Baş nazir, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri, iqtisadi məsələlər üzrə dövlət
müşaviri və prezidentin köməkçisi iştirak edir, ayrı heç kəs yoxdur. Mən bunu nə üçün etmişəm? Ona görə
ki, siz burada sərbəst danışa biləsiniz, ayrı-ayrı nazirlər, hüquq mühafizə orqanlarından, vergi orqanlarından,
başqa orqanlardan sizə təsir edə bilməsinlər, göz ağartmasınlar. Siz onların yanında danışmağa bir az çəkinə
bilərsiniz, bu olmasın, sərbəstlik olsun. İndi siz deyə bilərsiniz ki, onlar burada yoxdur, amma televiziya
vasitəsilə çəkirsiniz, bunu görəcəklər. Mən bu məsələni də nəzərə almışam. İndi bu bizim görüşümüzün
birinci hissəsidir. Yəni mənim bu söhbətimdən sonra İqtisadi İnkişaf nazirinə söz verəcəyəm, o, qısa məruzə
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etsin. Bizim mətbuat nümayəndələri burada olacaqdır. Amma ondan sonra mən onları da uzaqlaşdıracağam
ki, heç kəs narahat olmasın ki, dediyi sözlər yazıldı, şəkli çəkildi və onun asılı olduğu hansısa nazirə verildi,
o da sonra ədavət aparmağa, yaxud da başqa işlər görməyə başladı.
Təəssüflər olsun ki, bizim cəmiyyətimizdə hələ belə hallar var. Ona görə də mən bu görüşdə təmin
etmişəm ki, sizinlə açıq söhbət olsun, sərbəst söhbət olsun və Azərbaycanın prezidenti kimi, sizdən həqiqəti
öyrənim. Bir də qeyd edirəm, sizin verdiyiniz bugünkü məlumatlar öyrəniləcək, təhlil olunacaq və onların
əsasında bizim son müşavirəmiz keçiriləcəkdir. Mən istəyirəm ki, orada, həmin o müşavirədə bizim əlimizdə
konkret materiallar olsun, lap aşağıdan gələn materiallar, sizdən gələn məlumatlar olsun.
Beləliklə, mən istəyirəm ki, bizim bu görüşümüz açıq keçsin, sərbəst, rahat keçsin, heç kəs narahat
olmasın. Azərbaycan prezidenti kimi, mənim məqsədim həmişə belə olubdur: biz Azərbaycanda iqtisadi
siyasətimizin istiqamətini müəyyən edən kimi və bunun bazar iqtisadiyyatı istiqaməti olduğunu təyin
etdiyimizə görə, Azərbaycanda biznesin inkişafına daim fikir vermişəm və fikir verirəm.
Mən dedim, bu təkcə mənim subyektiv arzum deyildir. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin
inkişafı biznesin inkişafından asılıdır, özəl sektorun inkişafından asılıdır. Biz özəl sektoru yaratmışıq,
yaradırıq. Ancaq özəl sektor Azərbaycanda iqtisadiyyatın bütün sahələrini biz istədiyimiz səviyyədə əhatə
edə bilsə, səmərəli iş görə bilsə, onda həqiqətən bazar iqtisadiyyatı kimi, iqtisadiyyatımız keçmiş mərkəzləşdirilmiş iqtisadiyyatdan qat-qat üstün olacaqdır.
Biz bazar iqtisadiyyatını elan etdik, özəlləşdirməni apardıq, özəl sektor yaratdıq. Amma əgər bu özəl
sektor istənilən səviyyədə fəaliyyət göstərə bilmirsə, onda, demək, biz istədiyimizə nail ola bilmirik. Bizi bu
da narahat edir. Bax, bu məqsədlə mən bu gün bu görüşü keçirməyı qərara almışam. Bu məqsədlə də sizi bu
görüşə dəvət etmişəm. Bir də deyirəm, hər birinizdən açıq, ədalətli, obyektiv söhbət gözləyirəm.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizim görüşümüzün birinci hissəsi bitdi. Biz sizi, yəni iş adamlarını
dinləyəcəyik. Görürəm, burada söz demək üçün müraciət edənlər var. Mən onların müraciətlərini nəzərə
alaraq söz verəcəyəm. Ancaq burada yəqin ki, hər kəsin söz demək arzusu var. Ona görə də burada çıxış
etmək lazım deyil, nitq söyləmək də lazım deyildir. Yaxşı sahibkarlıq edirsinizsə, çox sağ olun, yaxşı
nəticələr əldə edirsinizsə, çox sağ olun. Əgər siz gəlib burada öz nailiyyətləriniz haqqında on dəqiqə, sizi
narahat edən, sizə mane olan şeylərdən isə iki dəqiqə danışsanız, bu, səmərəli olmayacaqdır.
Sizin gördüyünüz işlər məlumdur. Sahibkarlar Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafına böyük töhfələr
verirlər. Ancaq bu gün bu barədə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Mən xahiş edirəm ki, tribunaya,
mikrofon qarşısına gəlmək istəyən hər bir şəxs ancaq və ancaq sahibkarlığın daha da uğurla həyata
keçirilməsinə mane olan amillər barədə açıq-aydın desin, heç kəs utanmasın, heç kəs çəkinməsin. Çünki bu
nöqsanların, mane olan şeylərin səbəbləri bizə məlumdur. Ola bilərdi mən sizinlə görüşmədən də böyük bir
toplantı keçirərək, mənə məlum olan faktlardan istifadə edib Azərbaycanda hakimiyyət orqanları qarşısında
lazım olan vəzifələri qoyum. Ancaq mən hesab edirəm ki, bizə məlum olmayan şeylər də var. Bunları siz
bizdən daha yaxşı bilirsiniz. Sizin özünüz işinizdə bunu hiss edirsiniz. Rica edirəm ki, ancaq bu barədə
danışasınız.
Təbiidir ki, indi biz günün axırına qədər burada bir yerdə işləyəcəyik. Ancaq buna baxmayaraq, hamı
burada öz fikrini demək imkanı əldə edə bilməyəcəkdir. Ona görə də sizə xüsusi anket paylanıbdır. Siz orada
öz fikirlərinizi yazıb qutulara atarsınız. Qutular haradadır?
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Administrasiyası rəhbəri): Buradadir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar qutu deyil, Ramiz Mehdiyev, biz istəyirik ki, bu, gizli olsun, o yazılar da
anonim olsun. İndi danışacaqlar, niyə qutu gətirməmisiniz? Şöbə müdiri qabağına bir dənə çanaq qoyub
deyir ki, yazıları gətirin bura atın. Özünüz də deyirsiniz ki, anonim olsun. Yaxşı, qutunu hazırlamaq çətin bir
şey deyildir ki?! Yəqin unutmusunuz, indi hazırlayırsınız.
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, nəzərdə tutmuşuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs haradadır?
R a m i z M e h d i y e v: Tənəffüs zamanı qoyulacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axi niyə tənəffüsdə, indi yazacaqlar. Deyirsən ki, hələ fikirləşib yazacaqlar?! Elə
bu iş vaxtı da qoya bilərdiniz.
R a m i z M e h d i y e v: Get-gəl olmasın deyə, fikirləşdik ki, yazıb tənəffüs zamanı qutuya atarlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə olar, bir az da get-gəl olsun.

101

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bir halda ki, belə deyirlər, onda mən rica edirəm, biz tənəffüs edən kimi qutuları gətirin. Özü də bir qutu
olmasın, qutunun yanında da heç kəs durmasın. Rica edirəm ki, heç nədən çəkinməyin, qorxmayın, nə
fikriniz varsa, həmin o anketdə yazıb qutulara atın. Yəni burada deyəcəyiniz və o qutuya atdığınız
anketlərdəki fikirlər hamısı toplanacaqdır. Özü də onlar anonimdir. Adınızı yazmayın, familiyanızı yazmayın. Biz bunu nə üçün edirik – mən bunu dedim. Biz bilirik ki, şikayət edəcəyiniz orqanların rəhbərləri, ola
bilər, gələcəkdə sizə kömək etmək əvəzinə, maneçilik etsinlər ki, niyə gedib bizim işlərimizi orada açdınız.
Bilirəm ki, bəzi biznesmenlərin şikayətləri var, öz aralarında deyirlər. Amma gəlib açıq demək istəmirlər.
Bunun da səbəbi var. Çünki açıq deyəndə, hansı orqandan şikayət edibsə, o, təəssüflər olsun ki, ona qarşı
daha da təzyiqlər edir, yaxud ədalətsiz hərəkətlər edir. Ona görə biznesmen fikirləşir ki, birtəhər başımı
dolandırım.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hesab edirəm ki, biz bu görüş ilə əlaqədar məqsədimizə nail olduq. Saat 11-dən indiyə qədər – artıq
yeddi saatdır –biz burada, bu salonda sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar birlikdə fikir mübadiləsi apardıq.
Bizim bu görüş başlananda da mən müraciət etdim və bildirdim ki, bugünkü görüş yalnız və yalnız yerli
sahibkarlığın inkişafına mane olan səbəbləri aradan qaldırmaq məqsədi daşıyır. Problemlər çoxdur, məsələlər
çoxdur, əgər biz istəsəydik burada onların hamısını aşkar edək, yaxud da onlar haqqında fikir mübadiləsi
aparaq, bu çox çətin olardı. Ona görə də mən əvvəldən də, görüş zamanı da dəfələrlə birdirdim ki, biz
sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar bir neçə tədbir həyata keçirmək məqsədindəyik və bu tədbirləri səmərəli
keçirmək və nəhayət, sahibkarlığın inkişafı üçün lazımi qərarlar qəbul etmək üçün vəziyyəti sahibkarların
özündən öyrənmək istəyirik. Buna görə də biz bugünkü görüşə gəlmişik.
Düşünürəm ki, bu görüşümüz səmərəli, maraqlı keçdi. Hər halda, güman edirəm ki, siz etiraf edərsiniz ki,
mən burada hər kəsə öz fikrini sərbəst demək şəraiti yaratdım və hətta bəzilərinə fikirlərini ifadə etmək üçün
kömək etməyə çalışdım. Düzdür, başlanğıc vaxtı sahibkarlar – yəni sizi deyirəm – bir az nədənsə
çəkinirdilər, utanırdılar, amma sonra get-gedə açılışdılar. İndi, görüşümüzün sonunda hesab edirəm ki, bizim
bu salonumuz çox qızışmış vəziyyətdədir.
Hiss etdim ki, əgər biz burada hələ beş-altı saat da otursaq danışmaq istəyən, fikir demək istəyən var.
Ancaq bunu əvvəldən bildirmişdim ki, təbiidir, burada hamı danışa bilməz. Yəni danışa bilər, ancaq sadəcə,
vaxt buna imkan vermir. Ona görə də bütün təkliflərinizi və xüsusən sizin işinizə nə mane olursa, onları
yazılı surətdə, anonim surətdə oraya, qutuya atın. Bilmirəm, indi qutuya bir şey atılıb, yoxsa yox?
R a m i z M e h d i y e v: Cənab Prezident, müəyyən qədər atılıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müəyyən qədər atılıbdır. Mən burada sahibkarlara dedim ki, istəyirəm siz şikayət
edəsiniz. Əgər şikayət etməyə əsas varsa, çəkinməyəsiniz, bildirəsiniz ki, nə var, nə yoxdur. Nəhayət, biz
buna nail ola bildik.
Bizim ordan-burdan eşitdiyimiz bəzi məsələlər haqqında burada açıq bəyanatlar verildi. Ancaq yenə də
güman edirəm ki, bunlar yerli sahibkarların işinin yaxşılaşdırılması üçün hələ tam deyil. O mənada ki, biz
bütün nöqsanları, bütün əngəlləri burada bilavasitə eşidə bilmədik. Ona görə də sizə verilmiş anketlərdə
yazdıqlarınızdan, buradakı çıxışlardan istifadə olunacaqdır. Ən nəhayət, kim istəyirsə, bu gün də, sabah da,
bir neçə gün müddətində də fikirlərini yazılı surətdə verə bilər. İstəsə öz imzası ilə yazsın, istəməsə anonim
yazsın. Bunların hamısı təhlil olunacaqdır. Təbiidir ki, müəyyən qədər yoxlanılacaqdır. Biz son
müşavirəmizdə bunların əsasında bu məsələlərə həm öz münasibətimizi bildirəcəyik, həm də bu barədə
lazımi qərarlar qəbul edəcəyik.
Mən bugünkü görüşdən çox məmnunam. Çox məmnunam ki, bir neçə saatdır sahibkarlarla bir yerdəyik,
sərbəst görüşürük, söhbət edirik. Bu mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Güman edirəm, sizin üçün də
əhəmiyyətlidir. Elə bu, görüşün özünün əhəmiyyətli olduğunu təsdiq edir. Ancaq mən məmnunam ki,
sahibkarlığa mane olan bir neçə məsələlər haqqında burada açıq fikirlər söyləndi. Onlar çoxdur və indi
onların hamısını demək istəmirəm. Ancaq biz bunu əvvəldən də müəyyən qədər bilirdik. Sizin
dediklərinizdən daha da geniş məlumatlandıq ki, bizim dövlət orqanlarının, hakimiyyət orqanlarının, yəni
sahibkarların öz sahibkarlığını həyata keçirmək üçün cavabdeh olan orqanları işində çox böyük nöqsanlar,
çox böyük qüsurlar, böyük əyintilər, vəzifələrindən sui-istifadə olunması faktları, hətta cinayət halları vardır.
Təbiidir ki, cinayəti gərək məhkəmə təyin etsin. Amma mən sadəcə, öz fikrimi bildirmək istəyirəm.
Mən təsəvvür edə bilmirdim, bu görüşə hazırlıq zamanı bizim aparatın işçiləri sahibkarların nədən narazı
olduqları barədə sorğu aparıblar. Hesab edirəm ki, sorğu çox maraqlı nəticələr veribdir. Ancaq bu da hələ
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işin başlanğıcıdır. Yəni bizim bu məsələni öyrənmək barəsində işimizin başlanğıcıdır. Sizin burada
dediklərinizdən çox şey məlum oldu.
Məsələn, sorğuda belə məlumatlar var. Sorğu min nəfər arasında aparılıbdır. Aşağıda göstərilən
səbəblərdən hansının sahibkarlığın inkişafına mane olur sualına cavablar belədir: yüksək vergilər – 508
nəfər, maliyyə vəsaitinin çatışmaması – 304 nəfər, bazar infrastrukturunun aşağı səviyyəsi – 106, əhalidə
sahibkarlıq təşəbbüsünün zəifliyi – 95 nəfər, cəlb olunduğumuz müharibə – 125 nəfər, qanunsuz yoxlamalar
– 441 nəfər. Siz çıxışlarınızda da bu rəqəmləri təsdiq etdiniz. Düzdür, heç biriniz rəqəmlər gətirmədiniz,
ancaq sizin dedikləriniz, hər halda, sorğu ilə üst-üstə düşür. Sorğunun başqa göstəriciləri də var. Güman
edirəm ki, bunlar hamısı bundan sonra görüləcək işlərimizdə istifadə olunacaqdır.
Beləliklə, bizim Vergi Nazirliyi, Gömrük Komitəsi, hüquq-mühafizə orqanları – bunlar üzdə olanlardır.
Amma mən təsəvvür edə bilməzdim ki, sanitariya nəzarətçiləri sahibkarların iş aparması üçün nə qədər
maneələr qoyublar və nə qədər çətinliklər yaradıblar. Yaxud burada dedilər, lisenziyaların bir çoxu lazımdır,
ya lazım deyil? Doğrudur, hələ bu görüşə qədər mənim aparatımda və Nazirlər Kabinetində bu məsələ
üzərində işləyiblər və lisenziyaların sayının xeyli azalması haqqında mənə məlumat verilibdir. Ancaq hesab
edirəm ki, bu görüşdən sonra bir daha düşünmək lazımdır.
Məni burada çox dəhşətə gətirən o oldu ki, gedib mağazaları bağlayırlar. Burada deyildi ki, hətta Gömrük
Komitəsinin işçiləri gedib mağaza bağlayırlar. Birincisi, bu onların funksiyasına aid deyil. İkincisi də
mağazanı bağlamaq olmaz. Yaxud mənim üçün çox təəccüblü oldu ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin
Ticarət-İstehlak Departamenti indi Bakıda olan mağazaların işinə çox mane olur və onlar üçün böyük
çətinliklər yaradır.
Mən sizinlə görüşümdə bu fikrimi bildirdim. Bunu bir də bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda
özəlləşmənin ən müsbət nəticələrindən biri ticarətin özəlləşdirilməsi olubdur. İndi özəlləşdirilmiş ticarət,
yəni özəl sektorun əlində olan ticarət bizim Azərbaycanın bugünkü gününün ən yaxşı nailiyyətlərindən
biridir. Azərbaycan vətəndaşı Bakının mağazalarından müxtəlif malları, istənilən malları, dünyanın hər
yerində olan malları burada – öz şəhərində, yaşadığı yerdə ala bilir. İndi mağazaların görkəmi, xidmət
səviyyəsi, onların reklamları, demək olar ki, Bakının görünüşünü xeyli dəyişdiribdir. Amma mən bunu
deyirəm ona görə yox ki, bunlar gözəldirlər və bizim şəhərə müəyyən gözəllik verirlər. Mən bunu ona görə
deyirəm ki, bu qədər mağazalar, müxtəlif mallarla dolu olan mağazalar ticarət aparırlarsa, Qərb ölkələrindən,
digər ölkələrdən çox yüksək keyfiyyətli mallar gətirib Azərbaycanda satırlarsa, Azərbaycanın vətəndaşları bu
mallardan istifadə edirlərsə, alırlarsa, bu bizim iqtisadi inkişafımızın ən yaxşı göstəricilərindən biridir. Biz
buna nail olmaq istəyirik.
Ancaq unutmaq lazım deyil ki, keçmişdə, Sovet İttifaqı zamanı mağazaların içi boş idi. İndi mağazalar
dəyişilibdir, onlar yüksək səviyyədə qurulubdur və çox zəngin mağazalardır. Bu bizim apardığımız iqtisadi
siyasətin nəticələrindən biridir. Biz bunu inkişaf etdirməliyik, irəliyə aparmalıyıq.
Əgər Bakı Şəhər Ticarət-İstehlak Departamenti gedib bu mağazaları bağlayırsa, yaxud onların işinə mane
olursa, vergi orqanları gedib onları sıxışdırırlarsa, hətta anlaşılmaz bir şeydir ki, gömrük orqanları gedib
mağazaların işinə müdaxilə edirlərsə, bunlar dözülməz hallardır. Burada da deyildi. Ticarət təşkilatının
rəhbəri burada bu barədə danışanda gördüm, zalda nə qədər alqışlar var idi. Nəyə görə alqışlar var idi? Ona
görə ki, o, açıqca dedi ki, mağazaların işləməsinə imkan vermirlər. Sahibkarların çoxları da mağazaları
bağlayırlar, bu işlərindən imtina edirlər. Çünki məmurların bu cür müdaxiləsi, yoxlamalar mağazaları elə
vəziyyətə salır ki, sahibkar nəinki qazanc əldə edə, hətta qoyduğu vəsaiti çıxara bilmir. Təbiidir, belə halda
heç kəs işləməz. Demək, son illərdə bizim böyük əzab-əziyyətlə yaratdığımız bu ticarət sistemi belə getsə
dağılacaqdır. Bu çox narahatedici haldır. Təbiidir ki, biz bu barədə lazımi ölçülər götürəcəyik.
Ancaq mən öz təəssüratlarımı burada indi ilkin olaraq bildirmək istəyirəm. Burada deyildi ki, Goranboy
rayonunda icra başçısı Ticarət–İstehlak Departamenti yaradıbdır, orada 23 nəfər işçi var və hər köşkə bir işçi
çatır. Yaxşı, onda bu nəyə lazımdır? Bu məni dəhşətləndirdi. Kiçik bir rayonda Ticarət-İstehlak
Departamenti yaratmaq və orada 23 nəfər işçi saxlamaq nəyə lazımdır, kimə lazımdır?!
Biz ticarətə azadlıq vermişik. Qoy onlar azad yaşasınlar, azad işləsinlər, ticarətini aparsınlar. Onlar böyük
iş görürlər. Ancaq müxtəlif məmurlar, icra orqanları tərəfindən bunların qarşısı alınır. Ramiz Mehdiyev, mən
sənə tapşırıq verirəm, sabah yoxla, Goranboy rayonunda həqiqətən belə bir vəziyyət varsa, mənə məruzə et.
Güman edirəm, mən bu barədə lazımi konkret qərarı qəbul edəcəyəm. Bunu ləngitmək lazım deyil.
Ancaq biz burada təkcə ticarət sahəsində deyil, başqa sahələrdə də mövcud olan çətinlikləri eşitdik,
bildik. Ona görə mən burada bizə verdiyiniz məlumatlara görə sizə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm, bu gün
bizim açıq söhbətimiz alındı. Ancaq hiss etdim ki, bu söhbətimiz o qədər qızışır ki, bunun üçün indiyə qədər
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işlədiyimiz vaxt çatmır. Yəqin ki, 10–15 saat vaxt lazımdır. Bir də təkrar edirəm, buna imkan olmadığına
görə, siz ürəyinizdə olan bütün fikirləri, xüsusən işinizə mane olan halların hamısını yazın, verin.
Əmin ola bilərsiniz ki, biz – Azərbaycan dövləti və şəxsən Azərbaycan prezidenti ölkəmizdə
sahibkarlığın inkişafını özümüzün əsas vəzifələrimizdən biri hesab edirik. Biz Azərbaycanın sosial-iqtisadi
inkişafını bilavasitə sahibkarlıqla, onun inkişafı ilə bağlayırıq və sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi üçün
bundan sonra lazım olan tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə məşğul olacağıq. Sizin işinizə qanunsuz müdaxilə
edənlərin, sizə mane olanların, qanunsuz olaraq sizdən bəhrələnməyə çalışanların hamısının qarşısını alacağıq.
Mən istərdim siz biləsiniz ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatının həyata keçirilməsi və onun bir hissəsi
olan sahibkarlıq prosesinin yaranması və inkişaf etdirilməsi asan bir şey deyildir. Bizim hamımız birlikdə on
illərlə mərkəzləşmiş dövlət iqtisadiyyatı şəraitində yaşamışıq. O dövrdə heç bir sahibkarlığa imkan verilmirdi
və insanlar nəsildən-nəsilə sahibkarlığın nə olduğunu unudurdular. İndi sahibkarlığı yenidən bərpa etmək,
insanları buna alışdırmaq, onlarda sahibkarlıq keyfiyyəti yaratmaq, insanlarda sahibkarlıq xüsusiyyətləri
tərbiyə etmək, yüksək səviyyəli sahibkarlar hazırlamaq, milli sahibkarlar yaratmaq – bunlar vaxt tələb edir.
Bunlar eyni zamanda, dövlətin qayğısını tələb edir.
Biz səbirli olmalıyıq. Siz bilməlisiniz ki, biz lazım olan qayğını göstərəcəyik. İnanıram ki, siz də, bütün
sahibkarlar da daha çox
təkmilləşəcəksiniz, sahibkarlıq xüsusiyyətlərini daha da dərindən
mənimsəyəcəksiniz, sağlam, öz xalqına, vətəninə sədaqətlə xidmət edən sahibkarlar kimi inkişaf edəcəksiniz.
Bunlar hamısı Azərbaycanda iqtisadiyyatın sürətlənməsini təmin edəcəkdir. Mən buna inanıram. Bunun üçün
vaxt lazımdır. Bir də qeyd edirəm, bunun üçün bir tərəfdən, dövlətin qayğısı, digər tərəfdən, sahibkarların
özünün bu işi daha da dərindən mənimsəməsi lazımdır. Bu proses gedir. Biz bu prosesi gücləndirməliyik.
Bizim bugünkü görüşümüz də məhz bu prosesi gücləndirmək və bu prosesi səmərəli etmək məqsədi daşıyır.
Ümidvaram ki, biz yaxşı nəticələr əldə edəcəyik. Bilin ki, Azərbaycan prezidenti bütün sahibkarların
himayədarıdır və dayağıdır. Rahat yaşayın, çətinliklərlə mübarizə aparın, çətinlikləri, maneələri vaxtında
bizə çatdırın. Biz isə bu çətinliklərin aradan götürülməsi üçün lazım olan bütün tədbirləri həyata keçirəcəyik.
Sizə, Azərbaycanın bütün sahibkarlarına cansağlığı arzu edirəm, bu yeni peşənin mənimsənilməsində və
sahibkarlıq fəaliyyətinizdə böyük sosial-iqtisadi uğurlar arzulayıram. Sağ olun, gələn görüşə qədər!
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TÜRKİYƏ, AZƏRBAYCAN VƏ GÜRCÜSTAN PREZİDENTLƏRİNİN ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN TÜRKİYƏNİN
TRABZON ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(29 aprel 2002)
29 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük sizi. Tez-tez görüşürük. Mənim səfərimin də məqsədini, səbəbini
yəqin ki, bilirsiniz. Artıq mətbuatda verilibdir ki, biz – Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentləri bölgədə təhlükəsizlik məsələlərini müzakirə etmək üçün, indi işlərimizdə çox mühüm yer tutan Şərq–Qərb
dəhlizinin, Baki–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac kəmərinin, Bakı–Ərzurum qaz kəmərinin təhlükəsizliyini təmin
etmək üçün və əsasən, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə barəsində səylərimizi birləşdirmək üçün, bölgədə və
ümumiyyətlə, ölkələrimizdə təhlükəsizliyi təmin etmək üçün bu görüşə toplaşırıq. Bu görüş Trabzondadır.
Mən oraya gedirəm. Orada Türkiyənin prezidenti, Gürcüstanın prezidenti, bir də mən görüşüb söhbət
edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, orada hansısa sənədlər imzalanacaqmı?
C a v a b: Bəli, bir sənəd imzalanacaq. Onu daxili işlər nazirləri imzalayacaqlar.
S u a l: Cənab Prezident, Trabzon görüşü regionda yeni güc mərkəzi yaratmaq təşəbbüsü kimi də
qiymətləndirilir. Bu barədə Sizin fikrinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, belə şeyləri şişirtməyin. Yeni güc mərkəzi, filan... Hər xırda şeyi götürüb rəng
verirlər. Bu, sadəcə regional əməkdaşlıqdır. Biz Aşqabada getdik. Orada regional məsələlər idi, güc mərkəzi
deyildi ki. Burada da güc mərkəzi deyildir.
İndi dünyada gedən proseslər belədir ki, dövlətlər ikitərəfli əməkdaşlıq edirlər, beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində əməkdaşlıq edirlər və müxtəlif görüşlər keçirib regional səviyyədə əməkdaşlıq edirlər. Bunların
hamısı bir məqsədə yönəldilibdir – sülh, təhlükəsizlik yaransın. İndi də ən aktual olan beynəlxalq terrorizmə,
narkotiklərin, psixotrop maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı mübarizə, silah qaçaqmalçılığı ilə mübarizə,
insan alveri ilə mübarizə – bunlar çox mühüm məsələlərdir.
Bunlari hər ölkə aparır. Amma müəyyən regionlarda biz işlərimizi əlaqələndirəndə, bir-birimizə yardım
edəndə bu işlər daha da uğurla gedir.
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac kəmərinin təhlükəsizliyi məsələsi əsasən
hansı aspektlərdə müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Bilirsiniz, burada elə bir müzakirə olunası şey yoxdur. Bakı–Tbilisi–Ceyhanın təhlükəsizliyini
boru xəttinin keçdiyi ölkələr–Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə təmin edəcək, bunların hərəsi bu vəzifəni öz
üzərinə götürübdür. Burada başqa bir aspekt yoxdur. Məsələn, mən fərman vermişəm, böyük bir komissiya
yaratmışam, Baş nazir bu komissiyanın sədridir. Orada bizim bütün dövlət orqanları təmsil olunublar. Onlar
lazımi tədbirlər hazırlayıb həyata keçirəcəklər ki, biz həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin, həm də Bakı–
Tbilisi–Ərzurum kəmərinin təhlükəsizliyini təmin edək.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Aşqabaddan qayıtdıqdan sonra Rusiya
hərbi donanmasının Xəzərdə təlimlərə başlaması barədə göstəriş verdi. Xəzəryanı dövlətləri də bu
təlimlərdə iştirak etməyə dəvət etdi. Buna Azərbaycanın münasibəti necə olacaqdır?
C a v a b: Rusiyanın prezidenti Putin Aşqabadda mənimlə görüşərkən bu qərarı haqqında demişdi, bunda
elə bir qeyri-adi şey yoxdur. Xəzər dənizində Rusiyanın hərbi donanması var. O gedib Həştərxanda donanmanın işi ilə tanış olubdur. O mənə demişdi ki, Aşqabaddan birbaşa Həştərxana gedəcəkdir, belə bir təlim
keçirmək məqsədi var. Bu barədə qərar qəbul etmək istəyir. Mənə demişdi ki, bütün Xəzəryanı ölkələri dəvət
edir. Bizi də dəvət ediblər və iştirak edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, növbəti sammitin Tehranda keçirilməsinə Putinin münasibətini Sizdən
öyrənmək istəyirik.
C a v a b: Belə şey yoxdur, necə yəni Tehranda keçirilməsi? Tehranda keçirilməsi haqqında qərar qəbul
olunmadı ki.
S u a l: Putin təklif etdi ki, Tehranda keçirilsin.
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C a v a b: Onu Putin təklif etmədi, sən səhv edirsən. Onu İranın prezidenti cənab Xatəmi təklif etdi. Putin
də buna razılıq verdi və bizim də heç birimiz etiraz etmədik. Ancaq, iş bundadır ki, biz o bəyannaməni qəbul
edə bilmədik. Bəyannamə qəbul edilmədiyinə görə də sammitin harada keçiriləcəyi barədə qərar da qəbul
olunmadı.
S u a l: Mübahisəli yataqlarda işlərin dayandırılması ilə bağlı məsələ qaldırılıb, sammitdə heç bir
nəticə əldə edilmədiyinə görə, Türkmənistan prezidenti belə bir təşəbbüs irəli sürübdür ki, bu
məsələlər əvvəlcə ikitərəfli danışıqlarla tənzimlənməlidir. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, həmin görüşdə bəzi sərt ifadələr işlənilibdir. Ancaq buna o qədər də fikir verməyin.
Sonra, sammitin axırında Türkmənistan prezidenti Saparmurad Niyazov mənimlə danışığında təklif etdi ki,
biz nümayəndələrimizi müəyyən edək, qoy onlar görüşsünlər, danışsınlar və ikitərəfli danışıqlar aparaq. Mən
də buna razılıq verdim.
O ki qaldı, siz «mübahisəli yataqlar» ifadəsi işlədirsiniz, mən orada ona cavab vermişəm. Gərək ki, bizim
mətbuat nümayəndələri orada vardı. Bir də təkrar etmək istəyirəm, orada bu məsələ qalxanda mən dedim ki,
gərək biz əvvəl Xəzər dənizində sektorların sərhədlərini müəyyən edək. Sərhədlər müəyyən ediləndən sonra
hansısa yataqlar ola bilər ki, onlar heç mübahisəli olmasın. Hər iki tərəf danışar ki, bu yataqlarda birgə iş
aparılsın. Ola bilər, kimsə desin ki, yox, bu mənimdir, digəri desin ki, mənimdir. Onda bu mübahisə olacaqdır. Mübahisəli yatağı müəyyən etmək üçün gərək mütləq sektorların sərhədləri müəyyən olunsun.
S u a l: Cənab Prezident, İrana səfəriniz nə vaxt reallaşacaq?
C a v a b: İnşallah, reallaşacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla görüşdə bildirmisiniz ki, yekun qərar müşavirədə
veriləcəkdir. Amma artıq bir neçə məmur vəzifəsindən kənarlaşdırılmışdır.
C a v a b: Nə olsun ki, hələ bəlkə başqaları da uzaqlaşdırıldı.
S u a l: Cənab Prezident, Siz indiki səfərinizdə Bakı–Axalkalaki–Qars dəmir yol xətti ilə bağlı hər
hansı bir söhbət aparacaqsınızmı? Çünki Gürcüstan ərazisində müəyyən problemlər var. Bir də ki,
ABŞ prezidenti Corc Buş bəyanatında Türkiyəni Ermənistanla münasibətlər yaratmağa çağırmışdır.
Bununla bağlı nə deyə bilərdiniz?
C a v a b: Bilirsiniz, Axalkalaki dəmir yoluna bizim o qədər marağımız yoxdur. O, Gürcüstanın öz daxili
işidir. Biz bu işlərə qarışmaq istəmirik.
O ki qaldı ABŞ prezidenti Buşun Türkiyəyə müraciətinə, Türkiyəyə çox müraciətlər olubdur. Bu barədə
Türkiyənin şərtləri var. O bu şərtlərdən geri çəkilməyib və heç vaxt da geri çəkilməyəcəkdir. Mən buna
əminəm.
S u a l: Cənab Prezident, kəmərlərə xarici təhlükə yaranarsa, eyni zamanda kəmərlər ətrafında
mütəşəkkil terrorçu qruplar yaranarsa, bunlara qarşı mübarizə formalarını necə görürsünüz?
C a v a b: «Bu yaranarsa, bu yaranarsa, bu yaranarsa», onda biz də yaradacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, bu görüşdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı hər hansı bir
müzakirə gedəcəkmi?
C a v a b: Ola bilər ki, fikir mübadiləsi olsun.
S u a l: Cənab Prezident, MDB Kollektiv Təhlükəsizlik Şurasının katibi indiki üçtərəfli görüşlə
bağlı bildiribdir ki, bu təhlükədir və Şuranın növbəti iclasında bu məsələyə münasibət bildiriləcəkdir.
Sizcə MDB-nin Təhlükəsizlik Şurası nədən ehtiyat edir?
C a v a b: Mən bunu eşitməmişəm. Bunu deyən kimdir?
S u a l: Internet saytlarında bununla bağlı məlumat vardır.
C a v a b: Mən eşitməmişəm. İnanmıram ki, onlar bunu böyük bir təhlükə hesab etsinlər.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbi mütəxəssisləri artıq
Gürcüstandadırlar. Sizin Trabzondakı görüşünüzdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təhlükəsizlik
məsələlərinin müzakirəsində ABŞ-ın iştirakı ola bilərmi?
C a v a b: Burada ABŞ-ın iştirakına nə ehtiyac var? Əgər biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttini də qoruya
bilməyəcəyiksə, onda biz nəyik ki, başqa bir ölkə gəlsin, burada bizə yardım etsin? Buna ehtiyac yoxdur.
S u a l: Siz Dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında bildirmişdiniz ki, diasporla işləyən bir
təşkilat yaradılacaqdır. Bu barədə iş gedirmi?
C a v a b: Yaradacağıq. Bu yaxınlarda yaradacağıq. Sağ olun.
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TRABZON ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(29 aprel 2002)
Türkiyə, Trabzon
«Zorlu Qrand» mehmanxanası
29 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze!
Xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Qonşu və dost ölkələrimizin dövlət başçılarının bu görüşünü yüksək səviyyədə təşkil etdiyi üçün, bizə
göstərilən qonaqpərvərliyə görə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum Əhməd Necdət Sezərə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Ümid edirəm ki, region ölkələrinin dövlət başçıları arasında belə görüşlərin keçirilməsi bölgədə sülh və
sabitliyə xidmət edir, iqtisadi inkişafa və tərəqqiyə təkan verir. Biz artıq bir müddətdir ki, Rusiya, Gürcüstan,
Azərbaycan və Ermənistanın daxil olduğu «Qafqaz dördlüyü»nün mütəmadi görüşlərini keçiririk. Bir neçə
gün bundan əvvəl Xəzəryanı dövlətlərin başçıları ilk zirvə görüşünə toplaşmışdılar. Bu görüşdə biz mövcud
problemlərin həlli üçün, əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi və genişləndirilməsi ücün region dövlətlərinin birgə səylərinin nə qədər vacib olduğunu bir daha yəqin etdik. Mən Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan
prezidentlərinin bugünkü toplantısına da qarşılıqlı dialoqun yeni bir təzahürü kimi yanaşıram və Trabzon
görüşünün işinə uğurlar arzulayıram.
Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan tarixən həmişə sıx əlaqədə olublar. Xalqlarımızın çoxəsrlik tarixində heç
vaxt nifaq və qarşıdurmaya yol verilməyibdir. Yeni şərait, yeni siyasi reallıqlar bizə bu tarixi ənənələri daha da
inkişaf etdirmək üçün gözəl imkan yaradıbdır. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra digər
region dövlətləri ilə bir sırada Türkiyə və Gürcüstanla da sıx qarşılıqlı əlaqələr və əməkdaşlıq yolunu tutubdur.
Biz bu gün həm ikitərəfli qaydada, həm də beynəlxalq qurumlar çərçivəsində uğurla əməkdaşlıq edirik. Ona görə
də haqlı olaraq düşünürük ki, həyata keçirmək əzmində olduğumuz mühüm iqtisadi layihələr təkcə regionun
simasını dəyişdirməyəcək, həm də xalqlarımızı və dövlətlərimizi bir-birinə daha da yaxınlaşdıracaq, demokratik
proseslərə daha böyük vüsət verəcəkdir. Bu, eyni zamanda, regionun sabitliyinə və iqtisadi rifahına xidmət
edəcəkdir.
Enerji daşıyıcılarının hasilatı və nəqli sahəsindəki əməkdaşlığımız qarşılıqlı iqtisadi münasibətlərimizdə
mühüm yer tutur. 1994-cü ilin sentyabrında Bakıda «Əsrin müqaviləsi» imzalandıqdan sonra Xəzər dənizinin
mineral resurslarından istifadə olunması sahəsində ciddi uğurlar əldə edilmişdir. Bakı–Supsa və Bakı–
Novorossiysk boru kəmərlərinin istifadəyə verilməsi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri və Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri layihələrinin reallaşması bu gün Şərq–Qərb enerji dəhlizi ideyasının birgə
səylərimizlə gerçəkliyə çevrildiyini göstərməkdədir. Digər tərəfdən, regionumuzun irimiqyaslı nəqliyyat
qovşağı olması da qarşılıqlı əməkdaşlığımız və dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyamız üçün mühüm şərtdir.
Torpaqlarımızdan keçən tarixi İpək Yolunun bərpası Türkiyənin və Cənubi Qafqaz regionunun əhəmiyyətini
daha da artırmışdır. Nəticədə ticarətin inkişafına, təbii ehtiyatların istifadəsi və nəqlinə, sivil və demokratik
cəmiyyət quruculuğuna, mənəviyyatların və mədəniyyətlərin dialoquna yeni imkanlar açılmışdır.
Bu gün xalqlarımız və ölkələrimiz böyük inkişaf perspektivləri qarşısındadır. Lakin təəssüflər olsun ki,
həm dünya miqyasında, həm də regionda cərəyan edən bir sıra proseslər bu ictimai və iqtisadi tərəqqini ləngidir.
Hətta bir sıra hallarda qarşımıza qoyduğumuz məqsədlərin həyata keçirilməsinə ciddi təhlükə törədir. Bunu
deyərkən mən, ilk növbədə beynəlxalq terrorizmi, təcavüzkar separatizmi, mütəşəkkil cinayətkarlığı, dövlətlərə və
xalqlara qarşı çevrilmiş digər ağır cinayətləri nəzərdə tuturam. Əgər bizim regionda bütün bu ağrılı proseslər baş
verməsəydi, əgər Cənubi Qafqaz münaqişələr meydanına çevrilməsəydi, bu gün üzləşdiyimiz mənzərə tamamilə
fərqli olardı. Təəssüf ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü və torpaqlarımızın beşdə bir hissəsinin işğal
altında olması, qonşu Gürcüstanın ərazi bütövlüyünün pozulması, habelə regionda mövcud olan bir sıra digər
problemlər sürətli iqtisadi inkişafın, qarşılıqlı fayda prinsipinə əsaslanan əməkdaşlığın imkanlarını məhdudlaş-
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dırır. Öz həllini tapmamış münaqişələr, ilk növbədə isə artıq on dörd illik bir tarixə malik olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi regionda qeyri-sabitliyin ən böyük amilidir.
Bütün bunlara baxmayaraq, biz beynəlxalq xarakterli böyük iqtisadi layihələri həyata keçiririk. Bu
layihələrin ideydan reallığa çevrilməsi qarşımıza bir sıra yeni vəzifələr qoyur. Bu da Şərq–Qərb enerji və
nəqliyyat dəhlizlərinin tam təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Biz birgə səylərimizlə etibarlı təhlükəsizlik
sisteminin yaradılmasına nail olmalıyıq. Enerji və nəqliyyat dəhlizlərinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi üçün
həm üçtərəfli əməkdaşlıq, həm də beynəlxalq qurumlarla və maraqlı olan dövlətlərlə əlaqələr yaradılması çox
zəruridir. Çünki həyata keçirdiyimiz layihələr yalnız Türkiyə, Azərbaycan və Gürcüstanda deyil, beynəlxalq
birliyin üzvü olan bir çox dövlətlərdə də iqtisadi baxımdan maraq doğurur.
Müasir mərhələdə terrorizmlə mübarizə ayrı-ayrı dövlətlərin milli təhlükəsizliyini, beynəlxalq miqyasda
təhlükəsizliyi təmin etmək üçün mühüm şərtdir. Azərbaycan Respublikası əvvəllər olduğu kimi, yenə də
beynəlxalq birliyin bu istiqamətdəki səylərini tam şəkildə dəstəkləyir. Biz qarşıya qoyulmuş məqsədlərdən
asılı olmayaraq, terrorizmin bütün forma və təzahürlərini qətiyyətlə pisləyirik. 2001-ci il 11 sentyabr
hadisələrindən sonra Azərbaycanın dərhal, qeyd-şərtsiz və tərəddüdsüz olaraq antiterror koalisiyasına qoşulması və beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəyə öz töhfələrini verməsi bu məsələyə münasibətdə
mövqeyimizin nə qədər ardıcıl və prinsipial olduğunu bir daha göstərir. Beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin
hədəfi yalnız ayrı-ayrı terror təşkilatları və qrupları deyil, bütünlükdə bu dəhşətli bəlanı doğuran səbəblər və
mənbələr olmalıdır. Məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Azərbaycan Respublikası beynəlxalq terrorizm,
mütəşəkkil cinayətkarlıq, narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qeyri-qanuni ticarəti, çirkli pulların
yuyulması, silah qaçaqmalçılığı və insan alveri ilə mübarizə sahəsində qəbul edilmiş bütün əsas beynəlxalq
sənədlərin iştirakçısıdır. Eyni zamanda, bu cinayətkar əməllərlə mübarizəni həyata keçirən beynəlxalq
universal və regional təşkilatlar da Azərbaycan Respublikası ilə fəal əməkdaşlıq edirlər. Nəticə etibarilə,
bizim birgə səylərimiz BMT, ATƏT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası və NATO-nun «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı kimi beynəlxalq təsisatlar çərçivəsində daha səmərəli nəticələrin əldə olunmasını təmin
edir.
Regionun siyasi sabitliyinin və iqtisadi inkişafının əsas şərtlərindən biri regional təhlükəsizliyin təmin
olunmasıdır. Bu isə ilk növbədə mövcud regional münaqişələrin dinc yolla nizama salınması və yalnız bundan sonra bütün sahələrdə hərtərəfli əməkdaşlığın həyata keçirilməsi sayəsində mümkündür. Türkiyə,
Gürcüstan və Azərbaycan son illərdə regional əməkdaşlığın əyani nümunəsini yaratmışlar. Biz Trabzon
görüşünə həmin əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirmək niyyəti ilə gəlmişik. Terrorizmə, mütəşəkkil
cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərə qarşı mübarizə haqqında üç dövlət arasında imzalanacaq saziş də
niyyətimizin konkret təzahürüdür.
Sülhün və sabitliyin qorunub saxlanması, ümumbəşəri dəyərlərin və prinsiplərin ardıcıl şəkildə həyata
keçirilməsi, iqtisadi və sosial tərəqqinin əldə olunması regionumuzun gələcək inkişafı ilə bağlı əsas vəzifələrimizdir. Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi hər üç dövlətin bundan sonra da siyasi, iqtisadi, sosial, mədəni,
hüquqi sahələrdə, demokratiyanın inkişafı, əsas insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahələrində əməkdaşlığını zərurətə çevirir.
Ümidvaram ki, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentlərinin Trabzon görüşü bu çoxtərəfli və
çoxşaxəli əməkdaşlığımızın mühüm bir mərhələsi olacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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TRABZON ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN YEKUNLARINA DAİR BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
(30 aprel 2002)
Türkiyə, Trabzon
30 aprel 2002-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Türkiyə–Gürcüstan–Azərbaycan regional işbirliyi ilə əlaqədar toplantımız başa çatdı. Hesab edirəm ki,
Trabzon görüşü uğurla başa çatıb və biz bölgəmiz üçün çox əhəmiyyətli məsələləri müzakirə etdik və
nəticədə hökumətlərimiz arasında müvafiq saziş imzalandı. Bu bizim bölgəmizdə yeni bir hadisədir. Bu, eyni
zamanda bizim bölgəmizdə Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbaycanın bütün başqa sahələrdə olduğu kimi,
təhlükəsizlik sahəsində, beynəlxalq terrorizm ilə mübarizə sahəsində və xüsusən, Şərq–Qərb dəhlizinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi sahəsində üçtərəfli əməkdaşlığının təməlini qoymuşdur. Hesab edirəm ki, biz çox
dəyərli iş görmüşük və bu əməkdaşlığımız həm ölkələrimiz üçün, həm də bölgəmiz üçün çox əhəmiyyətli
olacaq, bu bölgədə üç dövlətin əməkdaşlığının yeni mərhələsini müəyyən edəcəkdir.
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizə indi bütün bəşəriyyətin qarşısında duran ən mühüm vəzifələrdən biridir.
Məmnuniyyət hissi ilə deyə bilərəm ki, Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan ötən il sentyabrın 11-də baş
vermiş hadisələrdən sonra beynəlxalq terrorizmə qarşı yaranmış koalisiyaya, alyansa dərhal qoşulmuşlar və
bu mübarizəyə öz töhfələrini vermişlər. Bölgəmizin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, eyni zamanda
ölkələrimizin hər birinin milli təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlıdır. Bu sahədə çox problemlər var.
Biz bu barədə hörmətli cümhur başqanı Sezərlə, hörmətli prezident Şevardnadze ilə həm üçtərəfli görüşlərimizdə, həm də ikitərəfli görüşlərimizdə çox ətraflı müzakirələr apardıq.
Ən əsası ondan ibarətdir ki, bizim fikirlərimizin eyni olduğunu bir daha təsdiq etdik. Bütün bu məsələlər
içərisində bizim üçün daha böyük önəm kəsb edən bölgəmizdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum
boru xətlərinin mühafizəsinin, təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Bildiyiniz kimi, bizim bu sahədə 1994-cü
ildən indiyə qədər gördüyümüz işlər və birgə səylərimiz öz nəticələrini veribdir. Artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan
əsas neft ixrac kəmərinin inşasına başlanır.
Güman edirəm ki, bu, 2004-cü ildə, ən geci 2005-ci ildə sona çatacaq və biz Xəzər dənizindən hasil
etdiyimiz neftin Türkiyənin Ceyhan limanına çatdırılmasının və dünya bazarlarına göndərilməsinin şahidi
olacağıq. İnanıram ki, həmin bu böyük hadisənin açılışında da biz birlikdə iştirak edəcəyik. Eləcə də Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin açılışında.
Bizim Xəzər dənizində kəşf etdiyimiz «Şahdəniz» qaz yatağı çox zəngindir. Orada onilliklərlə böyük
miqdarda hasil oluna biləcək təbii qaz var. Biz bu yataqda işləməyə başlayarkən və xüsusən son nəticələri
aldığımız zaman məhz Türkiyə ilə əlaqələr yaratdıq və onun qaza olan ehtiyacını təmin etmək məqsədi ilə
Azərbaycan qazının Türkiyəyə nəql olunmasını təklif etdik. Türkiyə Cümhuriyyəti bizim bu təklifimizi
məmnuniyyətlə qəbul etdi və biz işə başlamışıq. Ümid edirəm ki, Azərbaycanın Xəzər dənizindəki «Şahdəniz» qaz yatağından çıxarılacaq qaz 2004-cü ildə Türkiyəyə axacaq, Türkiyənin müxtəlif bölgələrini təbii
qazla təmin edəcəkdir. Biz gələcəkdə təbii qazın Türkiyə ərazisi ilə Avropaya nəql edilməsini də nəzərdə
tuturuq.
Beləliklə, biz böyük layihələr həyata keçiririk və yaxşı nəticələr əldə etmişik. Onların təhlükəsizliyinin
təmin edilməsi indi bizim gündəliyimizdə duran əsas məsələlərdən biridir. Bu məsələlər də burada, Trabzon
zirvə görüşündə müzakirə olundu. Biz fikir mübadiləsi apardıq, eyni fikirdə olduğumuzu bildirdik,
səylərimizin birləşdirilməsi haqqında qərar qəbul etdik. Bundan sonra birlikdə əməkdaşlıq edəcəyik, irəliyə
gedəcəyik.
Beləliklə, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin təşəbbüsü ilə ilk dəfə
Trabzonda toplanmış zirvə görüşü çox əhəmiyyətlidir və çox uğurla başa çatıbdır. Ümidvaram ki, burada
təməlini qoyduğumuz iş gələcəkdə davam edəcək, ölkələrimiz üçün, xalqlarımız üçün çox faydalı olacaqdır.
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Mən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə bu böyük təşəbbüsə görə,
Trabzon zirvə görüşünün çox yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə, burada yaranmış işgüzar şəraitə görə,
bizə göstərilən gözəl qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edirəm. Əziz qardaşım Əhməd Necdət Sezərə, qardaş
türk xalqına sevgi-məhəbbətimi bildirirəm və sülh, əmin-amanlıq, rifah diləyirəm. Sağ olun.
S u a l: May ayında Reykyavikdə NATO-nun zirvə toplantısı zamanı Azərbaycan, Türkiyə və
Ermənistan xarici işlər nazirlərinin də görüşü olacaqdır. Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev bu
üçtərəfli görüşdən nə gözləyir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz hər bir görüşdən bir nəticə gözləyirik. Reykyavikdə Türkiyə, Ermənistan və
Azərbaycan xarici işlər nazirlərinin görüşü Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə olacaqdır. İndiyə qədər
belə görüşlər olmayıbdır. Ancaq indi belə üçtərəfli görüş də baş verir. Biz buna etiraz etmirik. Biz bu
görüşdə iştirak edəcəyik və bir də qeyd edirəm, hər bir görüşdən bölgəmizdə sülhün, təhlükəsizliyin təmin
olunması üçün faydalanmaq istəyirik və xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasını, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarından çıxarılmasını – Azərbaycan
torpaqlarının beşdə biri onların işğalı altındadır – və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsini,
yerindən-yurdundan didərgin düşmüş bir milyondan artıq azərbaycanlının, çadırlarda yaşayan insanların öz
yerlərinə, yurdlarına qayıtmasını istəyirik. Bu istiqamətdə biz illər boyu çalışırıq, mübarizə aparırıq.
Əgər Reykyavik görüşü bu barədə bizə fayda verəcəksə, biz bundan çox məmnun olacağıq.
S u a l: Mənim sualım Gürcüstan prezidenti Şevardnadzeyədir. Terrorizmə qarşı işbirliyi haqqında
anlaşma imzalandı. Ancaq terrorçu təşkilat olan PKK-nın ölkənizdə bəzi dərnək və vəqflərlə fəaliyyət
göstərməsi barədə məlumatlar var. Bunların qarşısını almaq üçün nə tədbir görəcəksiniz?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Gürcüstanda belə işlərin olduğu mənə məlum deyil. Gürcüstanda qonşu
dövlətlərdən gələn mürtəce qüvvələr mövcuddur. Onların arasında yaşlı qadınlar, uşaqlar vardır. Təbiidir ki,
kişilər də vardır. Onların bir qismi, 3500 nəfər Çeçenistana qayıtmışdır. Bildiyimə görə, digərləri də
qayıtmaq arzusundadırlar. Onların Çeçenistana dönməsi üçün imkan yarandıqca, bu proses davam edəcəkdir.
Biz də bundan məmnun olarıq.
Onu da bildirmək istəyirəm ki, bu insanları Gürcüstan sərhədlərinə doğru zorla yönəltmişlər. Biz də onları
qəbul etmək məcburiyyətində qaldıq.
S u a l: Mənim sualım Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzeyədir. Siz bayaq çıxışınızda
dediniz ki, Tbilisidə keçiriləcək ikinci zirvə görüşündə iştirakçı ölkələrin sayı arta bilər. Sizin
zənninizcə, bunlar hansı ölkələr ola bilər? Trabzon zirvə görüşünü Azərbaycan prezidentinin və Türkiyə prezidentinin hörmətli Şevardnadzeyə dəstəyi hesab etmək olarmı?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən indi regiondakı və ondan kənardakı ölkələrin rəhbərləri ilə
məsləhətləşmədən, görüşmədən onların bu görüşdə iştirak etməyə namizəd olduqlarını yəqin ki, bildirməli
deyiləm.
S u a l: Mənim sualım Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevədir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin
və Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin reallaşması üçün hər hansı problem varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mətbuat nümayəndələri mənə Bakıda, Azərbaycanda da çox sual verirlər.
Gəlmişəm, burada da öz jurnalistlərimiz mənə belə sual verir. Heç bir problem yoxdur. Amma bununla
demək istəmirəm ki, hər şey rəvan gedir. Problemlər olubdur, biz onların qarşısını almışıq. Burada
Türkiyənin mətbuat nümayəndələri əksəriyyət təşkil edirlər. Onlar bilirlər ki, 5-6 il bundan öncə mən
Türkiyəyə gələndə hamı soruşurdu ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti olacaq, ya olmayacaq? Çünki
şübhələr çox idi və buna əsas da vardı. Ona görə ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə böyük maneə var idi.
Özü də çox güclü istiqamətlərdən maneələr var idi. Ancaq biz bu gün fəxr edə bilərik ki, bu maneələrin
hamısının qarşısını aldıq, ağır, çətin yoldan keçdik, sınaqlardan çıxdıq. İndi Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac boru
kəmərinin inşası artıq realdır. Üç dövlət – Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə öz parlamentlərində bizim
hökumətlərarası sazişlərimizi təsdiq ediblər. İndi maliyyə məsələləri həll olunur. Bunlar da müsbət həll
edilməkdədir. Ancaq bu o demək deyil ki, problem yoxdur. Problem var, problem də olacaqdır. Hətta biz Bakı–
Tbilisi–Ceyhan xəttini tikib istismara verəndən sonra da problem olacaqdır. Çünki, yenə də deyirəm, buna
qısqanclıq edən, buna mane olmaq istəyən, bunun əleyhinə olan qüvvələr var və onlar da yaşayırlar və
yaşayacaqlar. Ancaq hamınızı əmin edirəm ki, biz bu işin ən ağır dövrünü keçmişik. İndi isə işin ikinci
mərhələsindəyik. Güman edirəm ki, bu mərhələ bizim üçün əvvəlki mərhələdən daha da asan olacaqdır.
Arxayın ola bilərsiniz, hər şey yaxşı olacaqdır.
S u a l: Mənim sualım hər üç dövlətin rəhbərlərinədir. Bu gün burada mühüm bir saziş imzalandı.
Amma məlumdur ki, Gürcüstanda da, Azərbaycanda da münaqişə ocaqları var. Azərbaycanın məlum
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Dağlıq Qarabağ problemi var. Bu baxımdan əgər gələcəkdə sazişin həyata keçirilməsində hər hansı bir
problem olarsa, yəni ixrac boru kəmərlərinin təhlükəsizliyində problemlər olarsa, növbəti bir koalisiya
yaradılması gözlənilə bilərmi? Bu koalisiya hansı məsələlərin tənzimlənməsi ilə məşğul ola bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu sualı daha çox anladım. Ona görə də mən cavab verim, qardaşlarım da
hazırlaşsınlar.
Əgər gələcəkdə bu boru xətlərinin təhlükəsizliyi ilə bağlı bir hadisə baş verərsə – mən sualı belə anladım
– biz nə edəcəyik? Birincisi, biz burada razılaşmışıq ki, boru xətlərinin təhlükəsizliyini hər dövlət öz
ərazisində təmin edəcəkdir. Bu bizim hər birimizin öz ərazimizdə olan vəzifəmizdir. Güman edirəm ki, biz
bunların öhdəsindən gələcəyik. Mən hesab etmirəm ki, elə bir şərait yaransın və biz bundan ötrü koalisiya
yaratmalı olaq. Ancaq, təbiidir ki, biz bu işləri həmişə birlikdə aparırıq, məsləhətləşirik, işlərimizi əlaqələndiririk və bunu gələcəkdə də edəcəyik.
Hər hansı bir hadisə meydana çıxarsa, yenə də məsləhətləşəcəyik, bir-birimizin fikrini öyrənəcəyik və
ümumi səylərimizlə bunları həll edəcəyik.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Bir az öncə hörmətli daxili işlər nazirlərinin imzaladıqları işbirliyi
anlaşmasında istər Bakı–Tbilisi–Ceyhan, istərsə də Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və təbii qaz boru xətlərinin
təhlükəsizliyi haqqında da qaydalar yaranmaqdadır. Bu qaydalardan biri də boru xətlərinin təhlükəsizliyinin
qorunması haqqında protokol imzalamalarını nəzərdə tutur. Bu protokol çərçivəsində kəmərlərin
təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.
Dünənki görüşümüzdə aydın oldu ki, hər üç ölkədə bu barədə hazırlıq işləri görülmüşdür. İnanıram ki, ən
qısa vaxtda bu protokol imzalanacaq və gələcəkdə boru xətlərinin təhlükəsizliyi təmin olunacaqdır.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Danışıqlar zamanı Bakı–Supsa xəttinin təhlükəsizliyindən söz açarkən
mən dedim ki, bu xəttin təhlükəsizlik sistemi qurulmuşdur. Təbiidir ki, bu bizə qismən yardımçı olacaqdır.
Digər boru kəmərlərinin təhlükəsizliyinə gəlincə, hörmətli cümhur başqanı Sezərin söylədiyi kimi,
bununla bağlı özəl bir protokol imzalanacaqdır. Zənn edirəm ki, koalisiyaya heç bir iş qalmır.
S u a l: Üç dövlətin başçılarına bir sualım var. Siz dediniz ki, koalisiya yaratmağa ehtiyac yoxdur.
Amma Rusiya mətbuatı Trabzon zirvə görüşünü çox təhlükəli hesab edir. Bununla bağlı
düşüncələrinizi bilmək olarmı? Bu gün ilk ABŞ əsgərləri Gürcüstana gəliblər, bu təsadüfdürmü, siz
bunu necə dəyərləndirirsiniz?
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Dünən və bu gün burada keçirilən toplantını bu ölkələr arasında
koalisiya yaratmaq kimi düşünmək yalnış fikirdir. Bu, təhlükəsizlik və işbirliyi anlaşmasıdır. Mətbuat
nümayəndələrinə bildirdiyimiz kimi, bu öz bölgəmizdə sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunması
istiqamətində ilk addımımızdır. Hər hansı bir ölkəyə qarşı yönəldilmiş işbirliyi deyildir. Sabitliyin və
təhlükəsizliyin təmin olunmasına yönəldilən bu işbirliyinə başqa ölkələr də qatıla bilər. ABŞ əsgərlərinin
Gürcüstana gəlməsini isə hörmətli Şevardnadze açıqlayacaq. Təşəkkür edirəm.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bu günlərdə Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçilərinin Gürcüstana
gəlməsi nə Rusiyanın, nə də başqa bir dövlətin əleyhinə deyildir. Biz müstəqil dövlətik, qəbul etdiyimiz
qərar Gürcüstanın mənafeyinə uyğundur.
Rusiya mətbuatındakı həyəcanlı məlumatlardan söz açarkən deməliyəm ki, mən bir az uzaqda olduğuma
görə onları burada hiss etmirəm.
S u a l: İmzaladığınız bu anlaşmanın mahiyyəti nədir? Yəni bölgədə yeni bir ittifaq qurulubmu?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Biz görüşlərimizin və razılaşmalarımızın məqsədinin nə olduğunu
açıqladıq. Mən bu barədə qəzetlərdə yazılanlara etiraz etmirəm. Vurğuladığımız kimi, bu razılaşma narkotik
maddələrin qanunsuz dövriyyəsinə, insan alverinə və terrorizmə qarşı müştərək mübarizə barədədir.
S u a l: Cənab Eduard Şevardnadze, bu gün gözəl bir işin təməli qoyuldu. Xəzər dənizinin statusu
ilə bağlı Gürcüstan prezidenti nə deyə bilər və Gürcüstan Azərbaycanı bu məsələdə dəstəkləyirmi?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Dünən biz bu məsələni gündəmə gətirdik. Gürcüstan Xəzərdən bir qədər
aralıdır, amma Xəzərin statusu məsələsində biz Azərbaycanı dəstəkləyirik.
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TRABZONDAN BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(30 aprel 2002)
30 aprel 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Trabzon zirvə görüşünün gedişi və yekunları, güman edirəm ki, sizə məlumdur.
Çünki televiziya vasitəsilə hamısı verilibdir. Ona görə də bu barədə sizə əlavə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur.
Ancaq onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu çox əhəmiyyətli görüş idi. Üç ölkənin – Türkiyə, Gürcüstan və
Azərbaycan prezidentlərinin zirvə görüşünün məqsədi bizim bölgədə bir neçə əsas sahələrdə əməkdaşlığı gücləndirməkdən ibarətdir. Bunlar beynəlxalq terrorizmlə mübarizədir, bölgənin təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır və
Şərq–Qərb enerji dəhlizinin, yəni Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin mühafizəsi, təhlükəsizliyinin təmin edilməsidir. Əsasən bu məsələlər bizim toplaşmağımıza, belə bir regional əməkdaşlıq
etməyimizə səbəb olmuşdur. Bu təşəbbüsü Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər
irəli sürmüşdü. Orada bəyan etdim, bu gün bir daha deyirəm ki, bu çox dəyərli təşəbbüsdür və mən görülən
işlərdən də çox məmnunam.
S u a l: Cənab Prezident, təkbətək görüşlərdə hansı məsələlər müzakirə olundu?
C a v a b: Təkbətək görüşlərdə, təbiidir ki, birinci növbədə iki ölkə arasında olan münasibətlər, bütün
sahələrdə – həm iqtisadi, həm də başqa sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi barədə söhbət getdi, habelə
yenə bölgəmizdə olan vəziyyəti təhlil edib fikir mübadiləsi apardıq.
S u a l: Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunuldumu?
C a v a b: Bəli, Dağlıq Qarabağ məsələsinə toxunuldu. Həm Əhməd Necdət Sezərlə, həm də Eduard
Şevardnadze ilə mənim görüşlərimdə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında söhbət getdi
və xüsusən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə bu barədə çox ətraflı danışdıq. Çünki
bilirsiniz ki, Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və bu qrupun həmsədrləri axırıncı dəfə bölgədə olandan sonra
Ankaraya getmişdilər, Türkiyənin prezidenti və başqa şəxslərlə də görüşmüşdülər. Aparılan işlər, vəziyyət
haqqında məlumatlar vermişdilər.
Bundan əlavə, Türkiyə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi baş verəndən Azərbaycanı birmənalı dəstəkləyən
bir ölkədir. Tək dəstək vermək deyil, o, bəyan edib, bu gün də bu bəyanatında qalır və Türkiyənin prezidenti bunu
yenə də təkrar etdi ki, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi sona çatmayana qədər, Ermənistan silahlı qüvvələri
Azərbaycan torpaqlarından çıxmayana qədər, bu torpaqlar işğaldan azad olunmayana qədər Türkiyə Ermənistanla
sərhədlərini açmayacaq və heç bir əməkdaşlığa getməyəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Reykyavikdə Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan görüşünü keçirməkdə
məqsəd nədir?
C a v a b: Reykyavik görüşü Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə olacaqdır. Biz də ona etiraz etməmişik. Ola bilər
ki, hər bir görüşün əhəmiyyəti olsun.
S u a l: İmzalanan sənəddə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı məsələ öz əksini tapdı. Son
vaxtlar Dağlıq Qarabağın adı bu məsələdə çox tez-tez hallanır. Bununla bağlı Dağlıq Qarabağda fəaliyyət
necə tənzimlənəcək?
C a v a b: Bilirsiniz, bu çox mürəkkəb məsələdir. Bu barədə bir şey demək olmaz.
S u a l: Neft kəmərlərinin mühafizəsində hər bir ölkə öz ərazisindən keçən hissəyə cavabdehdir. Ola
bilərmi ki, hansısa ölkə, məsələn, Gürcüstan çətinlik çəksə, Azərbaycan və Türkiyə ona kömək göstərsinlər?
C a v a b: Siz niyə qabağa qaçırsız? Biz orada razılaşmışıq ki, hər ölkə öz ərazisində kəmərlərin
təhlükəsizliyini təmin edəcəkdir. Mən güman edirəm ki, hər bir ölkə bu təhlükəsizliyi təmin etməyə qadirdir. Biz
əməkdaşlıq edirik, əgər şayət, nə vaxt, nə isə olsa, onda bu məsələləri həll edəcəyik. İndidən bu məsələni ortaya
atmağa ehtiyac yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyanın ATƏT-in Minsk qrupundakı keçmiş həmsədri Vladimir Kazimirov
bildirib ki, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin xüsusi nümayəndələrinin Praqada keçiriləcək
görüşləri kifayət qədər əhəmiyyətlidir. Buna münasibətiniz necədir?
C a v a b: O öz fikrini bildiribdir. Biz isə başqa fikirdəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Yunanıstan Azərbaycan qazının Türkiyə ərazisindən öz ölkəsinə və oradan da
Avropaya nəql edilməsini təklif etmişdi. Siz cənab Sezərlə görüşünüzdə bu məsələyə toxundunuzmu?
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C a v a b: Ay qızım, bunların hamısı gələcəyin işləridir. Gəlin əvvəlcə biz Azərbaycan qazını Türkiyəyə
aparıb çatdıraq, Türkiyəni istənilən qədər təmin edək, Türkiyəyə qaz nəql etmək imkanlarımız artsın, sonra,
əlbəttə, bizim fikrimiz gələcəkdə Avropaya çıxmaqdır. Ola bilər ki, Yunanıstan da bu sırada olsun. Amma bu çox
uzaq gələcəyin işidir. Başınızı belə şeylərlə ağrıtmayın.
S u a l: Cənab Prezident, Ankarada Azərbaycan səfirliyinin yeni binasının açılışı nə vaxt olacaq?
C a v a b: İnşallah, bu yaxınlarda olacaq.
Hörmətli jurnalistlər, görürəm sizin əməlli suallarınız yoxdur. Sual naminə sual vermək lazım deyildir. Mən
sadəcə, sizə məsləhət görürəm ki, belə görüşlərə gələndə əvvəldən hazırlaşın, hərəniz bir yaxşı sual hazırlayın.
Onda doğrudan da məzmunlu, günün tələbinə çox aid olan sual verən jurnalist kimi görünərsiniz. Bu da o məsələ
barədə sizə geniş məlumat verməyə imkan yaradacaqdır. Amma elə suallar verirsiniz ki, bunlara aldığınız cavabı
da görürsünüz. Ona görə də siz bundan o qədər faydalana bilmirsiniz. Sağ olun.
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BAKIDA KEÇİRİLƏN «AZƏRBAYCANIN MİLLİ- MƏDƏNİ VƏ TƏBİİ İRSİNİN
QORUNUB SAXLANILMASI – MİLLİ PARKLAR PROQRAMI» BEYNƏLXALQ
KONFRANSININ İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞÜ
(2 may 2002)
Prezident sarayı
2 may 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mən Bakıda keçirilən Beynəlxalq
konfransın Azərbaycanın milli və təbii irsinin qorunub saxlanılmasına, milli parklara həsr olunmasını yüksək
qiymətləndirirəm. Mən konfransa təbrik məktubu göndərmişəm, ancaq istəyinizi nəzərə alaraq bu gün sizinlə
görüşürəm. Almaniyanın təbiətin mühafizəsinə böyük əhəmiyyət verdiyi məlumdur. Bilirəm ki, almanlar ölkənizdə təbiətin mühafizəsi ilə çox ciddi məşğul olur, xalq da bunu çox yüksək qiymətləndirir. Təsadüfi
deyil ki, təbiəti mühafizə partiyası – «Yaşıllar» partiyası parlamentə seçkilərinizdə öncül yerdə olub və indi
Almaniyanın aparıcı partiyası olan Sosial Demokrat Partiyası ilə birlikdə koalisiya hökuməti yaradıbdır. Vitsekansler cənab Yoşka Fişeri yaxşı tanıyıram. O, Azərbaycanda olubdur, mən onunla görüşmüşəm, söhbət
aparmışıq. Güman edirəm, Almaniyada təbiətin mühafizəsinə böyük fikir verildiyinə görədir ki, bu Beynəlxalq
konfransda da Almaniyanın nümayəndələri çoxluq təşkil edirlər. Mən çox məmnunam ki, belə böyük sayda, çox
hörmətli alimlər, təbiətşünaslar Azərbaycana gəliblər və burada keçirilən konfransda iştirak edirlər.
Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. Ümidvaram ki, burada keçirdiyiniz günlər, sizdə Azərbaycan
haqqında xoş təəssüratlar yaradacaq, təbiətin mühafizəsi sahəsində bizə yardım edəcək və Almaniya–
Azərbaycan dostluğunu, əməkdaşlığını möhkəmləndirəcəkdir.
M i x a i l Z u k k o v (Almaniyanın Mixail Zukkov adına Təbiəti Mühafizə Fondu şurasının sədri):
Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün nümayəndə heyəti adından Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Bu,
dünya ekoloqlarının zəhmətinə Sizin verdiyiniz ən yüksək qiymətdir. 30 il öncə mən sizin ölkənizdə
olmuşam və çox böyük təəssüratlarım var. İki ildir ki, biz bu fondu yaratmışıq və onun vasitəsilə ölkənizlə
əlaqə saxlayırıq. Azərbaycan haqqında təsəvvürüm bu iki ildə daha da artıbdır. Fəxrlə deyə bilərəm ki, sizin
ölkə vəhşi heyvanların və bitkilərin növlərinə görə bütün Avropada birinci yerdə dayanır. Təkcə qartalın 9
növü var. Amma Almaniyada, təəssüflər olsun ki, bircə növünü tanıyırıq.
Ötən ilin qışında biz Azərbaycanda Ağ göl ətrafında quşların qışlamasının şahidi olduq. Belə qənaətə
gəldik ki, dünya quşlarının üçdə iki hissəsi Ağ göl ətrafında öz qışlama yerini tapıbdır. Cənab Prezident, ona
görə də mən sizin ölkədə qışlayan quşlar barəsindəki bu hesabatı, məlumatı sizə təqdim edirəm.
Sizə məlumat verərək bildirirəm ki, fond Milli park proqramının həyata keçirilməsində Gürcüstana öz
yardımını göstərib, indi isə Azərbaycana mümkün olan yardımı edəcəkdir.
Cənab Prezident, mən Sizə iki kitab təqdim etmək istəyirəm. Bunların biri Avrasiyada təbiətin mühafizəsinə
həsr olunmuş kitabdır. Həmin kitabda keçirilən konfranslar öz əksini tapmışdır. İkincisi isə mənim Sizə şəxsi
hədiyyəmdir. Mən hələ ADR-də təbiəti mühafizə nazirinin müavini işləmişəm və Milli park proqramını işləyib
hazırlayanlardan biriyəm ki, bu da Almaniyanın birləşməsindən sonra bütün ölkəmizə şamil edildi. Bu kitabda
təbiəti mühafizə sahəsində görülən işlər barədə məlumat və bununla bağlı sənədlər verilmişdir.
Ən nəhayət, Sizə sadə bir hədiyyəni təqdim etmək istəyirəm. Bu, Azərbaycan dilində tərtib olunmuşdur
və cənab Bağırovla görəcəyimiz işin proqramıdır. Bu bizim gələcəkdə birgə fəaliyyətimizin proqramı hesab
edilə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hədiyyələrə görə təşəkkür edirəm. Ola bilər, bizim mütəxəssislər bilirlər, amma
mən heç bilmirdim ki, siz Azərbaycanın təbiətini və xüsusən quşlarını bu qədər yaxşı tanıyırsiniz.
Almaniyada Azərbaycanın təbiətinə və xüsusən quşlarına göstərilən belə diqqət – bu təkcə diqqət deyildir,
eyni zamanda qayğıdır – məni çox sevindirir.
Ekologiya indi bəşəriyyət üçün ən əsas məsələlərdən biridir. İnsanlar hələ bunun əhəmiyyətini, demək
olar ki, tam başa düşə bilməyiblər. Hərə öz işini görmək üçün, məqsədinə nail olmaq üçün istər-istəməz
təbiətə, ətraf mühitə böyük ziyan vurur. Biz çox böyük səlahiyyətlərə malik olan Ekologiya və Təbii
Sərvətlər Nazirliyi yaratmışıq. Bundan da məqsədimiz bütün bu sahəyə aid olan məsələlərin hamısını bir əldə
toplamaq və bu işlərlə daha ciddi məşğul olmaqdan ibarətdir. Güman edirəm, belə bir nazirliyin
yaranmasının nəticəsidir ki, Azərbaycanda indi belə konfranslar keçirılir. Ancaq bir şeyi bilməlisiniz ki, nə
üçün Azərbaycanda bu qədər quş var. Çünki biz onların qırılmasının qarşısını alırıq, çox ciddi tədbirlər
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görürük. Azərbaycanda təbiətin mühafizəsi mənim üçün ən əsas vəzifələrdən biridir. Sizə bir daha təşəkkür
edirəm ki, bu məsələlərlə məşğul olaraq Azərbaycana belə böyük diqqət yetirirsiniz.
X a n ı m H i l a A l t m a n (Almaniyanın ətraf mühit, təbiəti mühafizə və nüvə təhlükəsizliyi
məsələləri nazirinin müavini): Mən də görüş üçün yaradılan imkana görə minnətdarlığını bildirirəm və cənab
Prezident, Sizə Almaniya hökumətinin və təmsil etdiyim nazirliyin rəhbərliyinin salamlarını çatdırıram.
Konfransda iştirakımdan və Azərbaycan kimi gözəl ölkə ilə, onun insanları, mədəniyyəti ilə tanış olmaq imkanı əldə etməyimdən, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyindən məmnun qaldığımı bildirirəm. Hüseynqulu
Bağırovun şəxsində özümə yaxşı həmkar tapmışam və ümid edirəm ki, birgə əməkdaşlığımız sayəsində
gələcək nəsil üçün çox vacib bir irs qoyub gedəcəyik.
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TÜRKİYƏNİN BAŞ NAZİRİNİN MÜAVİNİ, DÖVLƏT NAZİRİ DÖVLƏT BAXÇALI VƏ
ONU MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(7 may 2002)
Prezident sarayı
7 may 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Türkiyə Cümhuriyyəti Baş nazirinin müavini hörmətli Dövlət Baxçalı!
Türkiyə Cumhuriyyəti hökumətinin hörmətli nazirləri!
Hörmətli qonaqlar!
Hamınız Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Türkiyə kimi, Azərbaycan da sizin vətəninizdir.
Ona görə deyirəm ki, öz vətəninizə gəlmisiniz.
Hörmətli dostum, siz Azərbaycana ilk dəfədir gəlirsiniz və bu gəlişiniz də mənim dəvətimin nəticəsində
olubdur. Mən sizi bir müddət bundan öncə dəvət etmişdim. Çox məmnunam ki, siz imkan tapıb mənim bu
dəvətimi həyata keçirmisiniz, indi Azərbaycanda ziyarətdəsiniz.
Hörmətli Dövlət Baxçalı, mənim dəvətimi qəbul etdiyinizə görə, Azərbaycana rəsmi ziyarətə gəldiyinizə
görə sizə səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, sizin bu ziyarətiniz Türkiyə–Azərbaycan
dostluğunun və qardaşlığının inkişaf etdirilməsində əlamətdar bir hadisədir.
Biz bu gün sizinlə təkbətək, yaxud sizin dillə desək, baş-başa, çox yaxşı söhbət etdik. Çox səmimi,
dostyana, qardaşyana söhbət etdik. Təbiidir ki, Türkiyə–Azərbaycan məsələlərini, yaxud da ölkələrimizi
maraqlandıran başqa məsələləri müzakirə etmək üçün bir saat, iki saat, üç saat azdır. Biz gərək saatlarla,
günlərlə söhbət edək. Ancaq biz indi protokoldan çıxdıq. Ona görə ki, söhbətimiz çox səmimi və çox
mehriban idi, eyni zamanda çox əhəmiyyətli idi.
Mən söhbət zamanı dedim, bir də bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dostluq,
qardaşlıq əlaqələri Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra sürətlə – hər gün, hər ay, hər il
inkişaf edir. Bu təbiidir. Bu həm Türkiyənin istəyidir, türk xalqının istəyidir, həm də Azərbaycanın istəyidir,
Azərbaycan xalqının istəyidir. Ölkələrimiz xalqlarımızın tarixi kökləri, qədim dostluq-qardaşlıq əlaqələri
üzərində, milli-mənəvi dəyərləri, ənənələri üzərində dövlətlərarası əlaqələri qurublar. Biz iki dövlət baş-başa
verib bu əlaqələri inkişaf etdiririk. Bir millət, iki dövlət – bu, artıq həqiqətə çevrilibdir. Belə də var və bu da
bizim əlaqələrimizin əsas forması olubdur.
Siz burada çox görüşlər keçirmisiniz. Görüşlər zamanı Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinə aid bir çox
məsələləri müzakirə etmisiniz. İndi onlara yenidən qayıtmaq lazım deyildir. Biz, demək olar ki, sizinlə əsas
məsələləri danışdıq. Burada hamı, mətbuat da bilməlidir ki, bizim apardığımız söhbətlər içərisində əsas yeri
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması məsələsi tutdu. Bu barədə çox ətraflı
danışdıq, fikir mübadiləsi apardıq, yaranmış vəziyyəti təhlil etdik ki, nə etmək lazımdır, hansı yol ilə getmək
lazımdır ki, biz bu məsələni həll edək. Biz bu məsələ barəsində daim Türkiyənin dəstəyindən bəhrələnmişik.
Türkiyə ilə məsləhətləşmişik, bunun həll edilməsində Türkiyə ilə bərabər olmuşuq.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən Türkiyə Azərbaycanın problemlərinə böyük maraq
göstərir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi elə o vaxt, 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndə də mövcud idi. O vaxtdan Azərbaycan Türkiyə ilə bu barədə əməkdaşlıq edir.
Bizim əməkdaşlığımız da çox əhəmiyyətli nəticələr verir və bu gün də biz vaxtımızı əməkdaşlığın indi və
gələcəkdə hansı yollarla aparılmasına sərf etdik.
Mən sizinlə bu barədə apardığım danışıqlardan çox məmnunam. Çox məmnunam ki, Siz Azərbaycana
çox böyük diqqət göstərirsiniz. Azərbaycanın məsələləri, problemləri ilə yaxından maraqlanırsınız və bizimlə
bərabər Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması üçün çalışırsınız. Siz də bu
fikri irəliyə sürdünüz ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi yalnız sülh yolu ilə həll edilə
bilər. Mən də bu fikirdəyəm. Mən bu fikri dəfələrlə təhlil etmişəm, yoxlamışam və yenə də bu fikrə
gəlmişəm ki, biz indi də məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışmalıyıq. Biz bu məsələdə sizinlə eyni fikirdə
olduq və mən bundan çox məmnunam. Bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəyik və bu barədə də sizinlə
danışıqlar apardıq.
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Başqa elə bir məsələ yoxdur. Bizim ölkələrimiz arasında heç bir problem yoxdur. Bir problem var –
dostluğu, qardaşlığı daha da yüksəklərə qaldırmaq. Biz bunu da birlikdə edirik. Bir də təkrar edirəm, sizin
ziyarətiniz bizim bu işimizdə çox əhəmiyyətli yer tutur və güman edirəm ki, öz nəticələrini verəcəkdir.
Buyurun.
D ö v l ə t B a x ç a l i: Hörmətli Cümhur başqanım!
Zati-alinizin dəvəti ilə Azərbaycana gəldiyimiz üçün, bu gün bizi qəbul etdiyiniz üçün çox təşəkkür
edirəm, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Azərbaycana ilk dəfədir gəlirəm. Burada hökumətinizin səlahiyyətli şəxsləri ilə çox önəmli ikitərəfli
görüşlər keçirilmişdir. Nümayəndə heyətimizdə olan nazir həmkarlarımız buradakı nazir həmkarları ilə
ikitərəfli görüşlər keçirmişlər. Ziyarətimizin ikinci günündə çox əhəmiyyətli, çox gözəl görüşlər olmuşdur.
Bu gün də bizi qəbul etdiniz və Zati-alinizin Azərbaycan–Türkiyə əlaqələri barədə dəyərləndirmələrinə görə
təşəkkür edirəm.
Zati-alinizin ifadə etdiyi kimi, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında başlanmış olan və davam edən çoxyönlü
əlaqələr vardır. Bu əlaqələr Zati-alinizin Türkiyəyə həyata keçirdiyiniz ziyarətlər, Türkiyənin cümhur
başqanının və digər nümayəndələrin Azərbaycana ziyarətləri sayəsində çox gözəl inkişaf etmişdir. Biz
inanırıq ki, Türkiyə və Azərbaycan Zati-alinizin «bir millət, iki dövlət» anlayışı çərçivəsində bu dostluq və
qardaşlıq əlaqələrini çox yüksək səviyyədə inkişaf etdirməyi arzulamaqdadır. Azərbaycanın sabitlik
şəraitində inkişafında Türkiyənin həmişə yanınızda olacağına əmin olmağınızı istəyirik. Azərbaycan üçün
Türkiyə vardır.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycan üçün çox önəmli bir məsələdir. Zatialinizin bu münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətindəki zəhmətini hər kəs bilir. Ancaq demək istəyirəm ki,
Dağlıq Qarabağ məsələsi çözülmədən Türkiyə–Ermənistan əlaqələrində heç bir normallaşma ola bilməz.
Bizim üçün Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı əlaqələr Dağlıq Qarabağ məsələsinin ədalətli həlli ilə bağlıdır,
ermənilərin işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxması ilə bağlıdır. İnanıram ki, Türkiyə Azərbaycanın
bu əsas məsələsinin həlli sahəsində bütün xidmətləri ilə Azərbaycanın yanında olacaqdır.
Hörmətli Cümhur başqanım, bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazirlərinizin bir sözü var, yoxsa yox?
Hörmətli dostum, mən Sizə bu ziyarətinizə görə bir daha təşəkkür edirəm. İndi sizin dediyiniz dəyərli
sözlərə görə təşəkkür edirəm. Ümid edirəm ki, Azərbaycanla sizin yaxından ilk tanışlığınız Azərbaycana
olan marağınızı artıracaq və Azərbaycana yenə də gələcəksiniz. Mən sizi yenə də Azərbaycana dəvət edirəm.
Sağ olun.
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9 MAY QƏLƏBƏ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ NİTQİ
(9 may 2002)

9 may 2002-ci il
Əziz veteranlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli səfirlər və dostlar!
Sizi Böyük Vətən müharibəsində qələbənin 57-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə
cansağlığı, səadət və uğurlar arzulayıram.
İkinci dünya müharibəsi, Böyük Vətən müharibəsi bəşər tarixində ən dəhşətli, ən qanlı, ən dağıdıcı
müharibə olmuşdur. Bu müharibədə Sovetlər İttifaqının xalqları, antihitler koalisiyası – SSRİ, Amerika
Birləşmiş Ştatları, İngiltərə, Fransa alman faşizmi üzərində misilsiz qələbə çalmışdır. Bu qələbə böyük tarixi
əhəmiyyətə malikdir. Əsrlər keçəcək, gələcək nəsillər bu qələbənin bəşəriyyət üçün, dünya üçün, gələcək
üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu daha da çox dərk edəcəklər.
Azərbaycan xalqı Sovetlər İttifaqının tərkibində ikinci dünya müharibəsinin, Böyük Vətən müharibəsinin
iştirakçısı olmuşdur. Azərbaycanın 600 minə qədər vətəndaşı cəbhəyə göndərilmişdir. Onlar qəhrəmancasına
vuruşmuş, yarısından çoxu geriyə dönməmiş, özlərini qurban vermiş, həlak olmuşdur. Zəfərlə qayıdan
Azərbaycan oğulları isə 1945-ci ilin 9 mayından indiyədək xalqımız üçün, millətimiz üçün böyük qələbənin
rəmzidir. İllər keçir, nəsillər nəsilləri əvəz edir, veteranlar bu gün də yaşayırlar. Biz hamımız böyük
məmnuniyyət hissi keçiririk ki, Böyük Vətən müharibəsinin veteranları bu gün bizimlə bərabərdir, xalqın
içindədir, ictimai-siyasi fəaliyyətlə məşğuldurlar və xalq, müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında öz
xidmətlərini göstərirlər.
Azərbaycan xalqı faşizm üzərində qələbəyə arxa cəbhədə də böyük töhfələr vermişdir. O illərdəki
müharibə motorlar müharibəsi idi. Tanklar, təyyarələr, maşınlar müharibəsi idi. Bunların hamısı üçün birinci
növbədə yanacaq lazım idi. O illərdə Sovetlər İttifaqında neftin 75 faizindən çoxu Azərbaycanda hasil
olunurdu, burada emal edilirdi və böyük çətinliklərlə cəbhəyə göndərilirdi. Ona görə biz faşizm üzərində
qələbənin 57-ci ildönümünü qeyd edərkən, eyni zamanda, bu qələbənin əldə olunmasında arxa cəbhədə
fədakarlıqla çalışmış Azərbaycan övladlarının da xidmətlərini xüsusi vurğulayırıq.
Qələbədən 57 il sonra dünya çox dəyişmişdir. Dünyada böyük proseslər baş vermiş, imperiyalar
dağılmış, Sovetlər İttifaqı dağılmış, çox xalqlar öz dövlət müstəqilliyini əldə etmişlər. O cümlədən
Azərbaycan da dövlət müstəqilliyini əldə edib, Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətini qurubdur, müstəqil
dövlət kimi yaşayır. Bu, Azərbaycan xalqının XX əsrin sonunda əldə etdiyi ən böyük tarixi nailiyyətdir. Bu
gün biz müstəqil Azərbaycanda keçmiş tariximizin hər səhifəsinə diqqət yetiririk, hörmət və ehtiramımızı
bildiririk. Bu baxımdan 1941-1945-ci illər Böyük Vətən müharibəsi, İkinci dünya müharibəsi Azərbaycan
xalqının tarixində daim yaşayacaqdır.
Əziz veteranlar, biz çox sevinirik ki, sizi bu gün burada sağ salamat görürük. Siz böyük döyüşlərdən
keçmisiniz, sonrakı nəsillərin, bugünkü nəsillərin azad, sərbəst yaşaması üçün xidmətlər göstərmisiniz.
Dünyanın faşizm təhlükəsindən xilas olması bəşər tarixi üçün ən böyük, əlamətdar hadisədir. Siz məhz bu
hadisənin iştirakçılarısınız. Xidmətlərinizi o illərdə də göstərmisiniz, bu gün də Azərbaycan xalqı, müstəqil
dövlətimiz qarşısında xidmət göstərirsiniz. Mən sizə səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Xalqımız sizə daim
minnətdar olacaqdır. Faşizm üzərində qələbədə xidmətlərinizə görə sizi, eyni zamanda, bu qələbənin
çalınmasında canlarını qurban vermiş, həlak olmuş Azərbaycan övladlarının xatirəsini xalqımız qəlbində
daim yaşadacaqdır.
Əziz veteranlar, mən sizi, bütün Azərbaycan xalqını qələbənin 57-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm, xalqımıza, millətimizə, müstəqil Azərbaycan dövlətinə sülh, əmin-amanlıq, rifah arzulayıram.
Sağ olun.
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XARİCİ SAHİBKARLARLA GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
(14 may 2002)

14 may 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli iş adamları!
Sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Bugünkü görüşümüz
iqtisadiyyatımızın inkişafı ilə əlaqədar Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən mühüm tədbirlərdən biridir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra demokratiya yolu ilə, demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu yolu ilə gedib və ötən 10 ildə xalqımız, dövlətimiz böyük nailiyyətlər əldə edibdir.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməkdədir. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını təmin etmək
üçün 1995-1996-cı illərdən etibarən müxtəlif tədbirlər həyata keçirilibdir. İndi biz deyə bilərik ki,
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatına keçibdir. Əlbəttə, keçid dövrünün hələ müəyyən problemləri var. Bəzi
sahələrdə görüləsi işlər var. Ancaq biz qətiyyətlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı indi bazar
iqtisadiyyatı prinsipləri əsasında qurulur və inkişaf etdirilir. Buna nail olmaq üçün biz bir çox tədbirlər
həyata keçirmişik. Birinci növbədə dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsi, iqtisadi islahatların aparılması,
torpaq islahatının həyata keçirilməsi və bir çox başqa tədbirlər Azərbaycanda artıq iqtisadiyyatın, əsasən,
özəl sektora mənsub olmasını təmin edibdir. Təxminən 1994-1995-ci illərdən dövlətimiz Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək üçün xarici sərmayələrin cəlb olunması sahəsində ardıcıl siyasət aparır
və konkret tədbirlər görmüşdür.
Azərbaycana xarici sərmayənin cəlb olunmasının əhəmiyyəti artıq bizim cəmiyyətimiz üçün
məlumdur. Bunu sizə izah etməyə də ehtiyac yoxdur. Bazar iqtisadiyyatını təmin etmək üçün qarşımızda
özəlləşdirməni aparıb, əmlakı şəxsi mülkiyyətə verib özəl sektorun inkişafını təmin etmək vəzifəsi dururdu.
Ancaq bunu təmin etmək, sürətləndirmək üçün Azərbaycana xarici sərmayənin, müasir texnologiyanın,
müasir idarəetmə sisteminin və bazar iqtisadiyyatının qabaqcıl ölkələrdə əldə etdiyi nümunələrinin
gətirilməsi zərurəti vardı.
Ötən illər biz bunlarla məşğul olmuşuq. İndi məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki, Azərbaycanın
iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf edir. Azərbaycanda özəl sektor, sahibkarlar təbəqəsi yaranıbdır. Azərbaycana
güclü xarici sərmayə gəlir. Bununla bərabər, Azərbaycana müxtəlif ölkələrdən şirkətlər, iş adamları gəlib
burada iş görürlər. Məhz bunların nəticəsidir ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatı ilbəil inkişaf edir.
Demək, bazar iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi iş adamlarıdır, özəl şirkətlərdir, xarici sərmayəçilərdir.
Bu sahədə görülən işləri qiymətləndirərək, hesab edirik ki, hələ istifadə olunmamış imkanlar da çoxdur. Əldə
edilmiş təcrübədən daha səmərəli istifadə etmək lazımdır. Biz indiyə qədər görülən işləri Azərbaycanın bazar
iqtisadiyyatı yolu ilə getməsi prosesində birinci mərhələ hesab edirik. Bunların əsasında daha da sürətlə
irəliyə getmək istəyirik. Məhz bu səbəbdən biz Azərbaycanda özəl sektorun inkişaf etməsi üçün lazım olan
bütün şəraiti yaratmışıq. Azərbaycana xarici sərmayənin cəlb olunması üçün əsas şərtləri yaratmışıq. Birinci
növbədə, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitliyin təmin olunması bütün sahələrdə, o cümlədən
iqtisadiyyatın inkişafında əldə etdiyimiz nailiyyətlərin əsasıdır.
Özəl sektorun inkişafı üçün lazım olan qanunlar qəbul edilib, qaydalar müəyyənləşdirilib, fərmanlar
verilibdir. Bunlar hamısı öz işini görübdür. Ancaq qeyd etdiyim kimi, biz bundan sonra daha da sürətlə
irəliləməliyik. Biz həm Azərbaycanda artıq yaranmış sahibkarların işini çox əhəmiyyətli hesab edirik, onlara
hər cür yardım edirik və bundan sonra da edəcəyik. Həm də Azərbaycana gələn xarici şirkətlərin öz işlərini
istənilən səviyyədə aparması üçün lazımi tədbirlər görmüşük və bundan sonra da görəcəyik. Bu məqsədlə də
biz daim özəl sektorun nümayəndələri ilə əlaqə saxlayırıq. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif
firmalarla əlaqə saxlayırıq, onların işləri ilə maraqlanır, onlara yardım etməyə çalışırıq.
Bildiyiniz kimi, aprelin 25-də biz Azərbaycanın yerli sahibkarları ilə, yəni onların nümayəndələri ilə
görüşdük və qarşıda duran məsələləri müzakirə etdik. Bu gün isə mən Azərbaycanda iş görən xarici
şirkətlərin nümayəndələri ilə, yaxud xarici şirkətlərlə Azərbaycan şirkətlərinin yaratdıqları müştərək
müəssisələrin nümayəndələri ilə görüşməyi qərara almışam. Bu məqsədlə mən sizi dəvət etmişəm. Çox
məmnunam ki, mənim müraciətim Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətlər, iş adamları tərəfindən
qiymətləndirilibdir və bu gün biz sizinlə görüşə gəlmişik.
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Həm aprel ayının 25-dəki, həm də bugünkü görüşün məqsədi biznesin inkişafına kömək etməkdən
ibarətdir. Yəni biznesin inkişafı üçün lazım olan əlavə tədbirlər haqqında məlumat almaq, təkliflər almaq və
onların əsasında dövlət, hökumət tərəfindən müvafiq qərarlar qəbul etməkdən ibarətdir. Biznesin inkişafına
mane olan, yaradılan əngəllər haqqında məlumat almaq, onların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər
görməkdən ibarətdir. Bunların müəyyən hissəsi bizə məlumdur. Yəni, bundan sonra biz Azərbaycanda
biznesin inkişaf etdirilməsi üçün daha nə kimi tədbirlər həyata keçirməliyik - bunlar bizə məlumdur, biz
bunu bilirik. Ancaq bilmədiyimiz şeylər də var. Onları sizlərdən öyrənmək istəyirik.
Azərbaycanda özəl sektorun fəaliyyətinə, biznesin inkişafına maneələrin, əngəllərin bir qismini biz
bilirik və lazımi tədbirlər görürük. Ancaq bilmədiklərimiz də var. Bunları biz bilavasitə sizdən öyrənmək
istəyirik. Ona görə də bizim bugünkü görüşümüz müəyyən qədər qeyri-formal xarakter daşıyır. Aprel ayının
25-də olan görüş kimi, bugünkü görüş də Azərbaycan prezidentinin biznes nümayəndələri ilə daha yaxın
münasibətlər yaratması məqsədi daşıyır. Bu münasibətlər də yalnız və yalnız Azərbaycanda biznesin
inkişafını təmin etməkdən, xarici sərmayəni daha çox cəlb etməkdən və ölkəmizin iqtisadiyyatını inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Buna görə də mən istərdim ki, bizim bu görüşümüzdə hər kəs özünü sərbəst hiss etsin.
Biz bir-birimizlə səmimi olmalıyıq, formalizmə yol vermək olmaz. Mənim şəxsən məqsədim sizlərdən daha
da çox məlumat almaq, işlərinizdə sizə mane olan hər bir faktı, - yaxud mane olan, bəlkə də, ümumi
problemlər var, - aradan qaldırmaqdır.
Aprel ayının 25-dəki görüşlərdən sonra bizdə bir çox fikirlər yaranıbdır. Onlar özəl sektora daha da
əlverişli sərait yaratmaqdan ibarətdir. Güman edirəm ki, sizinlə də görüşümüzdə əldə etdiyimiz yeni
məlumatlar, fikirləriniz, təklifləriniz çox ətraflı təsəvvür əldə etmək və lazım olan tədbirlər görmək üçün
faydalı olacaqdır.
Siz xarici ölkələrin vətəndaşlarısınız. Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı sahəsində gənc bir ölkədir. Bizdə
təcrübə azdır. Biz bazar iqtisadiyyatını sosialist iqtisadiyyatının, yəni o dövrlərdə yaranmış mülkiyyət
formasının dəyişdirilməsi ilə yaratmağa başlamışıq. Bu, çətin proses olubdur, bu gün də çətindir. Ən çətini
odur ki, bizdə təcrübə yox idi. Yaşadığımız hər il bizi daha da təcrübələndirib, bu sahədə biliklərimizi
genişləndiribdir. Ancaq bunlara baxmayaraq, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə olan təcrübənin
hamısını hələ Azərbaycana gətirə bilməmişik.
Siz, xarici ölkələrin vətəndaşları, öz ölkələrinizdə bizneslə məşğul olub təcrübə toplamısınız. Ona görə
sizin burada fəaliyyətiniz Azərbaycanda biznesin inkişafı üçün, ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafı üçün çox
əhəmiyyətlidir. Sizin bu təcrübəniz, indiyə qədər buradakı əməli fəaliyyətiniz Azərbaycana kömək edibdir.
Ancaq bundan sonra nə etməliyik? Qarşımızda duran çətinliklər, əngəllər nədən ibarətdir? Bunların hamısını
biz sizdən öyrənmək istəyirik. Bunlar barəsində sizdən məlumatlar almaq istəyirik.
Mən bir daha rica edirəm ki, burada söz demək istəyən şəxslər öz fikirlərini açıq desinlər,
çəkinməsinlər. Bizi tənqid etmək lazımdır, tənqid edin. Əgər buraya gələn iş adamları bizi ancaq tərifləsələr,
bu görüşün əhəmiyyəti olmazdı. Yəni çatışmayan cəhətlər, nöqsanlar, əngəllər tənqid edilməli, açıq
deyilməlidir. Buna görə də biz aprel ayının 25-də olduğu kimi, bu görüşümüzü də müəyyən mərhələlərə
bölürük. Birinci hissədə, indi mənim çıxışımdan sonra məlumat veriləcəkdir. Ondan sonra bütün mətbuat
nümayəndələrindən xahiş edəcəyik ki, onlar istirahətə çəkilsinlər, biz burada qapalı şəraitdə, mətbuat
nümayəndələrinin və Azərbaycanın vəzifəli şəxslərinin iştirakı olmadan müzakirə aparaq. Ondan sonra isə
bizim görüşümüzün son iclası olacaqdır. Onda xahiş edəcəyəm ki, mətbuat nümayəndələri də iştirak etsinlər.
Bu gün burada Azərbaycanın hökumət üzvlərindən, dövlət nümayəndələrindən yalnız bir neçə şəxs
iştirak edir. Başqalarını buraya dəvət etməmişik. Çünki istəyirik ki, burada sərbəstlik olsun və daha çox
xarici şirkətlərə yer verilsin və bundan biz faydalana bilək.
Bizim bu görüşümüzə Azərbaycanda təmsil olunan xarici ölkələrin səfirləri də gəliblər. Bilirəm ki,
onlar öz ölkələrinin iş adamlarının Azərbaycanda daha da uğurla işləməsini istəyirlər. Biz də bunu istəyirik.
Biz səfirlərlə vaxtaşırı görüşlər keçiririk. Onların verdikləri məlumatlardan istifadə edirik. Amma bu gün
onların bizim bu görüşümüzdə iştirakını da mən çox əhəmiyyətli hesab edirəm.
Yekun nitqi
15 may 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu görüşə gəldiyinizə, bəyan etdiyiniz fikirlərə, təkliflərinizə, tənqidinizə görə sizə bir daha təşəkkür
edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, aprelin 25-də keçirdiyimiz görüş və bugünkü görüşümüz Azərbaycan
iqtisadiyyatının problemlərini həll etmək, onun inkişafını təmin etmək üçün çox əhəmiyyətlidir. Əmin ola
bilərsiniz ki, sizin irəli sürdüyünüz təkliflər, tənqidi fikirlər, göstərdiyiniz faktların hamısı, o cümlədən
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burada səslənməyən, ancaq yazılı şəkildə təqdim etdiyiniz təkliflər hamısı birlikdə çox diqqətlə təhlil
olunacaq və Azərbaycanda iqtisadiyyatın, biznesin inkişafı üçün nəzərdə tutduğumuz gələcək tədbirlərimizdə
onlardan istifadə ediləcəkdir.
Burada bildirilən fikirlər biznesin müxtəlif sahələrinə aiddir. Mən bu barədə danışmaq istəmirəm.
Çünki bizim bu tədbirlərin forması bundan ibarətdir ki, biz qapalı görüşdə sizinlə açıq söhbət aparırıq və
bunların nəticəsindən istifadə edəcəyik. İndi isə bizim bu görüşümüzə yekun vuraraq bildirmək istəyirəm ki,
göstərilən bütün nöqsanlara, qüsurlara baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadiyyatı son illər sürətlə inkişaf edir.
Azərbaycanda iqtisadi islahatlar və onlardan əvvəl siyasi, hüquqi islahatlar uğurla həyata keçirilibdir. Biz
çox işlər görmüşük və onların əməli nəticələrini müşahidə edirik.
İqtisadiyyatımızın son illərdə ardıcıl olaraq, ilbəil inkişaf etməsi məhz Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatının həyata keçirilməsi üçün lazım olan tədbirlərin görülməsinin nəticəsidir.
Biz 1990-cı illərin əvvəllərində dövlət müstəqilliyini əldə edəndə keçmiş sosialist sisteminin
iqtisadiyyatına malik idik. Ağır bir şəraitdə dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildik, Azərbaycanın
iqtisadiyyatında mövcud olan dağıdıcı proseslərin qarşısını aldıq və tədricən iqtisadiyyatı inkişaf etdirməyə
başladıq. O vaxt da biz bəyan etmişdik ki, Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafını təmin etmək üçün xarici
sərmayənin cəlb olunması, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsindən istifadə edilməsi, ticarətin
liberallaşdırılması əsas şərtlərdən biridir.
Biz bu yol ilə getdik. Məlumdur ki, 1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycanda yeni neft strategiyasının
həyata keçirilməsi ölkəmizin iqtisadiyyatının inkişafında xüsusi rol oynayır. Biz 1994-cü ildə ilk müqaviləni
- "Əsrin müqaviləsi"ni imzalayanda buna inanırdıq, gələcəyə çox böyük ümidlə baxırdıq. Ancaq o
müqavilənin nə qədər ağır və çətin şəraitdə imzalanmasını və sonra onun Azərbaycanda həyata keçirilməsi
üçün müxtəlif maneələrin olmasını nəzərə alsaq, aydın olar ki, biz nə qədər ağır və çətin bir yol keçmişik.
Ancaq bu yolu keçmişik və bunun müsbət nəticələri göz qabağındadır. İndi artıq Azərbaycanda neft
sektorunda böyük layihələr həyata keçirmişik və həyata keçiririk. Pay bölgüsünə aid 21 müqavilə
imzalanıbdır. Onların bir çoxu artıq öz nəticələrini verir.
Burada bildirildi ki, neft sahəsində müqavilələrin həyata keçirilməsində 400 xarici şirkət iştirak edir.
Bu, təkcə neft sahəsinə yox, ona xidmət edən bütün başqa sahələrə xarici sərmayənin və şirkətlərin cəlb
olunmasının əyani nümunəsidir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri artıq reallığa
çevrilmişdir. Hörmətli cənab Vudvord burada bildirdi ki, bu ilin sonuna kimi Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru
xəttinin inşasına başlanacaqdır. Gələn il Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz xəttinin inşasına başlanacaqdır. Ancaq
təkcə bunlar deyil, bizim başqa böyük layihələrimiz də var. Amma bunlarla yanaşı, biz daim çalışmışıq ki,
qeyri-neft sektoruna da xarici sərmayə cəlb olunsun və xarici ölkələrin şirkətləri həm müstəqil şəkildə, həm
də Azərbaycan şirkətləri ilə bərabər ölkəmizdə iş görsünlər və biz respublikamızın iqtisadiyyatının bütün
sahələrini inkişaf etdirə bilək.
Cəhdlərimiz çoxdur, nailiyyətlərimiz də var. Ancaq istədiyimizin çoxuna hələ nail olmamışıq. Bu
yolda çətinliklər də var. Bunlar həm bizim üçün olan çətinliklərdir, həm də xarici sərmayəçilər üçün, xarici
ölkələrin iş adamları, xarici şirkətlər üçün olan çətinliklərdir. Ona görə də aprel ayının 25-də keçirilmiş
görüşün, bu gün keçirilən görüşün nəticələrinə əsasən biz böyük tədbirlər planı hazırlayırıq. Bir çox
fərmanların layihələri hazırlanır. Hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə də görüş keçiriləcəkdir.
Ümidvaram ki, mövcud olan nöqsanların çoxunun aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər görmək
mümkün olacaqdır.
Sizin burada dediyiniz və bizə məlum olan, xarici biznesmenlərin iş görməsinə əngəl törədən
problemlər, çətinliklər bir çox qrupa bölünür. Bunların bir hissəsi Azərbaycanda qanunvericiliyin
təkmilləşdirilməsi ilə əlaqədardır.
Ancaq mən bu gün sizləri dinləyərək və özüm də müəyyən qədər daxilən təhlil edərək düşünürəm ki,
biz bir çox qanunlar qəbul etmişik. Bəzən bir qanun o biri qanunun bir hissəsinə mane olur. Bir qanun o
birini təkrarlayır. Bəlkə də qanunlar çox olduğuna görə onların icrasını təmin etmək də çox çətin olur. Amma
bu o demək deyildir ki, bundan sonra qanunlar qəbul edilməməlidir. Qanunlar qəbul olunacaqdır. Lazım olan
qanunlar qəbul ediləcəkdir. Əmin edirəm ki, qanunların hamısının məzmunu Azərbaycanda özəl sektorun,
biznesin inkişafını təmin etmək, xarici sərmayəni Azərbaycana cəlb etmək məqsədi daşıyacaqdır. Buna görə
də qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, - bu görüşlərdən mən nəticə çıxarıram, - bizim qarşımızda duran
məsələlərdən biridir.
Vergi haqqında burada hamı danışdı. Vergidən heç kəs məmnun deyildir. Hər bir iş adamı arzu edərdi
ki, vergi olmasın, yaxud da vergi çox az olsun. İş adamı iş görməlidir, qazanc götürməlidir. Lakin dövlət,
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ölkə də yaşamalıdır. Vergilər toplanmalıdır. Amma bugünkü danışıqlardan sonra, görünür ki, biz vergilər
haqqında da düşünməliyik, lazımi tədbirlər görməliyik.
Burada iş adamlarına mane olan çox misallar gətirildi. Həm Vergilər Nazirliyi və onun orqanları, həm
Gömrük Komitəsi və onun bütün orqanları... Bəlkə siz bu gün demədiniz, yaxud da az dediniz. Özəl sektora
müdaxilə, bizim ayrı-ayrı orqanlar tərəfindən onların yoxlanılması və beləliklə, onların işlərinin pozulması
faktları da bizə məlumdur. Hüquq mühafizə orqanları əməkdaşlarının vəzifələrindən sui-istifadə etməsi təkcə
iş adamlarına deyil, bir çox sahələrdə biznesin də inkişafına çox mane olur.
Lisenziyalar haqqında çox danışıldı. Bu barədə biz düşünürük. Ancaq ötən görüşdə və bugünkü
görüşdə söylənən fikirlər tələb edir ki, lisenziya sistemini köklü surətdə təkmilləşdirmək lazımdır.
Lisenziyalar çoxdur. Onları verən orqanlar çoxdur. Burada deyildi ki, lisenziyanı çox hallarda rüşvətsiz
vermirlər. Deməli, bunların qarşısı alınmalıdır. Yenə deyirəm, lisenziya sistemi tamamilə
təkmilləşdirilməlidir.
Rüşvətxorluq, korrupsiya haqqında da fikirlər söylənildi. Ümumiyyətlə, biz bilirik, həm biznes
sahəsində, həm iqtisadiyyatda, həyatımızın başqa sahələrində belə hallar var. Bunlarla mübarizə aparırıq və
bundan sonra da aparacağıq. Güman edirəm ki, bizim bu iki görüş nəticəsində görəcəyimiz tədbirlərdə məhz
rüşvətxorluqla mübarizə xüsusi yer tutmalıdır.
Burada bir çox başqa problemlər haqqında da danışıldı. Hamısı nəzərə alınacaqdır. Əgər neft sektorunu
kənara qoysaq, Azərbaycanda özəl sektor yaranandan indiyə qədər xarici şirkətlər, əsasən, ticarət, xidmət,
iaşə, bir az da nəqliyyat sahəsindədir. Bu sahələrə ilk illərdə, əsasən, xarici şirkətlər cəlb olunublar, yaxud da
onlar maraq göstəriblər. Ya özləri, ya da yerli şirkətlərlə birlikdə çox işlər görüblər. Bu işlər öz nəticəsini
verir. Bir tərəfdən, bizim iqtisadi islahatları, özəlləşdirmə proqramını həyata keçirməyimiz, digər tərəfdən,
xarici ölkələrin şirkətlərinin Azərbaycanda ticarət, xidmət, iaşə və s. sahələrdə çox işlər görməsi, demək olar
ki, bu sahələri lazımi səviyyəyə qaldırıbdır. İndi Azərbaycanda ticarət, demək olar ki, tamamilə özəl sektora
məxsusdur. Çox məmnunedici haldır ki, özəl sektor da ticarəti yaxşı inkişaf etdiribdir. Bizdə indi gözəl
ticarət şəbəkələri, mağazaları, müəssisələri yaranıbdır. Dünyanın bir çox ölkələrindən müxtəlif çeşidli mallar
gətirilir. Azərbaycan bazarı tamamilə doludur, bu barədə heç bir problem yoxdur.
Siz bəlkə də bir o qədər demədiniz ki, xaricdən mal gətirən və burada ticarətlə məşğul olan hər bir iş
adamı böyük çətinliklərlə rastlaşır. Amma biz bunu bilirik. Ancaq görün ki, bizim iş adamları, təkcə bizim
yox, Azərbaycana gələn xarici ölkələrin iş adamları nə qədər inadla iş görmək istəyirlər ki, bütün bu
maneələrdən, bürokratik əngəllərdən keçərək, harada onlardan rüşvət tələb edirlərsə, o rüşvətləri verərək
Azərbaycanda ticarəti inkişaf etdiriblər. Hesab edirəm ki, bu, bizim əsas nailiyyətlərimizdən biridir.
İndi inşaat sahəsində biznes inkişaf edir. Geniş miqyasda inşaat işləri gedir. Ümumiyyətlə,
Azərbaycanda, ölkəmizin bütün bölgələrində sürətlə inşaat işləri gedir. Bu da şəxsi evlərin tikilməsidir.
Müxtəlif bölgələrdə insanlar özləri üçün şəxsi evlər tikirlər. Kənd yerlərində çox, deyə bilərəm ki, müasir
tələblərə uyğun fərdi evlər tikilir. Bakı şəhərində də müasir tələblərə cavab verən çox binalar, yaşayış evləri
tikilir. Bunlar müsbət haldır. Biz bunları dəstəkləyirik. Hesab edirəm ki, bizim iş adamları bu sahədə daha
uğurlu işlər görəcəklər.
Başqa xidmət sahələrində də xarici və yerli şirkətlər çox iş görüblər və görürlər. Bu gün burada sərgiyə
baxdıq. Sərgidə təqdim olunan mallar, əsasən, həmin şirkətlərin istehsal etdikləri məhsullardır. Ancaq indi
Azərbaycanın yerli iş adamları 6-7 il bundan əvvəlki səviyyədə deyillər. Onlar xarici şirkətlərlə birgə iş
görərək, xarici ölkələrin təcrübəsindən istifadə edərək, artıq müasir səviyyədə işləyə bilirlər. Ona görə də
yerli biznes genişlənibdir. Bəlkə bu səbəbdən də inşaat, yaxud da ticarət, iaşə sahəsində xarici şirkətlər
azalıbdır. Bu, təbii prosesdir. Çünki yerli sahibkarlıq artıq inkişaf edibdir.
Biz istəyirik ki, xarici sərmayə vasitəsilə, xarici şirkətlər vasitəsilə Azərbaycanda yerli sahibkarlığı,
yerli biznesi inkişaf etdirək. Ancaq indi qeyri-neft sektoru haqqında danışanda, xarici sərmayənin cəlb
olunması və yerli sərmayədən istifadə olunması vasitəsilə onun inkişafını təmin etmək haqqında danışanda
birinci növbədə istehsal sahəsini nəzərdə tuturuq. Açıq demək lazımdır ki, bizdə neft sektorundan kənarda
biznesin istehsal sahəsi çox azdır. Xaricdən gələn şirkətlər bu sahəyə az sərmayə qoyublar, az fəaliyyət
göstəriblər, bu sahəyə o qədər də böyük maraq göstərməyiblər. Həm də bizim yerli iş adamları daha çox
ticarətlə, indi inşaatla, iaşə, xidmət və başqa sahələrlə məşğuldurlar. Ancaq istehsal müəssisələri yaratmaq,
yerli istehsalı inkişaf etdirmək və bunun nəticəsində yeni iş yerləri açmaq indi bizim bazar iqtisadiyyatında,
özəl sektorda əsas vəzifələrimizdir. Mən arzu edərdim ki, Azərbaycana maraq göstərən xarici şirkətlər indi
qeyri-neft sektorundan daha çox istehsal sahəsi ilə məşğul olsunlar. Azərbaycanda bu barədə imkanlar
çoxdur. Burada deyildi ki, bir çox sənaye müəssisələri özəlləşdiriləcəkdir. Bizdə çoxlu maşınqayırma
zavodları, metallurgiya sənayesi, kimya sənayesi və Azərbaycanda kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı üçün
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çox gözəl sənaye müəssisələri yaratmaq olar. Mən istəyirəm ki, bunlara xarici sərmayə daha çox cəlb
olunsun. Xarici ölkələrin şirkətləri bu sahəyə daha çox maraq göstərsinlər.
Azərbaycanda kənd təsərrüfatı tamamilə özəlləşibdir. Bu daha yaxşı nəticələr verir. Kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalı ilbəil artır. Azərbaycan bir çox ərzaq məhsulları ilə özünü təmin edə bilir. Bilirsiniz
ki, bazarlarda Azərbaycanda istehsal olunan həddindən çox ərzaq məhsulları var. Ancaq bu məhsulların emal
edilməsi hələ ki, çox zəifdir. Mən bu sahəyə də xarici sərmayəçilərin cəlb olunmasını istərdim.
Burada bizim rabitə sahəsindəki nöqsanlardan danışıldı. Mənə deyilən tənqidlərlə tamamilə razıyam.
Demək olar ki, bizim bütün sahələrdə görülən işlərimiz az da, çox da olsa, lazımi səviyyədə gedir. Ancaq
təəssüflər olsun ki, bu sahədə hələ ki, lazımi iş görə bilməmişik. Güman edirəm ki, biz yaxın vaxtlarda
bununla ciddi məşğul olmalıyıq.
Bu görüşlərin nəticəsi ilə əlaqədar biz Azərbaycanın dövlət hakimiyyət orqanlarının vəzifələri
haqqında gələcək görüşümüzdə ətraflı danışacağıq. Ancaq mən indi sizi əmin etmək istəyirəm ki, dediyiniz
tənqidlə tamamilə razıyam. Sizin irəli sürdüyünüz təkliflərin çoxu əhəmiyyətlidir və onlar nəzərə alınacaq.
Bu görüşlərdən sonra Azərbaycanda yerli sahibkarlığın, ümumiyyətlə, biznesin inkişafı üçün daha yaxşı
şərait yaradılacaqdır.
Bazar iqtisadiyyatına keçid ağır, çətin prosesdir. Biz bu prosesin iştirakçılarıyıq, onun çətinliyini hamı
bilməlidir.
Təbiidir, biz istəyirik ki, Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quraraq bütün sahələri
inkişaf etmiş ölkələrin, Avropa ölkələrinin standartları səviyyəsinə çatdıraq. İnanın, biz bunu istəyirik. Biz
buna doğru gedirik. Bütün tədbirlərimiz də məhz bu istiqamətə yönəlibdir. Ancaq siz də bilməlisiniz və
ümumiyyətlə, ölkədən kənarda da hamı bilməlidir ki, bu ağır və çətin bir prosesdir.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına məxsus olan ölkələrin hamısında bu proses gedir. Amma çətin gedir, ağır
gedir. Mən Azərbaycanın nailiyyətlərini şişirtmək istəmirəm. Ancaq Beynəlxalq Valyuta Fondunun və
Dünya Bankının araşdırmalarına görə, bir çox sahələrdə Azərbaycanın göstəriciləri Müstəqil Dövlətlər
Birliyinə daxil olan başqa ölkələrin göstəricilərindən üstündür. Ancaq onlar bizi də qane etmir, sizi də. Biz
çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, inkişaf etmiş ölkələrin səviyyəsinə çatmaq üçün Azərbaycanda
tərəqqi daha da sürətləndirilsin. Ancaq bilmək lazımdır: bunların hamısını bir gündə, bir ayda, bir ildə etmək
mümkün deyildir. Buna həm zaman lazımdır, həm də iradə, inam lazımdır. Zaman bizdən asılı deyildir.
Ancaq iradə, inam özümüzdən asılıdır. Hamı bilməlidir ki, Azərbaycan dövlətində, Azərbaycan
hakimiyyətində bu iradə, bu inam var. Bu iradə ilə, bu inamla da biz bütün işlərimizi görürük. Bəzən bizim
ölkəmizi inkişaf etmiş dövlətlərlə müqayisə edirlər. Orada korrupsiya bu qədərdir, sizdə bu qədərdir.
Birincisi, mən bildirmək istəyirəm ki, harada nə qədər korrupsiya olduğunu heç kim bilmir. Korrupsiyanın
bir üzdə olan tərəfi var, bir də altda. Özü də heç yerdə bir ölçü yoxdur ki, biləsən korrupsiya harada hansı
dərəcədədir. Ancaq təbiidir ki, iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdə, demokratiya sahəsində inkişaf etmiş
ölkələrdə korrupsiya azdır. Mən heç də deyə bilmərəm ki, yoxdur. Ancaq keçid dövrünü yaşayan ölkələrdə bir ölkədə o birindən çox, digərində o birindən az korrupsiya vardır. Korrupsiyanı inkar etmək mümkün
deyildir. Korrupsiya ilə mübarizə etmək lazımdır. Mübarizə də Azərbaycanda gedir və gedəcəkdir. Buna heç
kəsin şübhəsi olmasın. Bizim iqtisadi tədbirlərimizin də çoxu, - əgər onları yaxşı həyata keçirə bilsək, - məhz
korrupsiyanın qarşısını ala biləcəkdir. Başqa vasitələrdən də istifadə olunacaqdır. Bunu hamı bilməlidir.
Mən hesab edirəm ki, burada çalışan iş adamları Azərbaycanın nailiyyətlərini öz ölkələrində təbliğ
etməlidirlər. Bizim nöqsanlarımızı burada deyin, Azərbaycanda deyin, bizə deyin. Amma öz ölkənizdə
deməyin. Nailiyyətlərimizi isə öz ölkənizdə təbliğ edin. Lazımdır ki, bizimlə iş görən adamlar Azərbaycanda
biznes şəraitinin nöqsanları haqqında öz ölkələrində çox geniş söhbət aparmasınlar. Əksinə, təbliğ etmək
lazımdır ki, sərmayəçilər Azərbaycana gəlsinlər. Biz də bütün bu tədbirlərimizlə nöqsanları aradan
qaldırmağa çalışırıq. Sizinlə birlikdə bu nöqsanları aradan qaldırmalıyıq. Əgər siz olmasaydınız, xarici
biznes Azərbaycanda olmasaydı, bu problemlər də olmazdı. Bu problemlər var, bu bizim ümumi işimizin
nəticəsidir. Demək, bu problemləri biz həll etməliyik.
Problemlərin həll edilməsi üçün də, təbiidir ki, bir tərəfdən, səylərimizi artırmalıyıq, digər tərəfdən
bizə zaman lazımdır. Məsələn, neft sektorunda bizim apardığımız işləri görürsünüz. Böyük problemlər
yoxdur. Mən orada korrupsiyanı da görməmişəm, hiss etməmişəm. Başqa mənfi hallar da orada yoxdur,
bəlkə də azdır. Mən bunu xarici neft şirkətləri və yaxud da müqavilələrin həyata keçirilməsinə cəlb olunmuş
şirkətlərlə işin timsalında bildirmək istəyirəm. Bunlar çox böyük, formalaşmış şirkətlərdir. Onlar öz
təcrübələrini Azərbaycana gətiriblər. Bu sahədə biz müsbət mənzərəni görürük.
Ancaq digər sahələrdə mənzərə bundan fərqlidir. Əksər hallarda mənfiliyinə görə fərqlidir. Bunlar
bizim problemlərimizdir. Biz bunları həll etməliyik və inana bilərsiniz ki, həll edəcəyik. Arzumuz ondan
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ibarətdir ki, əməkdaşlıq etdiyimiz hər bir ölkədə Azərbaycanda bugünkü biznes şəraiti haqqında, ölkəmizin
daxili ictimai-siyasi vəziyyəti haqqında doğru-düzgün, obyektiv məlumat verilsin. Təəssüflər olsun ki, xırda
faktlardan çox böyük fikirlər yaradırlar. Bu da bizə lazım deyildir. Biz özümüz sizinlə birlikdə
nöqsanlarımızı yaxşı bilirik. Bu iki görüş Azərbaycan prezidenti kimi şəxsən mənə çox şeyləri məlum etdi.
Bir də deyirəm, ona görə də mən bu görüşlərdən məmnun oldum.
Mövcud nöqsanları biz birgə aradan qaldırmalıyıq. Biz Azərbaycanda biznes mühitini daha da sağlam
etməliyik, şəffaflığı təmin etməliyik. Bütün bürokratik əngəlləri aradan qaldırmalıyıq, hamımız bir yerdə
korrupsiya ilə ciddi mübarizə aparmalıyıq.
Təbiidir ki, biz hakimiyyət olaraq bunları etməliyik. Bizimlə əməkdaşlıq edən hər bir qurum, təşkilat,
hər bir firma da bizə yardım etməlidir, bizimlə bərabər mübarizə aparmalıdır. Bəzi hallar var ki, onlarla bəlkə
də bir gün yox, bir ay yox, bir il yox, uzun müddət mübarizə aparmaq lazımdır. İnsanlar bəzi mənfi
hərəkətlərə öyrəniblər. Onların çoxu artıq başqa cür işləyə bilmir. Ona görə də insanların bu psixologiyasını
dəyişmək üçün biz hələ çox iş görməliyik. Ancaq mən inanıram ki, biz bu işləri görməyə qadirik, bu işləri
görürük və görəcəyik.
Azərbaycanın prezidenti kimi mən onu bildirmək istəyirəm ki, ölkəmizdə biznesin və o cümlədən xarici
biznesin inkişafını Azərbaycanın iqtisadiyyatını təmin edən əsas amillərdən biri kimi görürəm.
Biznes indi iqtisadiyyatın aparıcı qüvvəsidir. Ona görə də mən bu sahəyə daim diqqət yetirmişəm,
yetirirəm və bundan sonra da yetirəcəyəm. Hər bir iş adamı, - xarici ölkədən gəlmiş, yaxud Azərbaycan
vətəndaşı, - bilsin ki, Azərbaycanın prezidenti kimi mən onun sağlam iş görməsinin himayədarıyam. Bu
himayədarlığı daim edəcəyəm. Hər bir iş adamına, sağlam iş görən iş adamına mənim daim qayğım
olacaqdır. Hər bir iş adamının iş görməsi üçün şəraitin yaxşılaşdırılmasını özümün əsas vəzifələrimdən biri
hesab edirəm.
Əmin ola bilərsiniz ki, mənim bu siyasətim, bu əməli fəaliyyətim bundan sonra da davam edəcəkdir.
Mən Azərbaycanın gələcək inkişafını, gələcəyini demokratiyanın inkişafında görürəm. Azərbaycanın
inkişafını bazar iqtisadiyyatının inkişafında görürəm. Bu istiqamətdə indiyə qədər gördüyümüz işləri davam
etdirəcəyik və daha da sürətlə irəliyə gedəcəyik.
Mən sizin hamınıza bu görüşə görə bir daha təşəkkür edirəm. Hər birinizə cansağlığı, işlərinizdə
uğurlar arzulayıram.
Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ENERJİ
DİPLOMATİYASI ÜZRƏ SƏFİRİ STİVEN MƏNN İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(16 may 2002)
Prezident sarayı
16 may 2002-ci il
H e y d ə r
Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizinlə yenidən görüşməyimdən çox
məmnunam.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bəli, Bakıda
olmağımdan çox məmnunam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hiss edirəm ki, yaxşısınız.
S t i v e n M ə nn: Mən Sizinlə tamamilə razıyam. Cənab Prezident, Sizə minnətdarlığımı bildirirəm ki,
məni Bakıya dəvət etmisiniz. ABŞ prezidenti Corc Buşdan, dövlət katibi Kolin Pauelldən Sizə salamlar
gətirmişəm. Məndən xüsusi xahiş ediblər ki, onların hörmət və ehtiramını Sizə yetirim. Vitse-prezident Dik
Çeyni də Sizə salam göndərmişdir.
Mən buraya gəlməzdən əvvəl vitse-prezidentlə görüşdüm. O Sizin liderliyiniz haqqında, Xəzər dənizinin
enerji ehtiyatlarının işlənilməsi sahəsində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlığınız barədə çox yüksək
fikirdədir və çox xoş sözlər dedi. Bir daha çox sağ olun, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam ki, siz mənə bu
qədər salamlar gətirmisiniz. Prezident cənab Buşdan salam almaq, təbiidir ki, mənim üçün çox sevindiricidir.
Həmçinin dövlət katibi Kolin Pauelldən və vitse-prezident Çeynidən.
Mən çox məmnunam ki, sizin bildirdiyiniz kimi, onlar bizim fəaliyyətimizi yüksək qiymətləndirirlər. Bu
bizim üçün və şəxsən mənim üçün böyük dəstəkdir. Çünki bilirsiniz ki, hər halda, biz burada mürəkkəb
şəraitdə bir çox işlər görürük. Ona görə bizə verilən dəstək bizim üçün əhəmiyyətlidir. Xahiş edirəm, mənim
salamımı, ən böyük hörmət və ehtiramımı prezident cənab Buşa çatdırasınız. Mənim səmimi salamımı dövlət
katibi cənab Kolin Pauellə çatdırasınız. Vitse-prezident Çeyniyə salamımı, hörmət və ehtiramımı çatdırasınız. Bildirəsiniz ki, biz dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Vitse-prezident cənab Çeyni vaxtilə Azərbaycanda olubdur. Mən onunla burada çox maraqlı söhbətlər
aparmışam. Ancaq lazımdır ki, dövlət katibi Kolin Pauell də, prezident cənab Corc Buş da gəlib Azərbaycanı
görsünlər. Xoş xəbərlərə görə mən sizə bir daha təşəkkür edirəm.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin salamlarınızı çox böyük ruh yüksəkliyi ilə
Vaşinqtona aparacağam. Məlum olduğu kimi, çox vacib bir enerji layihəmiz vardır və uzun illərdir ki, onun
üzərində işləyirik. Bu layihənin həyata keçirilməsinə nail olmağa çox yaxınıq. Biz Azərbaycanın neft və qaz
yataqlarının istismar edilməsi prosesini böyük maraqla izləyirik. Fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları yeni boru kəmərlərinin çəkilməsində Azərbaycanla tərəfdaşdır.
Beləliklə, mən buraya gəlmişəm ki, boru kəmərlərinin inşasına başlanmazdan əvvəlki, bu son həftələr
müddətində Azərbaycanla sıx işləyim və bu layihənin irəli getməsinə, onun tezliklə həyata keçirilməsinə
kömək edim.
Artıq Azərbaycanda Yanacaq və Energetika naziri, Dövlət Neft Şirkətinin və Azərbaycanda fəaliyyət
göstərən xarici neft şirkətlərinin nümayəndələri ilə çox səmərəli görüşlərim olmuşdur. Onlardan aldığım
bütün məlumatlar müsbət səciyyəlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Siz bilirsiniz ki, biz bu layihənin üzərində uzun illərdir işləyirik. Bu
layihəni çox ağır şəraitdə həyata keçirməkdə Amerika Birləşmiş Ştatları bizə daim dəstək veribdir.
Xatırlayıram, Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstanın dövlət başçıları 1999-cu ildə İstanbulda Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inşası haqqında müqaviləni imzalayarkən – üc dövlət başçısı yox, həmin
layihəyə Qazaxıstan da qoşuldu – ona Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti cənab Bill Klinton da imza
atdı. Biz 1994-cü ildən bu layihənin üzərində işləyirdik və nəhayət, 1997-ci ildə bu barədə saziş imzaladıq.
Ondan sonra bizim işimizin ikinci mərhələsi başladı. Biz onu da uğurla keçdik. İndi üçüncü mərhələdir,
inşaata başlayırıq. Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev sizinlə aparılan danışıqlar haqqında mənə
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məlumat verdi. O sizə deyib ki, bəzi xırda məsələlər var. Mən indi onu demək istəmirəm, kiçik
məsələlərdir... Şirkətlərdən, başqalarından asılı məsələlərdir. Amma bunların hamısı həll olunacaqdır.
Bilirsiniz ki, indi də Bakı–Tbilisi–Ceyhana xor baxanlar var. Bəziləri deyirlər ki, bu, baş tutmayacaqdır.
Onlar öz arzuladıqlarını deyirlər. İnandırmaq istəyirlər ki, onların arzuları doğrudur. Ona görə Bakı–Tbilisi–
Ceyhan boru xəttinə dünyada daim çox böyük maraq, böyük diqqət, eyni zamanda, müxtəlif tərəflərdən
müqavimət var. Ona görə sizin xüsusi olaraq bu məsələ üçün Azərbaycana gəlməyiniz və bununla məşğul
olmağınız məni çox sevindirir.
Biz bu layihəni yerinə yetirəcəyik. Buna mənim heç bir şübhəm yoxdur. Ancaq lazımdır ki, bəzi maneələr
bizi gecikdirməsin. Güman edirəm, siz də bu işə həm kömək, həm də nəzarət edəcəksiniz.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Həqiqətən də biz bəzi məsələləri həll etməliyik.
Bunlar əsas məsələlər deyil və praktiki olaraq layihənin həyata keçirilməsinə təsir göstərmirlər. Lakin artıq
neft sənayesinə və eləcə də dünyaya yaxşı məlumdur ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi işə düşəcəkdir.
Əlbəttə, bu layihəyə müqavimət var.
Cənab Prezident, lakin mənim iqtisadi, həm də intellektual dəlillərim vardır ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihəsi yalnız Azərbaycana deyil, həm də bütün regiona xeyir verəcəkdir. Bu, Avrasiya üçün iqtisadi
yüksəliş və inkişaf yoludur. Köhnə sovet inhisarı geridə qalmışdır. Azərbaycan xarici sərmayələri ölkəyə
cəlb etməklə özü iş görür. Bunun ən bariz təzahürü Şərq–Qərb dəhlizinin yaranmasıdır.
Cənab Prezident, beləliklə, Sizin qəbul etdiyiniz qərarlara və müəyyən etdiyiniz yola bizim ölkədə böyük
hörmət vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən bir də qeyd edirəm ki, bu, ölkəmiz üçün çox
böyük əhəmiyyətlidir ki, biz irəli gedəndə qarşımıza çıxan maneələrin hamısını dəf edə bilək.
Bilirsiniz ki, biz – Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları Aşqabadda görüş keçirdik. Mən cənab Uilsona da
bu barədə məlumat vermək istəyirdim, lakin vaxtım yox idi. Hesab edirəm ki, bu görüş çox yaxşı oldu. Heç
bir qərar qəbul etmədik. Mən bilirdim ki, heç bir qərar qəbul olunmayacaqdır. Ancaq özlüyündə ilk dəfə
keçirilən bu görüş çox əhəmiyyətli oldu. Çünki Xəzəryanı dövlətlər öz mövqelərini orada açıq-aydın, tək
yox, mətbuata yox, bir-birlərinə bildirdilər. Azərbaycanın, Rusiyanın və Qazaxıstanın mövqeləri bir-birinin
eyni oldu. Türkmənistan, İran isə başqa bir mövqedə oldular. Hər halda, hamıya aydın oldu ki, bu barədə kim
hansı mövqedədir, kim nə istəyir. Mən bundan çox məmnunam. Bir şey həll etmədiksə də, bir-birimizə öz
sözümüzü dedik.
Bilirsiniz ki, Rusiya ilə Qazaxıstan, Rusiya ilə Azərbaycan və Azərbaycanla Qazaxıstan arasında bu
barədə artıq sazişlər imzalanıbdır. Bu günlərdə Moskvada Rusiya ilə Qazaxıstan dənizdə sektorların
bölünməsi koordinatlarına aid son sazişi imzaladılar. Biz də Rusiya ilə belə bir saziş hazırlayırıq. Düşünürəm
ki, iyun ayının əvvəlində mən Sankt-Peterburqda prezident Putinlə görüşəcəyəm, orada bu sazişi imzalayacağıq.
Beləliklə, Xəzərin statusu həll olunmayıbsa da, bu məsələdə irəliləyiş davam edir.
S t i v e n M ə n n: Rusiya ilə Qazaxıstanın əldə etdikləri razılıq, zənnimizcə çox müsbət addımdır. Mən
Rusiya ilə Azərbaycan arasında razılaşma əldə olunması münasibətilə Sizi qabaqcadan təbrik edirəm. Hesab
edirəm ki, bu, Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsində məsələyə çox realist yanaşmadır.
Cənab Prezident, elə bilirəm ki, Siz Rusiya və Qazaxıstana artıq göstərmisiniz ki, insanlar yalnız inzibati
bölgü nöqteyi-nəzərindən fikirləşməməlidir, eyni zamanda iqtisadi maraqları da nəzərə almalıdırlar. Cənubi
Qafqazda bu məsələ çox gərgindir. Lakin elə hesab edirəm ki, diplomatiya, ağıl və dözümlülük vasitəsilə
Cənubi Qafqazda da buna nail olmaq mümkündür.
Sizin səylərinizi, eləcə də digər ölkələrin – Türkmənistanın, Qazaxıstanın, Rusiyanın səylərini Amerika
Birləşmiş Ştatları hansı bir vasitə ilə dəstəkləyə, kömək edə bilərsə, biz bunu etməkdən çox xoşbəxt olarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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BEYNƏLXALQ PROKURORLAR ASSOSİASİYASININ PREZİDENTİ NİKOLAS
KOUDERİ BAŞDA OLMAQLA BU TƏŞKİLATIN İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(17 may 2002)
Prezident sarayı
17 may 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycana xoş gəlmisiniz. İcraiyyə Komitəsinin iclasının Azərbaycanda
keçirilməsindən çox məmnun qaldığımı bildirirəm. Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası qeyri-dövlət
təşkilatı kimi, böyük işlər görür. Siz müxtəlif ölkələrin prokurorluq xidmətlərini, prokurorluq orqanlarının
nümayəndələrini birləşdirərək, həm təcrübə toplayır, həm də təcrübə mübadiləsi aparır və bir-birinizə kömək
edirsiniz. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi gənc olsa da, qısa tarixi zamanda ölkə həyatının bütün
sahələrində, o cümlədən məhkəmə-hüquq sistemi sahəsində xeyli işlər görübdür. Bizim məhkəmə sistemi,
prokurorluq, demək olar ki, beynəlxalq standartlara uyğunlaşıbdır. Ancaq bu iş davam edir və başqa
ölkələrin təcrübəsindən istifadə etməyə hələ çox böyük ehtiyac var. Güman edirəm ki, İcraiyyə Komitəsinin
iclasını Azərbaycanda keçirməyiniz ölkəmiz üçün təcrübə əldə etmək imkanları yaradır.
Mən İcraiyyə Komitəsinin iclasına müraciətimi göndərmişəm, öz fikirlərimi və mülahizələrimi
bildirmişəm.
N i k o l a s K o u d e r i: Azərbaycanda olmaq bizə çox xoşdur və Siz bu gün bizi qəbul etməklə
hamımıza böyük şərəf verdiniz. Əslində bizim buraya gəlməyimizə də səbəb elə Siz oldunuz. Biz qərara
almışdıq ki, bu görüşü Bakıda keçirək və Siz razılığınızı bildirdiniz. Buna görə biz Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çoxumuz Azərbaycana ilk dəfə gəlirik və burada həddindən artıq xoş və dostcasına
münasibətlə qarşılaşmışıq. Buna görə xalqınıza minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik. Gördüklərimiz bizi
həqiqətən valeh etmişdir, buradan çox gözəl təəssüratla qayıdacağıq.
Cənab Prezident, Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyası haqqında məlumat verərək bildirim ki, bu təşkilata
həm ölkələr, həm də fərdi şəxslər daxil olurlar. Azərbaycanın Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədov bir neçə ildir
ki, İcraiyyə Komitəsinin üzvüdür. Onun vasitəsilə ölkəniz assosiasiyanin inkişafına nəzərəçarpacaq töhfələr
vermişdir.
Mən Bakıda olarkən Respublika Baş prokurorunun Avropa Şurasının nümayəndələri ilə görüşündə
iştirak etmişəm. Həmin görüş zamanı qanunun aliliyi, insan hüquqlarının qorunması, demokratiyaya,
azadlıqlara hörmət nümayəndələr tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmişdir. Azərbaycanın 1995-ci il
Konstitusiyasında və eləcə də ədliyyə və prokurorluqla əlaqədar olan qanunlarda Siz açıq-aydın göstərmisiniz ki, adı çəkilən bütün bu prinsipləri yüksək tutursunuz və ölkəniz inkişafını bu istiqa mətdə
davam etdirəcəkdir.
Biz elə bir vaxtda yaşayırıq ki, cinayətkarlıq qlobal səciyyə daşımağa başlayır. Bu, eyni ilə bizim iclasa
Sizin müraciətinizdə də bildirilmişdir. Beynəlxalq terrorizmə qarşı görülməli olan tədbirlər də bu məsələnin
nə dərəcədə vacib olduğunu göstərir. Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının məqsədi bu sahədə
prokurorların işini asanlaşdırmaq, onlara mümkün qədər yardım etməkdir.
Cənab Prezident, Sizə bir xatirə hədiyyəsi təqdim etmək istəyirik. Bunun rəmzi mənası da vardır. Biz
bilirik ki, mayın 10-u Sizin ad gününüz idi. Gec də olsa, Sizi ad gününüz münasibətilə təbrik edir, ən xoş
arzularımızı bildiririk. Arzu edirik ki, gələcəkdəki ad günləriniz bundan da xoşbəxt keçsin.
(Nikolas Kouderi XVIII əsrə aid olan, üzərində Azərbaycan ərazilərinin də göstərildiyi xəritəni prezident
Heydər Əliyevə təqdim etdi).
Markvart Şolts
(Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Baş katibi): Cənab Prezident, mən
1997-ci ildə Azərbaycanda olmuşam. Burada bir daha olmaq mənim üçün böyük şərəfdir. Xatirimdədir ki,
həmin vaxt biz Sizinlə görüşmüşdük.
B a r r i H a n k o k (Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının Baş müşaviri): Cənab Prezident, mən isə
Azərbaycana üçüncü dəfədir gəlirəm və hər dəfə də dövlət başçısı ilə görüşürəm. Respublika Prokurorluğunun 80 illiyi ilə keçirilən tədbirdə iştirak etdiyimi də çox yaxşı xatırlayıram. Biz Azərbaycan tərəfi ilə
işləməkdən çox böyük məmnunluq duyuruq.
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F e n q
Y e (Beynəlxalq Prokurorlar Assosiasiyasının vitse-prezidenti): Cənab Prezident, Sizə
məmnunluqla bildirmək istəyirəm ki, Çin ilə Azərbaycan arasında çox gözəl münasibətlər vardır, ölkənin
prokurorluq xidmətləri arasında yaxşı əlaqələr qurulmuşdur və bunun daha da genişləndirilməsi haqqında
razılaşma imzalanmışdır.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Hamınıza təşəkkür edirəm. Mən sizə İcraiyyə Komitəsinin iclasının
müvəffəqiyyətlə başa çatmasını arzu edirəm. Arzu edirəm ki, prokurorluq orqanları həm Beynəlxalq
Prokurorlar Assosiasiyasının tərkibində, həm də başqa beynəlxalq təşkilatlarda daha da səmərəli əməkdaşlıq
etsinlər.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİNİN
DƏVƏTİ İLƏ İRANA RƏSMİ SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA
LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(18 may 2002)
18 may 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən İrana rəsmi səfərə gedirəm. İranın prezidenti cənab Xatəmi məni dəvət
edibdir. Səfərin də məqsədi İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsindən ibarətdir. Kimin nə sözü
varsa, buyursun.
S u a l: Cənab Prezident, görüşünüzdə Xəzərin statusuna dair müzakirələr aparılacaqmı və bu
müzakirələrdən nə gözləyirsiniz?
C a v a b: Bəli, aparılacaq. Ola bilməz ki, mən İrana gedim, orada Xəzərin statusu haqqında müzakirə
aparılmasın. Aparılacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə, bu səfər arada olan mübahisələrə son qoya bilərmi?
C a v a b: Çalişiriq ki, mübahisələr olmasın.
S u a l: Cənab Prezident, Sizə yaxşı yol və cansağlığı arzu edərək, istərdim soruşum ki, İranın
bölgədəki mövqeyi baxımından iki ölkə arasındakı əlaqələrin Azərbaycan üçün nə kimi önəmi ola
bilər?
C a v a b: Bu əlaqələr həm Azərbaycana, həm də İrana lazımdır. Biz qonşuyuq və keçmişdə çox
əlaqələrimiz olubdur, bu gün də var. İndi bu əlaqələrin bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm,
təhsil, idman və başqa sahələrdə inkişaf etdirilməsi və dövlətlərarası münasibətlərin daha da
mehribanlaşması həm İran üçün, həm də Azərbaycan üçün lazımdır.
S u a l: Azərbaycan İran üçün nə kimi önəm daşıyır və nə edə bilər?
C a v a b: Bunu dedim, Azərbaycan da İran üçün çox önəmlidir, İran da Azərbaycan üçün önəmlidir.
S u a l: Cənab Prezident, İranda yaşayan azərbaycanlılarla Sizin görüşləriniz nəzərdə tutulurmu?
C a v a b: Orada dövlət işində olanların bir hissəsi elə azərbaycanlılardır. Onlarla görüşəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı
söhbət aparılacaqmı?
C a v a b: Mütləq aparilacaq.
S u a l: Sizin səfərinizdən sonra İran bu münaqişənin həllinə fəal surətdə cəlb oluna bilərmi?
C a v a b: Baxarıq.
S u a l: Cənab Prezident, belə bir məlumat var ki, iyun ayında Norveçdə Köçəryanla Sizin
görüşünüz gözlənilir. Bu məlumat doğrudurmu?
C a v a b: Ola bilər ki, nə vaxtsa biz görüşək, amma bunun vaxtı müəyyən olunmayıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, Praqa görüşünün nəticəsi necə oldu?
C a v a b: Onu biz hələ təhlil etməmişik.
S u a l: Bu səfərdən gözlədiyiniz nədir?
C a v a b: Gözləyirəm ki, İranla Azərbaycan bir-biri ilə daha da mehriban, dost olsunlar.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla Sizin görüşünüzdən sonra hansı tədbirlər görüləcəkdir?
C a v a b: Mən birinci görüşdə də, ikinci görüşdə də demişdim. Bu görüşlərin nəticələri çox ətraflı, ciddi
təhlil olunur. Bunların əsasında lazımi tədbirlər hazırlanır. Bunlar hazırlanan zaman mən Azərbaycanın
hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə görüş keçirəcəyəm.
S u a l: Görüşün nəticələrinə uyğun olaraq hansısa kadr dəyişiklikləri ola bilərmi?
C a v a b: Yaşayarıq, görərik.
S u a l: Səfər zamanı siyasi bəyannamə imzalanacaqmı?
C a v a b: Çox yaxşı bir müqavilə imzalanacaqdır.
S u a l: İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı bölgədə sülhün və sabitliyin bərqərar olmasına nə
kimi təsir göstərəcəkdir?
C a v a b:Yaxşi təsir göstərə bilər. Görürəm, sözünüz qurtarıbdır. Sağ olun.
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İRAN PREZİDENTİ SEYİD MƏHƏMMƏD XATƏMİ
İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(18 may 2002)
18 may 2002-ci il
S u a l: Cənab Xatəmi, İran fələstinliləri müdafiə etməyə, İsrail ilə əlaqələri kəsməyə çağırır. Bəs,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə İrandan belə bir mövqe
gözləmək olarmı?
C a v a b: Mənə sual verdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Amma mən gözləyirdim ki, jurnalistlər əvvəlcə
hörmətli qonağımıza, sonra mənə sual verəcəklər.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə İranın mövqeyi məlumdur. Biz
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü pisləmişik və bunu müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda, yüksək səviyyələrdə elan etmişik. Biz belə fikirdəyik ki, bu münaqişə danışıqlar və sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Sözsüz ki, biz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həll edilməməsindən
narahatıq, amma Fələstində baş verən hadisələr tayı-bərabəri olmayan qeyri-insani fəlakətdir. Bunu digər
hadisələrlə müqayisə etmək mümkün deyildir. Torpağın qəsb edilməsi, işğal olunması bir məsələdir, həmin
torpaq üzərində yaşayan insanların – qadınların, uşaqların vəhşicəsinə öldürülməsi isə çox ağır məsələdir.
İctimaiyyət bu hadisəyə xüsusi diqqət yetirir, belə görünür ki, bu faciəyə dözmək olmaz.
S u a l: Hörmətli cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin İrana səfərinizin məqsədi nədən ibarətdir?
C a v a b: Sizə təşəkkür edirəm. Mənim İrana rəsmi səfərimin məqsədi Azərbaycan–İran dostluğunu və
əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Biz qonşu ölkələrik, qədim müştərək tariximiz vardır,
milli-mənəvi dəyərlərimiz bir-birinə bənzərdir, bunlar hamısı xalqlarımızın tarixən dostluğunu təmin edibdir.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra çox ölkələrlə dostluq, əməkdaşlıq əlaqələri qurub və
bunu inkişaf etdirir. Azərbaycan ilə İran arasındakı əlaqələr də on il bundan əvvəl qurulub və ötən müddət
ərzində böyük yol keçibdir. Ancaq biz hesab edirik ki, bu əlaqələr daha da genişləndirilməli, inkişaf
etməlidir. Bax, bu məqsədə nail olmaq üçün mən İrana rəsmi səfərə gəlmişəm.
S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Sizin İrana rəsmi səfəriniz bir neçə dəfə təxirə salınmışdır.
Tehrana indi rəsmi səfərə gəlməyiniz hansı amillərlə bağlıdır.
İkinci sualım cənab Xatəmiyədir. Cənab Xatəmi, Xəzəryanı ölkələr qarşıya çıxan problemləri
dərhal həll etmək üçün bir birlik yaratsalar, daha yaxşı olmazmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, biz bir-iki dəfə İrana rəsmi səfərə hazırlaşmışıq, lakin bu, təxirə salınıbdır.
Bunun obyektiv səbəbləri olubdur. Amma ötən müddətdə mən İranda səfərdə olmuşam. Məsələn, 2000-ci
ildə mən İranda EKO təşkilatının zirvə görüşündə iştirak etmişəm. Mən o vaxt burada olarkən hörmətli
prezident cənab Xatəmi ilə çox əhəmiyyətli görüşlər keçirmişik, danışıqlar aparmışıq. O zaman İranın ali
dini rəhbəri ayətullah Seyid Əli Xamenei ilə də görüşmüşəm, danışıqlar aparmışam. Yəni bizim əlaqələrimiz
davam edibdir. Amma mən bu gün İrana rəsmi səfərə gəlmişəm. Bu mənim İrana əvvəlki səfərlərimdən çox
fərqlidir. Bu rəsmi səfər zamanı biz bir çox məsələləri müzakirə edəcək, dövlətlərimiz arasında əməkdaşlığa
dair bir sıra sənədlər imzalayacağıq ki, bunun da böyük əhəmiyyəti var.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Xəzər dənizi qapalı göl sayılır və Xəzəryanı beş ölkəyə aiddir. Xəzərdən
istifadə bu ölkələr arasındakı razılıq əsasında həyata keçirilməlidir. Biz hamımız, yəni beş ölkə belə hesab
edirik ki, Xəzər dənizi bu beş ölkəyə aiddir. Digər məsələlər – ekologiya, gəmiçilik, balıqçılıq və sair
məsələlər sahəsində qarşılıqlı anlaşma şəraitində əməkdaşlıq olmalıdır. Sözsüz ki, keçmiş Sovet İttifaqı
dağıldıqdan sonra Xəzər dənizinin istifadəsinə dair üsullar dəyişibdir. Ona görə də bu sahədə əməkdaşlığa
yeni bir baxış meydana gəlibdir. Odur ki, bu məsələ qarşılıqlı anlaşma və sülh yolu ilə həll olunmalıdır.
Mazandaran gölü ətrafında yerləşən ölkələrin dövlət başçılarının Aşqabadda sammiti keçirildi. Bu çox
əhəmiyyətli bir zirvə görüşü idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən başa düşmədim, Mazandaran gölü nə deməkdir?
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Siz tərəfdə Xəzərə Qəzvin gölü, İranda isə Mazandaran gölü deyirlər.
Amma heç bir tərəf narahat olmasın deyə, onun adını Xəzər dənizi qoyaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onun adı çoxdan Xəzər dənizidir. Xəzər dənizinin adını dəyişmək olmaz.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Bəli, onun adı ingiliscə Kaspian si-dir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Kaspian si – Xəzər dənizi.
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M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Dəryayi-Kaspi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dəryayi-Kaspi sözünü mən birinci dəfədir eşidirəm.
M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Kaspian – Qəzvin deməkdir. İcazə verin suala cavab verim. Xəzər dənizi
beş ölkəyə aiddir. Ümidvarıq ki, Xəzəryanı ölkələr bütün sahələrdə dostcasına, qardaşcasına əməkdaşlıq
edib, bu məsələləri həll edəcəklər. Aşqabad zirvə görüşü çox əhəmiyyətli bir toplantı idi. Xəzərin həddindən
artıq zəngin ehtiyatlarından sahilyanı bütün ölkələr istifadə etməlidir.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASI PARLAMENTİNİN –
İSLAM ŞURASI MƏCLİSİNİN SƏDRİ
MEHDİ KƏRRUBİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(19 may 2002)
19 may 2002-ci il
Görüşdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və
İran İslam Şurası Məclisinin sədri Mehdi Kərrubinin jurnalistlərin suallarına verdiyi cavab
S u a l: Cənab Kərrubi, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə keçirdiyiniz görüşün nəticələrini
necə qiymətləndirirsiniz?
M e h d i K ə r r u b i: Azərbaycanın hörmətli prezidenti Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfərə gəlməsi
ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdə yeni mərhələ yaradacaqdır. Biz uzun müddət idi ki, cənab prezident
Heydər Əliyevin İrana səfərini gözləyirdik. Nəhayət, bu səfər həyata keçirildi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev İran prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə çox səmərəli, mənalı
görüşlər keçirmişdir. Hər iki tərəf çalışır ki, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə münasibətlər, o cümlədən
parlamentlərarası əlaqələr inkişaf etsin, möhkəmlənsin.
Cənab prezident Heydər Əliyevi böyük bir nümayəndə heyəti – nazirlər müşayiət edirlər. Onlar öz
həmkarları ilə danışıqlar aparıblar. Məqsəd bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməkdən ibarətdir.
S u a l: Cənab Kərrubi, görüşdə Xəzər dənizinin statusu məsələsinə toxunuldumu?
M e h d i K ə r r u b i: Biz belə hesab edirik ki, Xəzər sülh, təhlükəsizlik və əmin-amanlıq dənizi
olmalıdır.
S u a l: Cənab prezident Heydər Əliyev, Xəzəryanı ölkələrin ümumi bir fikrə gəlmələri üçün
müəyyən əngəllər vardır. Siz buna necə baxırsınız?
İkinci sualım belədir ki, dünyanın bir sıra böyük dövlətləri Xəzər probleminin həllinə maneçilik
törədirlər. Sizcə, Xəzər problemi yaxın gələcəkdə həll olunacaqmı? İran dövləti bölgədən kənarda
yerləşən böyük dövlətlərin bu məsələyə müdaxiləsinin əleyhinədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz – Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları Aşqabadda görüşdük və Xəzərin
statusu barədə müzakirələr apardıq. Müxtəlif fikirlər oldu. Ancaq hesab edirəm ki, Aşqabad zirvə görüşü çox
əhəmiyyətli idi. Bu görüşdə Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçılarının hər biri öz dövlətinin fikrini bildirdi.
Xəzərin hüquqi statusu böyük məsələləri – ekologiya, gəmiçilik, dənizin bioloji ehtiyatlarının qorunması,
çirklənmənin qarşısının alınması və Xəzərin enerji ehtiyatlarından istifadə olunması məsələlərini əhatə edir.
Biz bu sahədə əməkdaşlığa təzə başlamışıq. Güman edirəm ki, bu əməkdaşlıq davam edəcəkdir. Yəqin ki,
Xəzəryanı ölkələrin dövlət başçıları bir-birinin fikrinə hörmətlə yanaşaraq, bu məsələdə müəyyən bir razılığa
gələcəklər.
Xəzərdən kənarda yerləşən dövlətlərin bu məsələyə qarışması barədə məndə məlumatlar yoxdur. Sağ
olun.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
KAMAL XƏRRAZİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(19 may 2002)
Tehran,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
19 may 2002-ci il
İranın Xarici Işlər naziri Kamal Xərrazinin görüşdən sonra jurnalistlərin suallarına verdiyi
cavab
S u a l: Cənab Xərrazi, istərdik ki, Azərbaycan prezidenti ilə apardığınız danışıqların məzmununu
açıqlayasınız. Hazırda İran ilə Azərbaycan arasında müəyyən problemlər mövcuddur. Həmin
problemlərin, heç olmasa, arzuedilməz meyllərin qarşısının alınmasında prezident Heydər Əliyevin
İrana səfərinin nə kimi rolu olacaqdır?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyevin İrana səfəri münasibətlərimizdə əsaslı dönüş yaradıbdır. Bunu dəqiq
bilməlisiniz ki, cənab Heydər Əliyevin və cənab Xatəminin möhkəm siyasi iradəsi nəticəsində münasibətlərimiz tamamilə dəyişib və inkişaf edəcəkdir.
Cənab Heydər Əliyevin cənab Xatəmi ilə keçirdiyi görüşlər, apardığı danışıqlar və indi mənim də cənab
Heydər Əliyev ilə danışıqlarım nəticəsində biz yollar axtardıq ki, münasibətlərimizi daha da yaxınlaşdıraq,
məsələlərimizi həll edək.
S u a l: Qarabağla bağlı müzakirələr oldumu? ATƏT-in Minsk qrupu görüş keçirəndən sonra bu
barədə İrana məlumat vermişdi. Artıq tam sübut olunur ki, əgər İran Ermənistanla bağlı siyasətini
sərtləşdirə bilsə, Ermənistanın Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyində hansısa dəyişiklik gözləmək olar.
Yəni bu gün Ermənistanın bir çox məsələləri İrandan asılıdır. Cənab Xərrazi, Qarabağ probleminin
həlli ilə bağlı İranın Ermənistana münasibətində hər hansı dəyişiklik gözləmək olarmı?
C a v a b: Minsk qrupu Azərbaycanla Ermənistan arasında münaqişəni həll etmək və çıxış yolunu
axtarmaqla məşğuldur. Bizi, yəni İranı dəvət ediblər ki, bu danışıqlarda iştirak edək. İran çalışır ki, bu münaqişə
həll olunsun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun və məsələlər tamamilə öz həllini tapsın.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü İran üçün çox önəmlidir.
S u a l: Bununla bağlı müzakirələr aparıldımı?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyev ilə bu barədə geniş danışıqlarımız oldu. Cənab Heydər Əliyevi əmin
etdik ki, biz bütün imkanlarımızdan istifadə edib bu məsələnin həlli üçün çox çalışacağıq.
S u a l: Cənab Xərrazi, Xəzər dənizinin orta xətt üzrə bölünməsi mövqeyinə İranın yaxınlaşmasını
gözləmək olarmı?
C a v a b: Hər iki tərəf qərara gəldi ki, ekspertlər səviyyəsində danışıqlar davam etdirilsin. Məncə bu,
düzgün qərardır. Biz bu fikirdəyik ki, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yollar axtarıb bu məsələni həll edə bilərik.
S u a l: Təbrizdə Azərbaycanın Baş konsulluğunun açılması məsələsi barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Cənab Heydər Əliyevə həmişə demişik ki, Təbrizdə Baş konsulluq açmaq istəsələr, «Xoş
gəldiniz!» deyirik.
S u a l: Cənab Xərrazi, İran bir neçə dəfə Azərbaycanın hava və su sərhədlərini pozubdur. Sabah
dostluq və əməkdaşlıq haqqında bir müqavilə imzalanacaq. Gözləmək olarmı ki, bu müqavilənin
bəndlərinə əsasən, İran bu addımları bir daha atmayacaqdır?
C a v a b: Biz Azərbaycanın hava və su sərhədlərini heç vaxt pozmamışıq. Bu müzakirələr davam etdirilsə,
onda məlum olar ki, hansı ərazi İrana aiddir, hansı ərazi isə Azərbaycana aiddir. Bundan sonra, həqiqətən,
heç bir anlaşılmazlıq olmayacaqdır.
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İRANIN KOOPERASİYA NAZİRİ,
İRAN İLƏ AZƏRBAYCAN ARASINDA İQTİSADİ, TİCARƏT VƏ HUMANİTAR
SAHƏLƏRDƏ ƏMƏKDAŞLIQ ÜZRƏ MÜŞTƏRƏK KOMİSSİYANIN HƏMSƏDRİ
ƏLİ SUFİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(19 may 2002)
Tehran,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
19 may 2002-ci il
İranın Kooperasiya naziri Əli Sufinin görüşdən sonra
jurnalistlərin suallarına verdiyi cavab
S u a l: Cənab Sufi, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevlə görüşdə Şimal–Cənub dəhlizi
layihəsinin həyata keçirilməsi barədə müzakirələr apardınızmı?
C a v a b: Şimal–Cənub dəhlizi dedikdə, bunun tərkibində bir neçə layihə var. Bunlardan biri Astara–
Astara dəmir yolunun çəkilməsidir. Bunun bir hissəsi Azərbaycan tərəfinin üzərinə düşür. Layihənin davamı
– Astara–Rəşt–Qəzvin dəmir yolunun çəkilməsidir. Bu isə İran ərazisində çəkiləcəkdir.
Bu dəhlizin tərkib hissəsindən biri isə Bakı–Astara avtomobil yolunun çəkilməsidir. Bu layihənin həyata
keçirilməsi üçün İran tərəfi onun maliyyələşdirilməsini təmin edəcəkdir. Amma iki dövlət – Azərbaycan və
İran bu layihəni müştərək qaydada həyata keçirəcəklər.
S u a l: Cənab nazir, Azərbaycan ilə İran arasında ticarət dövriyyəsi təxminən 60 milyon dollar
təşkil edir. Sizin fikrinizcə, ticarət-iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün Azərbaycan Respublikası
tərəfindən hansı addımlar atılmalıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v (müxbirə): Sən sualı bir qədər dolğun etsəydin, deməliydin ki, bunun üçün
Azərbaycan tərəfi və İran İslam Respublikası hansı addımları atmalıdır. Sən deyəsən, bunu unutdun, mən
sənə kömək etmək istəyirəm.
Ə l i S u f i: Birincisi, nəqliyyat sahəsində əməkdaşlığı genişləndirmək, yük daşımalarının həcmini
artırmaq tələb olunur. Bakı–Astara avtomobil yolunun bu sahədə müsbət təsiri olacaqdır. Digər tərəfdən,
sərhəd-keçid məntəqələrində iş saatını artırmağı lazım bilirik. Belə ki, əgər Astara gömrükxanası gündə 24
saat işləsə, onda bu, əlaqələrə müsbət təsir göstərə bilər. Şahtaxtı körpüsünün tikintisi çoxtonluq avtomobillərlə yük daşınmasını yaxşılaşdırmağa imkan yaradacaqdır. Astarada piyadalar üçün körpünün inşası,
Biləsuvarda yolun tikintisi və sair tədbirlərin də əlaqələrin genişlənməsinə müsbət təsiri olacaqdır.
Eyni zamanda, sərhədyanı bazarların fəaliyyətinin gücləndirilməsi ticarət-iqtisadi əlaqələrin
genişləndirilməsinə təkan verəcəkdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI İLƏ
İRAN İSLAM RESPUBLİKASI ARASINDA
SƏNƏDLƏRİN İMZALANMASI MƏRASİMİ VƏ PREZİDENTLƏRİN BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSI
(20 may 2002)
İran prezidentinin dövlət iqamətgahı
20 may 2002-ci il
S u a l: Hörmətli cənab Heydər Əliyev, Sizin burada İranın rəhbərliyi ilə keçirdiyiniz görüşlərdə
əsasən hansı mövzulara toxunulubdur, hansı istiqamətdə, hansı məsələlərə dair danışıqlar aparıldı və
Mazandaran–Xəzər dənizinə aid hansı razılıqlar əldə edilibdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz burada mənim rəsmi səfərim çərçivəsində İran–Azərbaycan əlaqələrinə aid
bütün məsələləri müzakirə etmişik. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istəyirəm ki, bütün görüşlərimizdə,
apardığımız bütün danışıqlarda bir-birimizə xoş münasibət göstərmişik, bir-birimizi anlamaq istəmişik. İran–
Azərbaycan dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək istəmişik. Hesab edirəm
ki, biz bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Bizim danışıqlarımız dostluq və mehribanlıq şəraitində
keçibdir. Bunların nəticəsi olaraq, bu gün İran İslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında
hökumətlərarası on sənəd imzalanıbdır. İmzalanmış sənədlər içərisində İran İslam Cümhuriyyəti ilə
Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlığın prinsiplərinə aid müqavilə xüsusi yer tutur.
Bildirmək istəyirəm ki, İran İslam Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında on ildən artıqdır ki,
diplomatik əlaqələr mövcuddur. Ancaq indiyə qədər bu gün imzaladığımız sənəd kimi, yəni İran İslam
Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlığın prinsiplərinə aid müqavilə kimi
sanballı sənəd imzalanmamışdı.
Bu müqavilə İran–Azərbaycan əlaqələrində ilk böyük hüquqi sənəddir. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələri
bütün sahələrdə tənzimləyir. Hesab edirəm ki, bu mənim səfərimin, bizim görüşlərimizin ən əhəmiyyətli
nəticələrindən biridir.
Bizim görüşlərimiz, danışıqlarımız İran–Azərbaycan əlaqələrində yeni mərhələ açıbdır. Ümidvaram ki,
bundan sonra bizim əlaqələrimiz daha sürətlə inkişaf edəcək və dostluq, əməkdaşlıq, mehribanlıq əlaqələri
daim davam edəcəkdir.
Hörmətli jurnalist, siz sualınızda bir səhv buraxdınız. Mən istərdim ki, gələcəkdə belə səhvlər
buraxmayasınız. Dünya xəritəsində «Mazandaran» gölü adında göl yoxdur. Əgər belə bir göl İran
ərazisindədirsə, mən hələ onu tanımıram, xahiş edirəm mənə tanıdasınız.
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Cənab müxbir də bundan sonra «Kaspian si» deyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni bundan sonra deyəcək, elə «Kaspian si»dir. Xəzər dənizi Kürreyi-ərz
yaranandan mühüm dənizlərdən biridir və onun adı Xəzərdir. 300–400 il bundan öncəki xəritələri götürsəniz,
orada Xəzər dənizi – ağayi Xatəmi bunu ingiliscə deyir, Kaspian si – yazılıbdır. Siz, İranda bəzi adamlar,
belə adlar icad etməklə bizim Xəzər barədə danışıqlarımıza mane olursunuz. Xahiş edirəm, bunu nəzərə
alasınız.
Bəli, biz Xəzər dənizinin hüquqi statusu haqqında çox ətraflı danışıqlar apardıq. Bu danışıqlar çoxdan
gedir. Aprelin 18-də Aşqabadda Xəzəryanı dövlətlərin zirvə görüşündə biz bu məsələni müzakirə etmişdik.
Hesab edirəm ki, Aşqabad zirvə görüşü hamımız üçün çox əhəmiyyətli olmuşdur. O danışıqların davamı
olaraq, burada çox ətraflı danışıqlar gedibdir. Bizim ekspertlər, demək olar ki, bu məsələnin həll olunması ilə
əlaqədar saatlarla yollar axtarmaqla məşğul olublar. İndiki danışıqlarda bizim ekspertlərin arasında xeyli
qarşılıqlı anlaşma əldə olunubdur. Bu da bizim gələcək danışıqlarımıza çox yaxşı şərait yaratmışdır.
Ekspertlərin növbəti görüşü iyunun 11-də Bakıda keçiriləcəkdir. Güman edirəm ki, beləliklə, onlar bizim
üçün münasib təkliflər hazırlayıb təqdim edəcəklər. Təşəkkür edirəm.
S u a l: Mənim sualım cənab Xatəmiyədir. Hörmətli cənab Xatəmi, Azərbaycan Respublikasının
prezidenti cənab Heydər Əliyevlə danışıqları, görüşləri necə qiymətləndirirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma İranın daxilindən bir az kənara çıxın. Daxilində qalsanız bir şey
çıxmayacaqdır.
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S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Mən xahiş edirəm ki, cənab prezidenti narahat etməyin, icazə
verin, biz işimizi davam etdirək.
Xoşbəxtlikdən, bütün sahələrdə mənimlə cənab Heydər Əliyev arasında, eyni zamanda digər məsul
şəxslər arasında, onların öz aralarında yaxşı, faydalı danışıqlar aparılmışdır. İkitərəfli münasibətlərə, regional
məsələlərə, beynəlxalq əlaqələrə, eyni zamanda iqtisadi, siyasi, digər sahələrə dair yaxşı danışıqlar aparıldı.
Hörmətli müxbirlər də şahid oldular ki, bu gün çox faydalı sənədlər imzalandı. Amma bu sənədlərdən də
əhəmiyyətlisi, hər iki tərəfdən göstəriləcək iradə və əzmkarlıqdır. Biz bunu qəbul edirik ki, taleyimiz birbirimizlə bağlıdır. Hər bir ölkədə əmin-amanlıq və sabitliyin olması, digər ölkədə də əmin-amanlıq və
sabitlik deməkdir. Hər iki ölkə, hər iki dövlət sürətlə inkişaf etməkdədir. İnkişaf üçün sabitlik, əmin-amanlıq
mühüm, vacib şərtdir. Biz hər iki ölkədə əmin-amanlıq, sabitlik haqqında düşünərək, həm də bölgədə,
regionda da sabitliyin, əmin-amanlığın bərqərar olması barədə düşünürük. Eyni zamanda belə bir qərara
gəldik ki, iqtisadiyyat sahəsində mövcud olan əlaqələrimizi daha da genişləndirək. Mən inanıram ki, cənab
Heydər Əliyevin bu səfəri ikitərəfli əlaqələrimizdə böyük dönüş yaradacaqdır.
Xəzər dənizi sülh, əməkdaşlıq dənizidir. Bu dənizin hüquqi statusu və ondan istifadə beş Xəzəryanı
ölkəyə aiddir. Bu sahədə fikir mübadiləsi, danışıqlar aparılıbdır.
Bunlar çox faydalı olubdur. Ekspertlərimiz arasında yaxşı danışıqlar, müzakirələr aparılıbdır. Mən
inanıram ki, yaxın gələcəkdə iki ölkə arasında ədalətli bir çıxış yolu tapılacaqdır. İnşallah, iyunun 11-də
keçiriləcək danışıqlar hər iki tərəf üçün faydalı olacaqdır.
Biz bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq, qarşılıqlı hörmət, ehtiram göstərmək şərtilə münasibətlərimizi
inkişaf etdirmək üçün çalışacağıq. Sağ olun.
S u a l: Mənim sualım cənab Seyid Məhəmməd Xatəmiyədir. Cənab Prezident, möhtərəm prezident
Heydər Əliyevin İrana rəsmi səfərindən və bu gün burada sənədlərin imzalanmasından sonra Cənubi
Qafqaz regionunun və Xəzər regionunun gələcəyini Tehran necə görür? Çünki hazırda Cənubi Qafqazda
bir sıra münaqişələr, o cümlədən Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi mövcuddur.
Xəzərlə bağlı müəyyən fikir ayrılıqları var. Təkcə Xəzərin adına münasibətdə yox, həm də onun
bölüşdürülməsinə münasibətdə fərqli mövqelər var. Zəngin dövlətçilik ənənələri olan bir dövlət kimi, İran
bu münaqişələrin və fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasında öz rolunu necə görür?
S e y i d M ə h ə m m ə d X a t ə m i: Əvvəla, Qafqaz çox mühüm bir bölgədir. Odur ki, bütün
Qafqazın əmin-amanlığı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. İran bu regionda yerləşən böyük və qüdrətli dövlətlərdən biridir. Qafqazın əmin-amanlığını təmin etməkdə onun da öz payı var və öz rolunu göstərməlidir.
Qafqazda baş verən münaqişələr bu bölgədə heç kimin xeyrinə deyildir. Bu münaqişələr regionda yerləşən
ölkələr tərəfindən həll olunmalıdır. Münaqişələri ölkələrin özləri, regiondan kənarda yerləşən qüvvələrin
müdaxiləsi olmadan həll etməlidirlər. İşğalın, təcavüzün hər hansı bir şəkildə baş verməsindən asılı olmayaraq,
biz onu pisləyirik. Cənab Heydər Əliyevin özü də dəfələrlə bəyan edibdir ki, Qarabağ münaqişəsi sülh və
danışıqlar yolu ilə həll olunmalıdır. Bu sahədə biz əlimizdən gələn hər cür köməyi əsirgəməyəcəyik. Xəzər isə
təkcə bu bölgədə yox, ümumiyyətlə, dünyada mühüm göllərdən biri sayılır. İstər bölgədə, istərsə də dünyada
ekoloji sistem sahəsində mühüm rolu vardır. Xəzər təbii sərvətlərindən əlavə, digər cəhətlər baxımından da
əhəmiyyətlidir. Ekologiya, gəmiçilik, balıqçılıq – bu sahələrdə də çox əhəmiyyətlidir. Həmin sahələrdə də
əməkdaşlıq olmalıdır və inanmıram ki, bu barədə fikir ayrılığı ola bilsin.
Xəzər dənizi sahilyanı beş ölkəyə aiddir. Amma bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bəşəriyyətə aid olan bu
böyük sərvətdən düzgün istifadə edək.
Xəzər ətrafında müstəqil dövlətlərin yaranması və ümumiyyətlə, dünyada baş verən proseslər baxımından bu
məsələyə, Xəzər dənizinin hüquqi statusuna yenidən baxılmalıdır. Xəzər dənizinin gələcək taleyi ümumi fikir
birliyi nəticəsində həll olunmalıdır.
Qonşu dövlətlər bu sahədə bir-birləri ilə daha çox əlaqə saxlayaraq fikir yaxınlığı yaratmalıdırlar. İranla
Azərbaycan arasında xoş niyyət və anlaşma olduğunu, yarandığını nəzərə alaraq, inanıram ki, lap yaxın
gələcəkdə bu sahədə, bu məsələnin həllində ümumi bir razılığa gələ biləcəyik.
Doğrudur ki, Xəzəryanı ölkələrin hamısı gərək öz milli mənafeyini nəzərə alsın. Eyni zamanda, bu məsələ
ədalətli həll olunmalıdır. Biz qərara gəlmişik ki, öz milli mənafeyimizi müdafiə edərkən, bu, digər ölkələrin milli
mənafeyinə zidd olmasın.
Mən inanıram, Azərbaycanla ki bizim bu qədər yaxınlığımız var, bizi bir-birimizə bağlayan bu qədər müştərək
cəhətlər var, elə hesab edirəm ki, bunların əsasında biz bu məsələni həll edə biləcəyik. Dostluq, qardaşlıq
şəraitində bu məsələnin həllinə nail olacağıq. Çox sağ olun.
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S u a l: Azərbaycan prezidentinə sual vermək istəyirəm. Möhtərəm Prezident, bu gün imzalanan
sənədlərin bir çoxu iqtisadi əməkdaşlığa aiddir. Siz hazırda İran–Azərbaycan iqtisadi əməkdaşlığını necə
qiymətləndirirsiniz və bir də gələcəkdə böyük beynəlxalq layihələrdə İranın iştirakını necə görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Ağayi Xatəmi ilə mənim imzaladığım müqavilədən əlavə, imzalanan sənədlərin,
demək olar ki, hamısı iqtisadiyyata aiddir. Bizim münasibətlərimizdə, apardığımız danışıqlarda iqtisadiyyat
məsələləri çox mühüm yer tutur.
Mənim bu səfərimin nəticəsi, bizim görüşlərimizin, danışıqlarımızın nəticəsi ondan ibarətdir ki, biz İran–
Azərbaycan iqtisadi əlaqələrini bundan sonra daha da genişləndirməliyik. Bunun üçün böyük imkanlar var.
Güman edirəm ki, hər iki tərəf bu imkanlardan daha səmərəli istifadə etməyə çalışacaqdır.
Biz ağayi Xatəmi ilə böyük layihələr haqqında çox ətraflı söhbətlər apardıq. Layihələrdən biri ümumdünya
xarakteri daşıyan Şimal–Cənub layihəsidir. İran İslam Cümhuriyyəti bu layihənin həyata keçirilməsinin
təşəbbüskarıdır. İran artıq Rusiya və Hindistanla bu barədə saziş əldə edibdir. Azərbaycan bu layihədə iştirak
etmək istəyir və mütləq iştirak etməlidir. Yaxın vaxtlarda bu müqaviləyə, bu layihəyə daxil olacaqdır. Bu
böyük layihənin içərisində bizim müzakirə etdiyimiz Astara–Astara, Qəzvin–Astara dəmir yollarının və
Astara–Bakı avtomobil yolunun inşası xüsusi yer tutur. Demək olar ki, biz bu məsələnin həllində çox yaxşı
nailiyyət əldə etdik. İran İslam Cümhuriyyəti Qəzvin–Astara dəmir yolunun inşasına başlayır. İran və
Azərbaycan birlikdə Astara–Astara dəmir yolunun çəkilməsini təmin edəcəkdir. İranın krediti ilə Bakı–
Astara avtomobil yolunun çəkilməsinə başlanacaqdır. Azərbaycan Astara–Bakı dəmir yolunu daha da
təkmilləşdirəcəkdir. Bunların nəticəsində, təxminən 2-3 ildən sonra böyük nəqliyyat dəhlizi açılacaqdır.
Bunun da əsas hissəsi İranın və Azərbaycanın ərazisindən keçir. Əgər biz bu layihəni həyata keçirsək, o,
Avropanın ən şimal nöqtəsindən dəmir yolu xəttini Qafqazdan, Azərbaycandan, İrandan keçməklə İranın
cənubuna – Bəndər Abbasa, oradan Hindistana çatdıra biləcək. Güman edirəm ki, bir neçə ildən sonra, bu
layihə başa çatandan sonra onun nə qədər böyük əhəmiyyətə malik olduğunu bizim xalqlarımız biləcək və
başqa ölkələrin xalqları da biləcəklər.
İran başqa layihələrdə də iştirak edir. Məsələn, Xəzər dənizində neft və qaz ehtiyatlarının işlənilməsində
İran neft şirkəti iki layihədə iştirak edir.
Zəngin qaz ehtiyatlarına malik olan «Şahdəniz» yatağında – orada bir trilyon kubmetrdən çox qaz olduğu
təsdiq edilibdir – İran neft şirkətinin on faiz payı var.
Gələcək layihələrdə də İran Azərbaycanla birlikdə iştirak edəcəkdir. Təşəkkür edirəm.
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TEHRANDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(20 may 2002)
20 may 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli jurnalistlər, sizi xoş gördük. Yəqin ki, mənim səfərim sizə
məlumdur. Çünki mənə dedilər ki, Azərbaycan televiziyası ilə oradakı görüşlərin çoxunu veriblər,
görmüşünüz, eşitmisiniz. Ancaq sizə onu deyə bilərəm ki, mən bu gün orada mətbuat konfransında da dedim
– səfər çox uğurlu oldu. Təbiidir ki, səfər edən bizik, bizi qəbul edən İran tərəfidir. Həm bizim üçün, həm də
onlar üçün uğurludur. Biz çox əhəmiyyətli görüşlər keçirdik, danışıqlar apardıq.
Əlbəttə, birinci növbədə prezident cənab Xatəmi ilə çox səmərəli danışıqlar apardıq, bir sıra görüşlər
keçirdik və bir çox məsələləri müzakirə etdik. İqtisadi məsələləri, siyasi məsələləri və başqa məsələləri
müzakirə etdik.Gələcəkdə İran ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin inkişaf etdirilməsinin yollarını birgə
müəyyən etdik.
Hesab edirəm – orada cənab Xatəmi də bunu bir neçə dəfə təkrar etmişdir – bu səfər İran–Azərbaycan
əlaqələrində bir dönüş nöqtəsidir, yeni mərhələnin başlanğıcıdır, bizim əlaqələrimizin inkişafına güclü təkan
vermişdir. Mən bu səfərdən çox məmnunam. Hiss etdim ki, İran tərəfi də çox məmnundur, razı qalıbdır.
Onlar bəlkə də səfərimizi belə gözləmirdilər. Mən də düşünürdüm ki, bəlkə belə olmayacaqdır. Amma həm
onların tərəfindən çox böyük səylər göstərildi, həm də bizim siyasətimiz açıq siyasətdir. Heç bir şeyi
gizlətmirik, hər şeyi açıq deyirik.
Mən dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm ki, İran bizim qonşumuzdur, İran böyük dövlətdir. Biz
İranla həm iqtisadi sahədə, həm də başqa sahələrdə çox sıx əməkdaşlıq etməliyik. Bu həm İranın xeyrinədir,
həm də bizim xeyrimizədir. Hesab edirəm ki, bunları hərəkətə gətirmək üçün bu istiqamətdə biz çox faydalı
iş gördük.
S u a l: Cənab Prezident, Bakıya çatan məlumatlara görə, danışıqlar zamanı Azərbaycan tərəfi
«Alov» və «Şərq» yataqlarında işləri dayandırmaq barədə razılığa gəlibdir. Bu nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Belə şey, razılıq yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Xəzərin hüquqi statusu ilə bağlı danışıqlar haqqında nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Xəzərin statusu ilə bağlı danışıqlar apardıq. Bizim ekspertlər orada İran ekspertləri ilə bir yerdə
işləmişdilər. Mən buradan Xəzər məsələlərini yaxşı bilən bir qrup adam aparmışdım. Onlar orada dünən
bütün günü, axşam saat 10-a qədər onlarla bir yerdə işlədilər. Ekspertlərin mənə verdiyi məlumata görə,
mövqelərin müəyyən qədər yaxınlaşması meyli görünür. Müsbət nəticə ondan ibarətdir ki, artıq biz qərar
qəbul etdik – ekspertlərin bu görüşləri bundan sonra da ardıcıl surətdə davam etməlidir. Məsələn, Bakıda
espertlərin görüşlərini iyunun 11-nə təyin etmişik.
S u a l: Cənab Prezident, sentyabrda İran prezidentinin Azərbaycana gəlməsi gözlənilirmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən İran prezidenti cənab Xatəmini dəfələrlə Bakıya dəvət etmişdim. O da məni
dəvət etmişdi. Mənə deyirdi ki, əvvəlcə sən gəl. Mən də belə düşünürdüm ki, bəlkə əvvəlcə mən getməliyəm.
Mən də bu səfəri etdim. İndi o çox böyük həvəslə Azərbaycana gələcəyi haqqında bəyanat verdi. Amma nə
vaxt gələcək, onu hələ müəyyənləşdirəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin nizamlanmasında İranın iştirakı
nə dərəcədə realdır?
C a v a b: Mən sizin sualınızı başa düşdüm. Siz bilirsiniz ki, Minsk qrupu İrana məlumatlar veribdir. İran
da hesab edir ki, bu prosesdə iştirak etməlidir. İndi baxaq görək, necə olur.
S u a l: Cənab Prezident, konsulluğun açılması ilə bağlı razılıq oldumu?
C a v a b: Biz bu məsələyə toxunmadıq.
S u a l: Cənab Prezident, Roma papasının Azərbaycana qarşıdakı səfərini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Yaxşı qiymətləndirirəm. Bu, tarixi hadisədir.
S u a l: Cənab Prezident, İran tərəfi ikinci dəfədir Sizin rəsmi səfərinizin proqramına Təbrizi
ziyarət etməyi salmayıbdır. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Yox, bu, düzgün deyildir. Mən bu dəfə Təbrizə özüm getmək istəmədim. Çünki hesab etdim
ki, Tehrandan kənara çıxmamalıyıq. İşlərimizi Tehranda görməliyik. Onlar mənə Təbrizi, Ərdəbili təklif
etmişdilər. Amma mən özüm getmədim.
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S u a l: Cənab Prezident, İranın dini rəhbəri ilə də görüşmüsünüz. Azərbaycanda İran təmayüllü
dini məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi apardınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, mən dövlətlərarası münasibətlər haqqında söhbət etdim. O, İranın ali rəhbəridir. Biz
dövlətlərarası məsələləri müzakirə edirdik, dini məsələləri müzakirə etmirdik. Axı bu mənim işim deyildir.
Bizdə din dövlətdən ayrıdır. Din məsələlərinə mən baxmıram və onu müzakirə etmirəm. Sağ olun.
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ROMA PAPASININ QARŞILANMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(22 may 2002 )

22 may 2002-ci il
Zati-Müqəddəsləri!
Sizi Azərbaycanda salamlamaqdan böyük məmnunluq duyuram. Dəvətimi qəbul edib Azərbaycana
gəldiyinizə görə sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Siz ölkəmizə çox əlamətdar bir vaxtda gəlmisiniz.
Bilirəm ki, mayın 18-də doğum gününüzü qeyd etmisiniz. Bu münasibətlə Zati-Müqəddəslərinizi
ürəkdən təbrik edirəm. Sizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, dünyada sülh, qarşılıqlı anlaşma sahəsində
gördüyünüz böyük işlərdə uğurlar arzulayıram.
Sabah, yəni mayın 23-də müstəqil Azərbaycan Respublikasının Vatikan dövləti tərəfindən rəsmən
tanınmasının 10 ili tamam olur. Məhz belə bir gündə Sizin Azərbaycanda olmağınız tarixi hadisədir.
Mən 1997-ci ilin sentyabrında İtaliyaya rəsmi səfərim zamanı Vatikanı ziyarət etməyimi və orada Sizinlə
görüşməyimi, ətraflı fikir mübadiləsi aparmağımızı məmnunluqla xatırlayıram. Çox şadam ki, aradan beş il
keçəndən sonra Sizi yenidən, bu dəfə Azərbaycanda əziz qonağım kimi qarşılayıram.
Zati-Müqəddəsləri!
Vatikan dövlətinin başçısı və Roma papası kimi Siz əsrlər boyu mövcud olan ənənələrin hüdudlarını
cəsarətlə aşmısınız. Siz dini, irqi, milli mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün insanların və xalqların dostu
kimi tanınmış, bütün dünyanın vətəndaşına çevrilmisiniz.
Həmişə öz dini dözümlülüyü, tolerantlığı ilə seçilən Azərbaycan xalqı Sizin fəaliyyətinizin bu nəcibliyini
və insanpərvərliyini yaxşı başa düşür və yüksək qiymətləndirir.
Azərbaycan da daxil olmaqla, islam dininin geniş yayıldığı ölkələrə Sizin səfərləriniz iki böyük dünya
dini arasında sülhə və qarşılıqlı etimada xidmət edir.
Siz insanlar arasında şəfqət və rəhmdillik ideyaları təbliğ edir, ağır fəlakətə düşənlərə səbir və təsəlli
diləyirsiniz. Azərbaycanda da belə fəlakət qurbanları var. Onlar qonşu Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını
işğal etməsi nəticəsində öz yurd-yuvalarını itirmiş bir milyondan çox azərbaycanlı qaçqınlardır. Bu insanlar
Sizin xeyirxah sözünüzə, təsəllinizə ehtiyac duyurlar. Onlar haqqın öz yerini tutmasında Sizdən də kömək
umurlar.
Zati-Müqəddəsləri!
Siz katolik kilsəsinin mövcud olduğu iki min ilə yaxın bir müddət ərzində Azərbaycana səfər edən ilk
Roma papasısınız.
Bu səfəri həyata keçirdiyiniz üçün Sizə minnətdarlığımı bildirir və "Azərbaycana xoş gəlmisiniz!"
deyirəm.
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ROMA PAPASI II İOHANN PAVELİN
AZƏRBAYCANIN DİN, ELM VƏ İNCƏSƏNƏT
XADİMLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
(22 may 2002)
Prezident sarayı
22 may 2002-ci il
Zati-Müqəddəsləri!
Sizi Azərbaycan dövləti adından səmimiyyətlə salamlayıram. Sizə xalqımızın ən xoş hisslərini
çatdırıram. Sizin səfəriniz tarixi hadisədir, Azərbaycan dövlətinə olan hörmətinizin, bizim isə Avropa ilə
bütünləşməyimizin təsdiqidir.
Siz Azərbaycana çox əlamətdar bir vaxtda gəlmisiniz. Sabah Vatikanın Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini tanımasının 10 ili tamam olur. Belə bir günü məhz Azərbaycanda keçirmək niyyətiniz
həqiqətən də nəcib diqqətlilik nümunəsidir.
Mən 1997-ci ilin sentyabrında İtaliya Respublikasına rəsmi səfərim çərçivəsində Vatikanı ziyarətimi və
Sizinlə görüşümü böyük məmnunluq hissi ilə xatırlayıram. O zaman Sizinlə görüşüm və söhbətlərim mənə
çox böyük təsir bağışlamışdı. Çox şadam ki, həmin görüşdə etdiyim dəvəti qəbul etmisiniz və Azərbaycana
gəlmisiniz.
Siz müasir dünya tarixində mühüm rol oynayan şəxsiyyətsiniz, dini, irqi, milli sosial və siyasi
fərqlərindən asılı olmayaraq, bütün insanlara xidməti özünün həyat idealına çevirmiş böyük humanistsiniz.
Məhz buna görə Sizin yolunuz yalnız xristian katoliklərin yaşadığı ölkələrdən deyil, digər dinlərin, mədəniyyətlərin mövcud olduğu, insanların yaşadığı hər yerdən keçir. Bu gün həmin yol Sizi Azərbaycan torpağına
gətirmişdir.
Azərbaycan ən qədim zamanlardan dinlərin, dillərin və mədəniyyətlərin təmas və ünsiyyət yeri olmuşdur.
Azərbaycanlılar artıq 1300 ildən çoxdur ki, islam dininə etiqad edirlər. Onlar eyni zamanda, dini
dözümlülükləri ilə seçilir, başqa xalqların dinlərinə və mədəniyyətlərinə ehtiramla yanaşırlar.
Digər dini icmalar kimi, katoliklər də Azərbaycanda hər zaman hörmət və etimad görmüşlər. Tarixçilərin
verdiyi məlumatlara görə, Azərbaycanda ilk katolik icması XIX əsrin 30-cu illərində formalaşmağa
başlamışdır.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində katolik icmasının nümayəndələri Bakının mədəni-ictimai
həyatında mühüm rol oynamış, xüsusən də səhiyyə, mədəniyyət və memarlıq sahələrində bu gün də
minnətdarlıqla xatırlanan izlər qoymuşlar. 1912-ci ildə yerli katolik icmasının təşəbbüsü və əhalinin ianəsi
ilə Bakının mərkəzi hissəsində «Müqəddəs Məryəm» kilsəsi ucaldılmışdı. Təəssüf ki, stalinizm dövründə
islam, xristianlıq və yəhudiliklə bağlı bir çox din ocaqları kimi, bu katolik məbədi də dağıdılmışdı. Din və
etiqad sərbəstliyinin hökm sürdüyü Azərbaycanda indi digər dini icmalar kimi, katoliklər də bütün hüquq və
azadlıqlara malikdirlər.
Zati-Müqəddəsləri!
Azərbaycan xalqı özünəməxsus və nadir bir mədəniyyət yaratmışdır. Bu mədəniyyətin əsasında
müsəlman və xristian sivilizasiyalarının sintezi dayanır. Orta əsrlərdən etibarən Azərbaycan mədəniyyəti
Şərq ilə Qərb, müsəlman və xristian dünyaları arasında bir körpü olmuşdur. Zəngin müsəlman
sivilizasiyasının nailiyyətləri bir sıra hallarda Azərbaycan alimlərinin, fikir adamlarının səyi nəticəsində
Qərbin və bütün insanlığın mənəvi sərvətinə çevrilmiş, Qərb dəyərləri isə islam dünyasında yayılmışdır.
Azərbaycan xalqı kökü Avropadan gələn yenilikçi ideyalara yiyələnmək baxımından həmişə öncül
yerlərdən birini tutmuşdur. Bu özünü elm, təhsil, mədəniyyət sahəsində xüsusilə aydın göstərmişdir. Biz bu
gün haqlı olaraq fəxr edirik ki, müsəlman Şərqində yeni tipli məktəblər, demokratik mətbuat, qadın təhsili,
seçmək və seçilmək hüququ ilk dəfə Azərbaycanda reallığa çevrilmiş, 1918-ci ildə bütün islam dünyasında
Avropa tipli ilk dövlət – Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti bizim ölkəmizdə qurulmuşdur.



Roma papası II İohann Pavel də görüşdə nitq söyləmişdir .
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Artıq 10 ildən çoxdur ki, biz müstəqil dövlətimizdə yaşayırıq. Bu on il ərzində ciddi dəyişikliklərə nail
olmuşuq. Mühüm iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Keçmiş irsdən imtina edərək, demokratik islahatlar
yolunu tutmuşuq. Yoxsulluğa qarşı mübarizə aparırıq.
Mənəvi dəyərlərimizi dirçəldirik. İnsan haqlarının qorunmasına, əsas hüquq və azadlıqların təmin
edilməsinə çalışırıq.
Biz tarixi seçimimizi etmişik, yəni, öz ənənələrimizdən qopmadan, milli simamızı itirmədən Qərb
dünyasına, onun humanist və çağdaş dəyərlərinə üz tutmuşuq.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi qazandıqdan sonra biz böyük layihələr həyata keçiririk. Bu layihələr təkcə
ticarət və iqtisadi mənfəət gətirmir, onlar həm də xalqları və mədəniyyətləri bir-birinə yaxınlaşdırır, inam və
etimad mühiti yaradır, sivilizasiyalararası dialoqa xidmət edir.
Əlbəttə, regionumuzda ciddi problemlər, həllini tapmamış münaqişələr olmasaydı, uğurlarımız daha çox
olardı. Bunu deyərkən, mən ilk növbədə Ermənistanla Azərbaycan arasındakı Dağlıq Qarabağ münaqişəsini
nəzərdə tuturam. Bu region ən qədim zamanlardan bəri Azərbaycan torpağı kimi tanınmışdır. Burada yerli
azərbaycanlılarla ermənilər sülh və dostluq şəraitində yaşamışlar. Ermənistanın bu bölgəyə haqsız iddiası və
ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilib, 20 min nəfərdən çox azərbaycanlı
həlak olub, 50 min nəfər yaralanmışdır. Çoxsaylı tarix və mədəniyyət abidələri həmişəlik yer üzündən
silinmişdir. İbadət yerləri və qəbiristanlıqlar dağıdılmışdır. Ən dəhşətlisi isə budur ki, artıq on ilə yaxın bir
müddət ərzində bir milyondan çox azərbaycanlı öz doğma torpağında qaçqın vəziyyətində yaşayır. Onların
məskunlaşdıqları çadır şəhərçikləri erməni işğalı nəticəsində Azərbaycanın necə bir humanitar fəlakətlə
üzləşdiyi haqqında aydın təsəvvür yaradır. Biz bütün dünyanın, ilk növbədə isə şəfqət və rəhmliliyi öz
başlıca prinsipi hesab edən Vatikanın bu insanların vəziyyəti ilə daha yaxından maraqlanmalarını istərdik.
1994-cü ildə atəşkəs elan olunmuşdur. Artıq 8 ildir ki, ağır və çətin sülh danışıqları aparırıq. Biz
münaqişənin dinc yolla nizamlanmasının tərəfdarıyıq. Regionda yenidən hərbi əməliyyatların başlanmasını,
qan tökülməsini istəmirik. Lakin dinc yolla nizamlama beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə
əsaslanmalı, ədalətli və daimi sülhə zəmin yaratmalıdır. Yalnız belə olduqda qədim Qafqaz torpağında asayiş
və tərəqqiyə qovuşmaq, nifaq və qarşıdurmanı aradan qaldırmaq olar. Yalnız belə olduqda minlərlə insana
fəlakət gətirən terrorçuluğun, aqressiv separatçılığın, milli və dini ədavətlərin ağır nəticələrini dəf etmək
mümkündür.
Zati-Müqəddəsləri!
Sizin Azərbaycana qısamüddətli, lakin zəngin səfər proqramınızda din, elm və incəsənət xadimləri ilə
görüşə xüsusi yer ayırmağınız əlamətdar hadisədir. Bəşəriyyətin qədim kitablarından biri olan Bibliyada
deyilir ki, insanı yaşadan təkcə çörək deyil, həm də ilahi dərgahdan gələn Sözdür. Din, elm, mədəniyyət və
incəsənət xadimləri həmin ilahi Sözün insanlara çatdırılmasını təmin edirlər, onların əxlaqını gözəlləşdirir,
mənəvi cəhətdən saflaşmalarına, təmizlənmələrinə yardım göstərirlər. Düşünürəm ki, bütün bu nəcib işləri
görmək, böyük və müdrik Sözü demək Sizin də səfərinizin başlıca məqsədlərindən biridir. İki gün ərzində
Sizinlə təmasda olan, ibrətli kəlamlarınızı dinləyən hər bir azərbaycanlı Sizin timsalınızda yer üzündə insan
ömrünün necə yaşanmalı olduğu haqqında daha dərindən fikirləşəcəkdir.
Bu mühüm və məsuliyyətli anları minlərlə Azərbaycan vətəndaşına yaşatdığınız üçün Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirəm.
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BEYNƏLXALQ ATOM ENERJİSİ AGENTLİYİNİN
BAŞ DİREKTORU MƏHƏMMƏD ƏL-BARADEYİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(23 may 2002)
Prezident sarayı
23 may 2002-ci il
M ə h ə m m ə d ə l - B a r a d e y i:
Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə dərin
minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin dəvətiniz mənim üçün çox böyük məna daşıyır. Ona görə də Sizin bu
dəvətinizi qəbul edib ölkənizi ziyarət edirəm. Sizinlə görüşməyin mənim üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
Mən də Vyanada Azərbaycanın Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinə üzv qəbul edilərkən keçirdiyimiz
görüşü çox yaxşı xatırlayıram. O zaman biz Sizinlə Azərbaycanın üzvlüyü, eləcə də atom enerjisinin sülh
məqsədləri üçün istifadə olunması məsələlərini müzakirə etdik. Azərbaycan nüvə silahlarının yayılmaması
məsələsinə öz sadiqliyini bildirdi.
Mən burada olmağımdan çox şadam və ümid edirəm ki, biz əlaqələrimizi daha da dərinləşdirəcəyik və bir
sıra məsələləri müzakirə edəcəyik. Deməliyəm ki, biz işimizi çox möhkəm təməl üzərində başlayırıq.
İndiyədək bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər, əməkdaşlığımız məni tam qane edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz öz mövqelərimizə sadiqik. Yəni biz nüvə silahlarının yayılmaması prinsipini
dəstəkləmişik və bu gün də dəstəkləyirik. Biz kütləvi qırğın silahlarının qadağan olunmasının tərəfdarıyıq.
Xüsusən indi beynəlxalq terrorizmin geniş yayıldığı bir zamanda bu silahlardan hansısa bir vasitə ilə istifadə
olunması çox təhlükəlidir. Bu barədə Azərbaycan daim öz mövqeyində olacaqdır və bu sahədə sizinlə
bundan sonra da əməkdaşlıq edəcəkdir.
Bölgəmizdə bizi narahat edən Ermənistandakı atom elektrik stansiyasıdır. Bu elektrik stansiyasının
tullantılarının harada basdırılması məsələsi bizə məlum deyil. Bəzi məlumatlar onu göstərir ki, onlar
tullantıları Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində basdırırlar, ya basdırmağa cəhd edirlər. Bölgəmiz üçün
çox əhəmiyyətli olan Araz çayının da Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi bizi narahat edir.
Xatirimdədir, hələ 1980-ci illərin əvvəllərində Ermənistanın Zod bölgəsində qızıl mədənlərindən çıxan
filizin flotasiyası üçün Arazın kənarında bir zavod tikilirdi və oradakı tullantıların Araza buraxılması
təhlükəsi var idi. Biz o vaxt buna etiraz etdik. Amma indi Ermənistan ilə Azərbaycan arasında münaqişə
olduğu üçün bizim bu barədə məlumatımız yoxdur və bir şey də edə bilmərik. Bu məsələ nəzarət altında
olmalıdır. Biz Araz çayından çox məqsədlər üçün istifadə edirik. Bu çayın suları Xəzər dənizinə axır.
Demək, bu çayın təmizliyi Xəzər dənizinin təmizliyi üçün lazımdır. Ona görə bu məsələ bizi çox narahat
edir. Biz istərdik ki, əməkdaşlığımızda bu məsələyə də diqqət yetirəsiniz.
Xəzər dənizinin ekologiyası, onun çirklənməsinin qarşısının alınması sahəsində də çox ciddi tədbirlər
görmək lazımdır. Biz bununla məşğul oluruq. Güman edirəm, Xəzəryanı hər bir ölkə də, dövlət də bununla
məşğul olur. Ancaq bizim hamımızın səylərimiz yetərli deyil. Xəzər dənizi ardıcıl surətdə çirklənir.
Bildirmək istəyirəm ki, Xəzər dənizindən neft və qaz hasilatı Xəzər dənizini çirkləndirmir. Çünki indi
dünyanın böyük neft şirkətləri bizimlə bərabər Xəzər dənizində bu işlərlə məşğul olarkən, onlar müasir texnikanın, texnologiyanın tələblərindən, imkanlarından istifadə edirlər və ekologiya barəsində çox diqqətlidirlər.
Xəzər sahilyanı hər bir ölkədən dənizə buraxılan tullantılar nəticəsində çirklənir. Bu çox böyük
problemdir. Bununla da məşğul olmaq lazımdır. Amma heç kəs təkbaşına bir şey edə bilməz.
M ə h ə m m ə d ə l - B a r a d e y i: Sizin qaldırdığınız məsələlərin vacibliyi ilə tam razıyam.
Çirkabların Araz çayına axıdılması elə bilirəm, bu regionda hamını narahat edən məsələdir. Mən təklif etmişəm ki, Araz hövzəsindəki suları biz yoxlayaq, onları testdən keçirək və orada çirkabların hansı səviyyədə
olmasını müəyyən edək. Suların çirklənməsi üzrə bizim çox müasir laboratoriyamız vardır. Mən xahiş
edəcəm ki, onlar buraya gəlsinlər və bu məsələ ilə məşğul olsunlar.
Sizinlə razıyam ki, Xəzərin ekologiyasının qorunması sahəsində səylərimizi artırmalıyıq. Mən belə başa
düşürəm ki, Bakıda Xəzərin ekologiyası ilə məşğul olmaq üçün bir mərkəz yaratmaq yerinə düşər və biz də
bu mərkəzlə işimizi davam etdirə bilərik. Bütün bunların hamısı həm Sizin üçün, həm də bizim üçün çox
vacib olan məsələlərdir. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, adını çəkdiyim bütün bu məsələlərə yüksək səviyyədə
lazımi diqqət göstəriləcəkdir.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI – RESPUBLİKA GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(27 may 2002)
«Gülüstan» sarayı
27 may 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycanın istiqlaliyyət günü – Respublika günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə,
bütün Azərbaycan xalqına sülh, rifah, əmin-amanlıq arzulayıram.
1918-ci ilin mayında Azərbaycanda, müsəlman aləmində ilk demokratik respublika, Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti yarandı. Azərbaycan xalqının həyatında böyük hadisə baş verdi. Xalqımız, millətimiz
müstəqil, sərbəst yaşamaq iradəsini dünyaya nümayiş etdirdi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti özünün qısa
ömrü dövründə dəyərli fəaliyyət göstərmişdir və Azərbaycan xalqının müstəqil olmaq iradəsini nümayiş
etdirmişdir. Biz bu gün Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəaliyyətini, onun qurucuları Məmməd Əmin
Rəsulzadənin, Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Fətəli xan Xoyskinin, Həsən bəy Ağayevin, Nəsib bəy
Yusifbəylinin və digərlərinin xidmətlərini böyük minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirik.
1991-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycan xalqı öz müstəqilliyini bərpa etdi. Azərbaycanda müstəqil dövlət
yarandı. Ötən illərdə xalqımız böyük işlər görübdür və böyük nailiyyətlər əldə edibdir. Biz bu yaxın
vaxtlarda Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd etdik. Azərbaycanın müstəqil dövlət
kimi keçdiyi on illik yolu təhlil etdik, nailiyyətlərimizi göstərdik və qarşıda duran vəzifələrimiz haqqında
danışdıq. Bu illər Azərbaycanın yeni gələcək tarixinin parlaq səhifələridir. Çünki bu illərdə Azərbaycanın
müstəqil dövləti qurulub, yaranıb, sınaqlardan keçibdir və indi Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi, dünyada
özünə layiq yerini tutubdur.
Biz bu illərdə Azərbaycanı siyasi, iqtisadi böhrandan çıxardıq, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etdik, buna mane olan qüvvələri zərərsizləşdirdik, dövlətimizə qarşı silahlı çevriliş cəhdlərinin, terror
aktlarının qarşısını aldıq. Bunların nəticəsində Azərbaycanda ictimai-siyasi, daxili vəziyyət sabitləşib,
xalqımız rahat yaşamaq imkanı əldə edibdir.
Biz ötən illərdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətimizi qurmuşuq, onun təsisatlarını yaratmışıq,
Azərbaycanın həyatında böyük dəyişikliklərə nail olmuşuq. Azərbaycanın demokratiya yolu ilə getməsi üçün
lazımi qanunlar, fərmanlar qəbul etmişik. Bazar iqtisadiyyatının yaranması və inkişafı üçün lazımi işlər
görülüb, iqtisadi, sosial, siyasi islahatlar aparılıb və ölkəmiz ardıcıl surətdə inkişaf edir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi möhkəmlənibdir. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik dönməz olubdur və ölkəmizdə
quruculuq işləri gedir, biz demokratik dəyişikliklərə nail oluruq.
Azərbaycanın xarici siyasəti bütün ölkələrlə qarşılıqlı faydalı əlaqələr qurmaq və onu inkişaf etdirməkdən
ibarətdir. Biz bu sahədə çox iş görmüşük və böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə
öz mövqeyini möhkəmləndirmişdir. Bizim xarici siyasətimizdə əsas yeri Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həll olunması tutur. Bu, Azərbaycanın həyatında ən böyük problem, ən böyük
məsələdir. Bu sahədə görülən işlər cəmiyyətə məlumdur. ATƏT-in Minsk qrupu ardıcıl fəaliyyət göstərir.
Onun həmsədrlərinin nümayəndələri mütəmadi olaraq bölgədə olurlar, lazımi işlər görürlər və görüşlər
keçirirlər.
Son vaxtlar Minsk qrupunun həmsədrləri fəallaşıblar. İndi Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin
nümayəndələri görüşlər aparırlar, Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin də görüşləri nəzərdə tutulur.
Bütün bu görüşlər, danışıqlar Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll
olunmasına həsr edilir. Doğrudur, hələ istənilən nailiyyət əldə olunmayıbdır. Ancaq eyni zamanda, problem
çox çətindir və çox mürəkkəbdir. Ümidvaram ki, biz bundan sonra da bu istiqamətdə işlərimizi davam
etdirərək, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə nail
olacağıq.
İnanıram ki, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycan torpaqları azad ediləcəkdir
və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir, Azərbaycanın dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı təmin olunacaqdır. Bu
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məsələ indi dünyanın böyük dövlətlərinin diqqət mərkəzindədir. Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları, Fransa bu məsələnin həll olunması üçün səylər göstərirlər.
Bu günlərdə Moskvada Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Corc Buş ilə Rusiya Federasiyasının
prezidenti Vladimir Putinin görüşündə də Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həll olunması problemi öz yerini tapmışdır.
Bizim xarici siyasətimizdə qonşu ölkələrlə əlaqələrimizin möhkəmləndirilməsi, inkişaf etməsi, xüsusən
iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi xüsusi yer tutur. Bu sahədə də nailiyyətlərimiz göz qabağındadır. Son
günlərin hadisələrindən yüksək səviyyəli İran–Azərbaycan görüşlərini və Roma papasının Azərbaycana
ziyarətini qeyd etmək olar.
Roma papasının Azərbaycana ziyarəti tarixi hadisədir. Onun Azərbaycanda olması, bizimlə aparılan
danışıqlar və ictimaiyyətin nümayəndələri ilə, xalq kütlələri ilə görüşü bizim xalqımızın Roma papasına,
ümumiyyətlə, sülhə, dostluğa münasibətini nümayiş etdirmişdir.
Azərbaycanın iqtisadiyyatında xarici investisiyanın cəlb olunması xüsusi yer tutur. Bu istiqamətdə biz
xeyli işlər görmüşük və nailiyyətlərimiz də vardır. Böyük layihələr həyata keçiririk. 1994-cü ilin sentyabrında
«Əsrin müqaviləsi» imzalanandan sonra Azərbaycana xarici investisiyanın cəlb olunması inkişaf edibdir və
biz dünyanın böyük şirkətləri ilə müştərək layihələr həyata keçiririk. «Azəri», «Çıraq», «Günəşli»
yataqlarından neftin hasil olunması ilə əlaqədar görülən işlər öz müsbət nəticəsini verir və bizim müştərək
planlarımız da çox böyük ümidlər yaradır. Xəzər dənizində zəngin qaz yatağının – «Şahdəniz» qaz yatağının
kəşf olunması, açılması da böyük hadisə olmuşdur.
Biz son dövrdə Xəzərin mineral ehtiyatlarının hasil olunması və onların dünya bazarlarına çıxarılması ilə
əlaqədar böyük layihələr həyata keçiririk. O cümlədən, Bakı–Tbilisi–Ceyhan böyük ixrac neft kəməri, Bakı–
Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri. Bu layihələr gələcəkdə Azərbaycan xalqına böyük faydalar gətirəcəkdir. Bu
layihələr, xüsusən Xəzər dənizinin mineral ehtiyatlarından istifadə olunması, eyni zamanda, dünyanın böyük
dövlətlərinin nəzər-diqqətini cəlb etmişdir. Bu günlərdə prezident Putinin prezident Buşla Moskvadakı
görüşündə bu məsələ xüsusi yer almışdır və Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə bir daha dəstək verilmişdir.
Bunların hamısı Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirməyə, xalqımızın rifah halını yaxşılaşdırmağa
yönəlibdir. Mən tam qətiyyətlə deyirəm ki, bizim gördüyümüz bu işlər yaxın gələcəkdə öz gözəl nəticələrini
verəcəkdir. Bunlar da Azərbaycanın iqtisadiyyatını möhkəmləndirəcək, inkişaf etdirəcək, Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmlənməsinə və inkişaf etməsinə xidmət göstərəcək, Azərbaycan xalqının rifah halının
daim yaxşılaşmasını təmin edəcəkdir. Bizim vəzifəmiz bu yolla getməkdən ibarətdir.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu uğurla həyata keçirilir. Demokratiya
Azərbaycanın bütün sahələrini əhatə etmişdir. Bazar iqtisadiyyatı bizim iqtisadiyyatımızın əsas aparıcı
qüvvəsidir. Bunlar bizim gələcəyimizi təmin edir. Gələcəyimiz isə çox aydındır, çox uğurludur.
Azərbaycanda dövlət müstəqilliyi artıq dönməz olubdur. Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik
dönməz olubdur. Azərbaycanda demokratiya dönməz olubdur. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı dönməz
olubdur. Beləliklə, biz dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya oluruq və dünyanın inkişaf etmiş dövlətləri ilə
əməkdaşlıq edirik. Bu əməkdaşlığın müsbət nəticələrini görürük. Azərbaycanın Avropa Şurasına qəbul olunması da bizim bu sahədə əldə etdiyimiz nailiyyətlərdəndir.
Bir sözlə, bizim ölkəmiz, xalqımız indi rahat yaşayır. Bizi narahat edən problemin həlli, işğal olunmuş
torpaqlarımızın azad edilməsi, ərazi bütövlüyümüzün təmin olunması qarşıda duran vəzifəmizdir. Mən
əminəm ki, biz bu vəzifəni yerinə yetirəcəyik. Ölkəmiz dünya miqyasında, beynəlxalq aləmdə özünə layiq
yerini tutur. Bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir və biz buna görə xalqımıza,
millətimizə minnətdarıq.
Mən bu bayram günü sizi bir daha təbrik edirəm. Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində duran əsgərləri təbrik
edirəm. Ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşayan soydaşlarımızı təbrik edirəm. Şəhid ailələrini təbrik edirəm.
Veteranları, torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda vuruşanları və xəsarət alanları təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan
vətəndaşlarını təbrik edirəm.
Bayramınız mübarək olsun!
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"XƏZƏR NEFT, QAZ, NEFTAYIRMA VƏ NEFT KİMYASI - 2002" IX BEYNƏLXALQ
SƏRGİ VƏ KONFRANSININ AÇILIŞINDA NİTQİ
(4 iyun 2002)

4 iyun 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Bakı neft, qaz, neftayırma və neft kimyası IX Beynəlxalq sərgi və konfransının işə başlaması
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sərgi və konfrans iştirakçılarının hamısını səmimi qəlbdən salamlayıram
və sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bakı neft-qaz sərgisi ənənəvi xarakter alıbdır. Doqquz ildir ki, ardıcıl surətdə təşkil olunur. İldən-ilə
yeni şirkətlərin, yeni ölkələrin nümayəndələri sərgidə iştirak etmək üçün Azərbaycana gəlirlər. Bunların
hamısı Bakı neft-qaz beynəlxalq sərgisinin dünya miqyaslı bir sərgiyə - konfransa çevrildiyini əyani surətdə
nümayiş etdirir.
Şübhə etmirəm ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, indiki sərgidə, konfransda da dünyanın 31 ölkəsindən
Azərbaycana gəlmiş iştirakçılar səmərəli fikir mübadiləsi aparacaq, neft və qaz sənayesinin inkişafı üçün
elmi nailiyyətləri və təcrübələrini bir-biri ilə bölüşəcəklər. Bakı beynəlxalq neftqaz sərgisi bir daha dünyanın
neft və qaz sənayesi sahəsində öz xidmətlərini göstərəcəkdir.
Bakıda belə bir sərginin keçirilməsi heç də təsadüfi deyildir. Bakı, Azərbaycan qədim neft diyarıdır.
150 il bundan öncə dünyada ilk dəfə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasil olmuşdur. Sonrakı onilliklərdə
Azərbaycanın neft yataqları dünyanın böyük şirkətlərinin nəzər-diqqətini cəlb etmiş və XIX əsrin
əvvəllərində Bakı dünyada ən böyük neft hasil edilən bölgəyə çevrilmişdi.
Bu, bizim keçmişimizdir. Amma indi, son illər aparılan işlər və Bakı neft-qaz sərgisinin 9-cu dəfə
keçirilməsi Azərbaycanı müasir dünyada böyük neft mərkəzlərindən birinə çevirmişdir. Bunun əsası 1994-cü
ildə qoyulmuşdur. O vaxt müstəqil Azərbaycan dövlətinin neft strategiyası irəliyə sürülmüş və onun həyata
keçirilməsinə başlanılmışdı. 1994-cü ildə dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə Azərbaycan Dövlət Neft
Şirkətinin imzaladığı, dünyaya bəyan etdiyi "Əsrin müqaviləsi" bu işin başlanğıcını qoymuşdur.
"Əsrin müqaviləsi"nin imzalanması dünya və xüsusən neft və qaz hasilatı ilə məşğul olan ölkələr,
ümumiyyətlə, enerji ehtiyatlarına maraq göstərən ölkələr üçün mühüm hadisəyə çevrilmişdir.
Bəlkə də bu, möcüzə kimi qəbul olunmuşdu. O vaxt biz ciddi bir addım atdıq. Hələ Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi ilə məşğul idi. Gənc, müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında
böyük və çətin vəzifələr dururdu. Amma o vaxt, məhz 1994-cü ildə biz bu addımı atdıq. Buna inanmayanlar,
bunu fantaziya hesab edənlər vardı. Bizim bu işimizə mane olmağa çalışanlar vardı. Dərhal dünyanın bir çox
mərkəzlərindən səslər gəldi ki, Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olunmayana qədər dənizdə belə
genişmiqyaslı iş görmək olmaz. Bizim bu işimizə etiraz etdilər. Ancaq biz atdığımız addıma çox inanırdıq və
bununla bərabər, çox əzmlə hərəkət edirdik.
İndi bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlər göz qabağındadır. "Əsrin müqaviləsi" imzalanandan üç il sonra 1997-ci ildə biz "Çıraq" neft yatağından ilkin neft aldıq. Təbiidir ki, neft almaqdan öncə biz bu neftin dünya
bazarına ixracı haqqında tədbirlər görmüşdük. Bakı-Novorossiysk ixrac kəməri tikilmişdi. Ona görə də 1997ci ilin noyabr ayında "Çıraq" neft yatağından ilkin neftin hasil edilməsini biz böyük təntənə ilə qeyd edərkən,
artıq həmin yataqdan alınan neft Novorossiysk limanında, Qara dənizdə tankerlərə vurulurdu.
Sonra biz işimizi daha da sürətlə davam etdirdik. 1999-cu ildə Qərb istiqamətində Bakı-Supsa neft
ixrac kəmərini başa çatdırdıq, aprel ayında onun açılışını təntənə ilə qeyd etdik. O vaxt da artıq Bakı-Supsa
neft kəməri neftlə dolu idi. Biz açılışı qeyd edərkən neft Gürcüstanın Supsa limanında tankerlərə
doldurulurdu. Beləliklə, biz bu layihənin birinci hissəsini uğurla, bəzi hallarda vaxtından əvvəl yerinə
yetirdik.
İndi artıq "Çıraq" neft yatağından ildə 5 milyon tondan artıq neft hasil edilir və həmin neft Bakı-Supsa
neft kəməri ilə ixrac olunur.
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan zəngin neft və qaz yataqlarının
müştərək işlənilməsi üçün dünyanın bir çox neft şirkətləri ilə müqavilələr imzalamışdır. O yataqlarda da işlər
davam edir.
1996-cı ildə, növbəti Bakı neft-qaz beynəlxalq sərgisindən sonra, iyun ayında biz BP və bir çox başqa
şirkətlərlə Xəzərin Azərbaycan sektorundakı "Şahdəniz" yatağının müştərək işlənilməsi haqqında müqavilə
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imzaladıq. 2000-ci ildə isə artıq orada quyular qazıldı, BP və onunla tərəfdaş olan neft şirkətləri Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti ilə birlikdə "Şahdəniz" yatağında böyük qaz ehtiyatlarının kəşf edilməsi haqqında
bəyanat verdilər və bildirdilər ki, oradan bir trilyon kubmetrdən çox qaz hasil etmək olar. Təbiidir ki, bu,
minimumdur. Biz "Şahdəniz" yatağından hasil olunacaq qazın nəqli haqqında da düşündük.
"Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yatağı haqqında imzalanmış müqaviləni həyata keçirərək, onun gələcək
nəticələrini nəzərə alaraq, biz hələ 1994-cü ildən bu neftin dünya bazarlarına ixracı haqqında tədbirlər
görməyə başladıq. O vaxt da və son illər ərzində də Bakı-Tbilisi-Ceyhan böyük neft ixrac kəmərinin
tikilməsi barədə bizim qərarımız qəti idi.
İndiyə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrində neft və qaz problemləri ilə məşğul olan mərkəzlərdə, - təbii
ki, bəzilərində - bir tərəfdən, bu neft kəmərinin də mümkün olmaması, ikinci tərəfdən, iqtisadi cəhətdən
səmərəli olmaması haqqında fikirlər irəli sürülür. Bir də təkrar edirəm, həmin fikirlər ondan ibarətdir ki, bu
kəmər iqtisadi cəhətdən səmərəli deyil, bu, mümkün deyil, bu kəmərin təhlükəsizliyini təmin etmək mümkün
deyildir və sair. Ancaq bunların heç biri bizi tutduğumuz yoldan çəkindirmədi. Çünki biz inanırdıq ki, təkcə
"Azəri-Çıraq-Günəşli" yatağından yox, Xəzərin Azərbaycan sektorunda olan digər yataqlardan və hətta,
Xəzərin başqa bölgələrindəki, yəni digər Xəzəryanı ölkələrə mənsub olan yataqlardan da neftin dünya
bazarına ixrac edilməsinin ən əlverişli yolu Bakı-Tbilisi-Ceyhan böyük neft ixrac kəməridir. Biz öz
qərarımızda qəti idik. Ona görə də 1998-ci ildə Ankarada Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşa edilməsi
haqqında saziş imzalandı. Sonra əməli işlər görüldü.
1999-cu ildə ATƏT-in İstanbul sammiti keçirilən zaman Bakı-Tbilisi-Ceyhan böyük neft ixrac
kəmərinin tam həyata keçirilməsi ilə əlaqədar Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstanın dövlət
başçıları böyük bir saziş imzaladılar. Bu saziş Amerika Birləşmiş Ştatlarının himayəsi altında imzalandı və
ABŞ prezidenti Bill Klinton da buna öz imzasını atdı. Ondan sonra əməli iş davam edir. Biz artıq BakıTbilisi-Ceyhan neft kəmərinin inşa edilməsi ərəfəsindəyik.
"Şahdəniz" yatağından hasil olunacaq qazın ixrac olunması üçün ötən ilin mart ayında Türkiyə
Cümhuriyyəti ilə saziş imzalamışıq.
Təbiidir ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri, həm də Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələri
Gürcüstanın iştirakı ilə yaranıb və həyata keçiriləcəkdir.
Beləliklə, biz hasil olunacaq neft və qazın ixracının təmin edilməsi haqqında öncədən düşünmüşük,
onları həyata keçiririk.
Biz bütün bu işlərimizlə Xəzər dənizinin böyük neft və qaz ehtiyatlarını dünyaya açmışıq.
Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda zəngin neft-qaz yataqlarının olması haqqında məlumatlar
yetərli qədərdir. Bildiyiniz kimi, Azərbaycan hələ 50 il bundan öncə əfsanəvi Neft daşlarında, sahildən 100
kilometr uzaqda suyun dərinliklərindən neft və qaz hasil etməyə başlamışdır. Buna görə də bizim bu barədə
istənilən qədər təcrübəmiz, böyük elmi potensialımız vardır. Azərbaycan müstəqil dövlət olandan sonra biz
bu işləri həm özümüz üçün daha geniş miqyasda həyata keçirməyə başlamışıq, həm də Xəzər dənizinin
böyük imkanlarını dünyaya açmışıq. Bu da Xəzər dənizinə dünyada, xüsusilə Qərbdə-Amerika Birləşmiş
Ştatlarında, Avropada, habelə Asiya ölkələrində böyük maraq oyatmışdır.
Xəzər dənizi, Xəzər hövzəsi indi dünyanın ən zəngin neft və qaz yataqlarına malik olan bir bölgə kimi
tanınmışdır. Buna görə də Xəzəryanı ölkələr son illər öz sahillərində, öz sektorlarında neft və qaz hasilatı ilə
məşğul olmağa başlamışlar. Bu işin çox böyük gələcəyinə, perspektivlərinə inanırlar.
Suyun dərinliklərində neft quyuları qazmaq, neft hasil etmək asan iş deyildir. Vaxtilə biz
Azərbaycanda suyun təxminən 120-150 metr dərinliyində quyular qaza bilirdik. Ancaq eyni zamanda bilirdik
ki, Xəzərin Azərbaycan sektorundakı neft və qaz yataqlarının çox hissəsi dənizin dərin hissələrindədir. Ona
görə də müasir texnika və texnologiyaya malik qazma qurğuları lazım idi. Biz bu işə 1970-ci illərin
əvvəllərində başladıq. Bakıda belə qurğuların hazırlanması üçün dərin özüllər zavodu tikildi. O, indi də öz
xidmətini göstərir. Ancaq bu, müasir texnika və texnologiyaya cavab verə bilmir.
Ötən illərdə neft strategiyamızın həyata keçirilməsi, "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının işlənilməsi ilə
əlaqədar işlərin görülməsi üçün Xəzər dənizində müasir texnika və texnologiyaya malik olan, suyun böyük
dərinliklərində qazma işləri aparan qurğular yaradılmışdır - "Dədə Qorqud", "İstiqlal", "Qurtuluş" qazma
qurğuları...
Mən başqa rəqəmlər gətirmək istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bu üç qazma qurğusunun
yaranmasına 450 milyon dollardan artıq vəsait sərf olunubdur. Bunlar indi Xəzər dənizində yeganə
qurğulardır ki, suyun böyük dərinliklərində - 1000 metr dərinlikdə qazma işləri apara bilir və aparır. Başqa
Xəzəryanı ölkələrin burada belə qurğuları yoxdur. İndi Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, yəni BP-
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nin başçılıq etdiyi konsorsium yeni bir böyük qazma qurğusu hazırlayır. O, 2003-cü ildə istismara
veriləcəkdir.
"Əsrin müqaviləsi"nin həyata keçirilməsi bizə böyük uğurlar gətiribdir. Biz bu layihədə nəzərdə
tutduğumuzdan da üstün göstəricilərin meydana çıxmasını görürük. İndi "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının
tammiqyaslı işlənilməsinin birinci fazasına başlanır. Sonra ikinci, üçüncü fazalar olacaqdır. Qarşıdakı 5-6
ildə təkcə bu yataqlardan 40 milyon, daha sonra 50 milyon ton neft hasil ediləcəkdir. Bu, bilavasitə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir. Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının nə qədər böyük
əhəmiyyətə malik olduğunu, elmi cəhətdən nə qədər əsaslı olduğunu göstərir. Azərbaycanın dövlət neft
strategiyası bundan sonra da öz müsbət nəticələrini verəcəkdir.
Ölkəmizdə gördüyümüz bu işlər, dediyim kimi, dövlət müstəqilliyimiz sayəsində mümkün olmuşdur.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulmasının nəticəsidir. Azərbaycanda demokratik
dəyərlərin, bazar iqtisadiyyatının bərqərar olunmasının nəticəsidir. Biz bunları, təbiidir ki, ölkəmizin
iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi üçün, xalqımızın rifah halının yaxşılaşdırılması, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin iqtisadi cəhətdən daha da qüdrətli olması üçün edirik. Biz bu yolumuzu bütün istiqamətlərdə
davam etdirəcəyik.
Eyni zamanda, bizim bu fəaliyyətimiz beynəlxalq xarakter daşıyır.
Çünki bu işləri biz öz xalqımız, millətimiz, öz ölkəmiz üçün görməklə yanaşı, bu işlərə dünyanın
böyük neft şirkətlərini qoşmuşuq. İndi təkcə birinci layihədə -"Əsrin müqaviləsi"ndə 400-dən artıq xarici
şirkət fəaliyyət göstərir. Bu da dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri ilə Azərbaycanın əlaqələrini
genişləndirir, möhkəmləndirir. Azərbaycana xarici sərmayənin güclü axınını təmin edir. Azərbaycanla
Avropa ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələrin bütün sahələrdə inkişafını təmin edir.
Eyni zamanda, bizim bu layihələr - həm neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar olan layihələr, həm BakıTbilisi-Ceyhan böyük ixrac neft kəməri, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihələri bölgəmizdə
təhlükəsizliyin təmin olunmasına yardım göstərir. Həm də bölgəmizdə iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün böyük
imkanlar yaradır. Bax, bunlar Azərbaycan dövlətinin müstəqillik əldə edəndən sonra həyata keçirdiyi neft
strategiyasının nəticəsidir. Bunlar Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin nəticəsidir. Azərbaycanın dünyanın
bir çox ölkələri ilə, çox böyük və çoxsaylı şirkətləri ilə iqtisadi əlaqələrini yaradan və təmin edən amillərdir.
Bütün bunlar 9-cu dəfə Azərbaycanda keçirilən Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisində də öz əksini tapır.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda hər il belə sərginin keçirilməsi onun hər bir iştirakçısı üçün faydalıdır. Eyni
zamanda bu, bizim üçün, Azərbaycan üçün faydalıdır.
Burada nümayiş etdirilən eksponatlar, konfransda aparılan müzakirələr - bunların hamısı sərginin
iştirakçıları üçün çox fayda gətirir və gətirəcəkdir.
Mən inanıram ki, Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisi bundan sonra da hər il keçiriləcəkdir. Gələn il biz
sizinlə birlikdə bu sərginin on illiyini qeyd edəcəyik. Yenə də buraya toplaşacağıq. İnanıram ki, Xəzəryanı
ölkələrin Xəzər hövzəsində neft və qaz hasilatı ilə əlaqədar bundan sonra görəcəyi işlər, Azərbaycanın dövlət
neft strategiyasının daha da geniş miqyasda həyata keçirilməsi Bakı beynəlxalq neft-qaz sərgisini gələcəkdə
daha da zənginləşdirəcəkdir.
Mən bu sərgini təşkil edənlərə - Spirhed Eksibişnz şirkətinə, Azərbaycan Ticarət və Sənaye Palatasına
təşəkkürümü bildirirəm. Sərgidə, konfransda iştirak edən, uzaq məsafələri qət edərək buraya gələn
Azərbaycanın bütün qonaqlarını bir daha salamlayıram. Hamınızı bu sərginin işə başlaması münasibətilə
təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN DƏVƏTİ İLƏ
SANKT-PETERBURQA İŞGÜZAR SƏFƏRƏ
YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(8 iyun 2002)
8 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salaməleyküm, sabahınız xeyir olsun. Mənim Sankt-Peterburqa səfərim sizə
məlumdur, elan olunubdur. Mən yanvarda Moskvada səfərdə olduğum zaman Rusiya prezidenti Vladimir
Putin təklif etdi ki, biz iyun ayının 9-da – gününü də o vaxt təyin etdi – görüşək, Nizami Gəncəvinin
heykəlini birlikdə açaq. Mən bu təklifi qəbul etdim. İndi də prezident Putinin dəvəti ilə Sankt-Peterburqa
yola düşürəm.
Məqsəd, birincisi, Nizami Gəncəvinin heykəlini təntənəli surətdə açmaqdır, ikincisi də, iki prezidentin –
prezident Putinin və prezident Əliyevin görüşüdür, bizi maraqlandıran məsələlər haqqında fikir mübadiləsi,
müzakirələr aparmaqdır.
Mən bu səfəri çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Birincisi, ona görə ki, Azərbaycanın dahi şairi, filosofu,
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Sankt-Peterburqda heykəlinin ucaldılması bizim xalqımız, millətimiz,
ölkəmiz üçün çox böyük qiymətə layiq hadisədir.
Sankt-Peterburq adi şəhər deyil, onun yaşı az, 300 il olsa da, bütün mənalarda, o cümlədən memarlığına,
monumental heykəltəraşlıq əsərlərinə görə, dünyada çox məşhur muzeylərinə, bu muzeylərdə dünyanın ən
böyük sənət adamlarının əsərlərinin olmasına görə, bir də siyasi tarixinə görə çox zəngin ənənələri olan
şəhərdir. Ona görə belə bir şəhərdə bizim şairimiz Nizami Gəncəvinin heykəlinin ucaldılması, təbiidir ki,
qürur hissi doğurur.
İkincisi də ki, Rusiya prezidenti Putinlə görüşüb danışmaq həmişə faydalı olur. Hesab edirəm ki, bizim bu
görüşümüz də faydalı olacaqdır. Hər görüşdə danışmaq, söhbət etmək, müzakirələr, fikir mübadiləsi aparmaq
üçün çoxlu mövzular var. Ona görə ikimiz də bundan istifadə edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Xəzərin statusu, koordinatların müəyyən edilməsi ilə bağlı sənəd nə üçün
imzalanmayacaq, problemlərmi var?
C a v a b: Heç bir problem yoxdur. Rusiya ilə bizim aramızda razılaşdırılmamış heç bir məsələ, problem
yoxdur. Sadəcə 2-3 xırda məsələ vardı, amma vaxt itirildi. Onlarda xüsusi rejim var, məsələn, imzalanacaq
sənəd müəyyən vaxta qədər hazırlanıb paraflanmayıbsa, həmin sənəd artıq konveyerdən çıxır. Ona görə də
bu çıxdı. Güman edirəm ki, gələcəkdə münasib vaxtlarda bunu imzalayacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında müzakirələr
aparılacaqmı? Rusiya mətbuatı bu barədə artıq məlumat yaymışdır.
C a v a b: Təbiidir, aparılacaqdır. Bu bizim əsas mövzularımızdan biridir.
S u a l: Hansı istiqamətlərdə aparılacaqdır?
C a v a b: Bütün istiqamətlərdə.
S u a l: Cənab Prezident, əgər mümkündürsə, Nardaran hadisələrinə münasibətinizi bildirərdiniz.
C a v a b: Nardaran hadisələri ilə bizim hüquq-mühafizə orqanları məşğul olur. Bilirsiniz ki, indi
Nardaranda da hər şey sakitdir. Onlar məşğul olub qurtaracaqlar, mənə məruzə edəcəklər. Ondan sonra mən
münasibətimi bildirəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların xüsusi statusu ilə bağlı prezident
Putinlə fikir mübadiləsi aparılacaqmı?
C a v a b: Status haqqında bilmirəm, amma yəqin ki, mən Sankt-Peterburqda yaşayan azərbaycanlıların
bir hissəsi ilə görüşəcəyəm.
S u a l: Cənab Prezident, nardaranlıların ağsaqqalları çox xahiş etmişdilər ki, Sizinlə görüşsünlər.
Siz onları qəbul edəcəksinizmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən heç vaxt mənə edilən müraciətlərə laqeyd qalmıram.
S u a l: Bu səfərinizdə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli məsələsində Rusiyadan lazımi dəstək ala
biləcəyikmi?
C a v a b: Danışıqlar aparacağıq.
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S u a l: Cənab Prezident, Rusiyada Dövlət Duması Xəzəryanı ölkələrin parlamentlərinə müraciət
edərək, Sahilyanı Dövlətlərin Parlament Assambleyasının yaradılması təşəbbüsünü irəli sürmüşdür…
C a v a b: Ona bizim parlament baxacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan bazar ertəsi «Ailə» kanalına
müsahibəsində demişdir ki, yaxın vaxtlarda Sizinlə görüşəcək, xarici işlər nazirləri bu görüşün vaxtını
dəqiqləşdirirlər. Onun dediyinə görə, hətta razılıq əldə olunubdur ki, danışıqların təfsilatı gizli saxlanılacaqdır. Bu ay ərzində danışıqları gözləmək olarmı? Hesab etmək olarmı ki, ictimaiyyətin bilmədiyi
digər təkliflər müzakirə ediləcəkdir?
C a v a b: Güman etmirəm ki, biz bu ay ərzində görüşək. Amma görüşəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində antiterror əməliyyatları
aparmaq lazımdırmı? Buna Sizin münasibətiniz necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, bu, əsassız fikirdir ki, beyninizə salmısınız. İşğal olunmuş torpaqlarda indi antiterror
əməliyyatı aparmaq, müharibəni başlamaq deməkdir, axı bilmədiyiniz şeyləri niyə deyirsiniz?
S u a l: Bəs Avropa Birliyinin dörd rayonla bağlı təklifi necə, müzakirə obyekti ola bilərmi?
C a v a b: Onların belə təklifi yoxdur, belə bir söhbət var.
S u a l: Cənab Prezident, danışıqlar zamanı Ayaz Mütəllibovun Azərbaycana ekstradisiyası
məsələsinə toxunulacaqmı? Çünki Rusiyanın da qoşulduğu saziş var, Azərbaycan lazımi sənədləri
göndərə bilsə, o, Azərbaycana qaytarılmalıdır. Rusiya həmin sazişə əməl etmək istəmir, yoxsa hansısa
problem var?
C a v a b: Sizə lazımdırmı ki, Ayaz Mütəllibov buraya ekstradisiya edilsin? Lazımdırsa, mən onda deyim
ki, bizim ictimaiyyət və xüsusilə jurnalistlər çox istəyirlər ki, Mütəllibovun elə orada qollarını bağlasınlar,
gətirsinlər buraya, bizim jurnalistlər onunla söhbət etsinlər. Sağ olun.
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DAHİ AZƏRBAYCAN ŞAİRİ VƏ MÜTƏFƏKKİRİ NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ABİDƏSİNİN
TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(9 iyun 2002)
Sankt-Peterburq
9 iyun 2002-ci il
Rusiya Federasiyasının möhtərəm prezidenti cənab Vladimir Vladimiroviç Putin!
Xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Məni Sankt-Peterburqa səfərə dəvətinizə, sizinlə yenidən görüşmək imkanına görə, dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəviyə burada ucaldılmış heykələ görə, hörmətli Vladimir Vladimiroviç, Sizə ürəkdən təşəkkür
edirəm.
Sankt-Peterburq şəhəri Rusiyanın şöhrətinin təcəssümüdür. O, rus ruhunun gücünü və qüdrətini özündə
toplamış, rus xalqının yaradıcı potensialını artıraraq inkişaf etdirmiş, rus fikrinin və rus incəsənətinin
təkraredilməz incilərini dünya mədəniyyətinin sərvəti etmişdir. Əsl rus ruhuna malik olan bu şəhərə zəka və
qəlblərə hakim kəsilən bənzərsiz mənəvi mühit xasdır. O, bütün dünyaya məxsus olan bir şəhərdir.
Bu gün Sankt-Peterburqda dahi şair Nizaminin heykəlinin açılışını biz dünya mədəni irsinə böyük
ehtiramın ifadəsi, Azərbaycan xalqına bəslənilən dostluq və qardaşlıq hisslərinin təzahürü kimi
qiymətləndiririk. Keçən il oktyabrın 12-də Bakıda rus poeziyasının dühası Aleksandr Sergeyeviç Puşkinə
heykəl qoyulmuşdur. Bu gün isə burada, Puşkinin Böyük Pyotrun əsəri adlandırdığı bu şəhərdə Nizamiyə
heykəl ucaldılmışdır. Bu iki abidə həm xalqlarımızın mədəniyyətinə hədsiz ehtiramımızın, həm də
ölkələrimiz arasında əlaqələrin yeni səviyyəsinin təcəssümüdür.
Sankt-Peterburqun 300 illik tarixinin hər bir səhifəsi onun Rusiya dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsində,
Rusiyanın mənəvi dəyərlər sisteminin formalaşdırılmasındakı roluna, dünya elm və mədəniyyət xəzinəsinə
verdiyi töhfəyə dəlalət edir. Bu şəhər bütün görkəmi ilə rus xalqının yaradıcı fəaliyyətinin sonsuz imkanlarını
dünyaya nümayiş etdirir. Sankt-Peterburq rus ədəbiyyatının böyük dühalarının vətəni kimi tarixə həmişəlik
daxil olmuşdur. Onun muzeylərində saxlanılan nadir sənət əsərləri, rus memarlığı və monumental heykəltəraşlığının şəhərin meydan və küçələrini bəzəyən abidələri yeni-yeni nəsilləri heyrətə gətirir.
Bu şəhər rus torpağının bir çox istedadlı övladının yaradıcılıq təxəyyülünə qol-qanad vermiş və onların
amallarını gerçəkləşdirmişdir. Sankt-Peterburq onların Rusiyanın şöhrəti naminə gördükləri işləri həm öz
simasında, həm də rusiyalıların ürəklərində əbədiləşdirmişdir. Bu şəhərin bənzərsiz yaradıcılıq ab-havası
Rusiyanın taleyini əziz tutan bütün insanlara daim ilham vermişdir.
Bu şəhərin müdafiəçilərinin və sakinlərinin Hitler qoşunlarının hücumlarına qəhrəmancasına müqavimət
göstərdikləri 900 gün ərzində dünya bir daha dərk etdi ki, qəhrəmanlıq hər şeydən öncə yüksək mənəviyyatın
təzahürüdür. Bu qəhrəmanlığın mənbəyini ilk növbədə böyük rus mədəniyyətinin mənəvi qaynaqlarında
axtarmaq lazımdır. Bu mədəniyyətin möhtəşəmliyi özünü həm də mühasirə günlərində, Ermitajın soyuq salonlarında dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 800 illik yubileyi təntənəli şəkildə qeyd
edilərkən büruzə verdi.
Bu gün biz Piskaryov memorial qəbiristanlığını ziyarət etdik və yenilməz qəhrəmanlıqları qarşısında
bəşəriyyətin baş əydiyi bütün insanların nurlu xatirəsini yad etdik. Onlar əbədiyyətə qovuşaraq, faşizmə
müqavimətin rəmzi, rusiyalıların öz Vətəninə olan böyük məhəbbətinin rəmzi, Rusiyanın məğlubedilməzliyinin
rəmzi kimi, həmişəlik qəlblərimizdə qalmışlar.
Rusiya tarixinin bütün taleyüklü məqamlarında Sankt-Peterburq rus mənəviyyatının dayağı olmuşdur. Bəşər
elminin elə bir sahəsi, incəsənətin elə bir növü, insan təfəkkürünün nüfuz etdiyi elə bir sahə yoxdur ki, bu şəhər
orada öz izini qoymamış olsun. Onun 300 illik tarixi rus mənəviyyatının qüdrətini, rus xalqının əzəmətini,
Rusiyanın böyüklüyünü tərənnüm edən əbədi bir nəğmədir.
Məhz Sankt-Peterburqda Nizami yaradıcılığının öyrənilməsi sahəsində böyük işlər görülmüşdür. Nizami
fəlsəfəsinin mərkəzində varlığın ən böyük sərvəti, mənəvi zənginlik və müdrikliyin tükənməz mənbəyi olan



Abidənin müəllifi Azərbaycanın əməkdar rəssamı Görüş Babayev, memarı Feliks Romanovskidir.
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insan dayanır. Nizami insanın cəmiyyətdəki rolunu özünün dünyagörüşü süzgəcindən keçirərək, yaradıcılığında
antik yunan və Roma irsini, Şərq fəlsəfəsini və Şərq poeziyasının çoxəsrlik ənənələrini əks etdirə bilmişdir.
Nizaminin ürəkləri vəcdə gətirən təkrarolunmaz lirikası və qəhrəmanlıq eposunda onun həqiqi humanizm
ideyalarını ehtiva edən fəlsəfi konsepsiyası öz əksini tapmışdır.
Məhəbbətin yenilməz qüdrəti, həyatın və ölümün mənası, ideal cəmiyyət, dünyanın və kainatın möhtəşəm
sirləri haqqında yaratdığı poemalar əsrlər boyu Şərqdə əsl sənət nümunəsi olaraq qalmışdır. Onun poemalarının
xüsusiyyətləri və yaratdığı poetik obrazların dərinliyi Qərbin dahi Höte kimi mütəfəkkirlərini heyran
qoymuşdur. Zənnimcə, məhz Nizaminin bütün əsərlərində bəşər övladının misilsiz qüdrətinin tərənnüm
edilməsi sayəsində Azərbaycan xalqının dahi oğluna bu gün Sankt-Peterburqun təkrarolunmaz görkəminin
ayrılmaz hissəsinə çevrilmək şərəfi qismət olmuşdur.
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç! Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz ölkələrimiz öz dövlət müstəqilliklərinə
qovuşandan sonra Rusiya dövləti başçısının Azərbaycan Respublikasına ilk səfəri olmuşdur. Bu, tarixi bir səfər
idi və əməkdaşlığımızın inkişafındakı yeni dinamik mərhələ məhz onunla başlamışdır.
Həmin səfərin gedişində, eləcə də mənim Rusiyaya cavab səfərim zamanı biz sizinlə siyasi və iqtisadi
əməkdaşlığımızla bağlı bir çox aktual problemləri müzakirə etdik, regional təhlükəsizlik məsələlərinə
toxunduq, Bakı bəyannaməsini və uzunmüddətli iqtisadi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzaladıq, Qarşılıqlı
Ticarət-İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiya yaratdıq, Xəzərin statusu məsələsində əhəmiyyətli irəliləyişə nail olduq.
Vladimir Vladimiroviç, Qərbin və Şərqin böyük sivilizasiyalarını ənənəvi olaraq təcəssüm etdirən bir ölkə
kimi, Rusiya Sizin rəhbərliyiniz altında yeni əsrin və yeni minilliyin qlobal siyasətində çox böyük rol
oynamağa başlayır. Rusiya bizim üçün sadəcə, qonşu deyil, həm də elə bir ölkədir ki, biz iki əsrdən artıq dövr
ərzində eyni dövlətin tərkibində olmuşuq. Biz Qafqazdakı bir çox problemlərin həllini məhz bu ölkə ilə
bağlayırıq.
Regionda sabitlik, təhlükəsizlik və tərəqqi, orada beynəlxalq layihələrin, o cümlədən tarixi İpək Yolunun
bərpasının və Şimal–Cənub layihəsinin gercəkləşdirilməsi, şübhəsiz ki, burada mövcud olan münaqişələrin
həlli ilə bağlıdır. Azərbaycana səfəriniz zamanı Siz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı
mühüm bir ifadə işlətmişdiniz: «Bizim məqsədimiz qaliblər və məğlublar olmadan sülh əldə edilməsinə kömək
göstərməkdir». Rusiya xarici siyasətinin son dövrdə Sizin rəhbərliyiniz altında formalaşmış bu yeni siması
ümid etməyə imkan verir ki, bölgəmizdə mövcud olan bütün münaqişələr məhz sizin təklif etdiyiniz prinsip
əsasında öz həllini tapacaqdır.
11 sentyabr hadisələri bəşəriyyətin siyasi və mənəvi varlığına faciəli çalarlar gətirdi, beynəlxalq terrorizmin
nə qədər qorxulu bir amilə çevrildiyini dünyaya göstərdi. Bu gün, terrorizm təhlükəsi qarşısında hamımızın ələlə verdiyimiz bu vaxtda xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, həm Azərbaycan, həm də Rusiya terrorizm təhlükəsi
ilə digər dövlətlərdən çox-çox əvvəl üzləşmişdir. Terrorizmin nə vətəni, nə milli və ya dini mənsubiyyəti vardır.
Biz dünyada onu da hamıdan yaxşı dərk edirik ki, bu məsələni təkcə silah gücü ilə birdəfəlik həll etmək mümkün deyildir. Yalnız mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların səmərəli dialoqu bu təhlükənin qarşısını almağa və
onun kökünü birdəfəlik kəsməyə qadirdir.
Azərbaycan–Rusiya strateji əməkdaşlığının proqramı artıq faktiki olaraq formalaşmışdır və özünün öncül
istiqamətlərini müəyyən etmişdir. O, bəyanatlar və sazişlərdən konkret əməli iş mərhələsinə keçməkdədir.
Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin bugünkü görüşü və bu abidənin unudulmaz açılış mərasimi də bunun
parlaq sübutudur. Hörmətli Vladimir Vladimiroviç, bizim görüşümüz Sizin vətəninizdə, doğulub boya-başa
çatdığınız şəhərdə keçir. Sankt-Peterburq mənə də yaxın və əzizdir. Bu gün mən bu şəhərdə təhsil aldığım illəri,
sonrakı həyatımda və siyasi fəaliyyətimdə böyük rol oynamış həmin dövrü dərin məmnunluq hissi ilə xatırlayıram. Gənclik illərimin şəhəri ilə olan bu görüş, təbii ki, mənim qəlbimdə bir çox işıqlı duyğular və xatirələr
oyatdı. Bunlara görə Sizə minnətdaram.
Əziz dostlar! Sizin hamınızı, Sankt-Peterburqun bütün sakinlərini, bütün Azərbaycan xalqını Nizami
Gəncəvinin abidəsinin açılışı münasibətilə təbrik edirəm. Dahi humanist və mütəfəkkirə ucaldılan bu gözəl
abidə həmişə bizim nəzərlərimizi ümumbəşəri dəyərlərə, xeyirxahlıq, haqq-ədalət ideyalarına yönəldəcək,
ölkələrimiz və xalqlarımız arasında dostluq və əməkdaşlığın bundan sonra da möhkəmləndirilməsi işinə xidmət
edəcəkdir.
Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNLƏ TƏKBƏTƏK
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(9 iyun 2002)
Sankt-Peterburq,
Rusiya prezidentinin iqamətgahı
9 iyun 2002-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Hörmətli Heydər Əliyeviç, icazə verin Sizi Rusiyada, Peterburqda bir daha
ürəkdən salamlayım və Nizaminin abidəsinin açılışı münasibətilə bir daha təbrik edim. Heydər Əliyeviç, bu,
mühüm və müyyən dərəcədə əlamətdar hadisə olub, xalqlarımızın qarşılıqlı yaxınlığını, bir-birinin
mədəniyyətinə olan hörmət və marağını göstərir. Həqiqətən, Peterburq hətta 1941-ci ildə blokadada olarkən
Nizaminin 800 illiyini qeyd etmişdir. Bunun o vaxt şəhər üçün necə müşkül iş olduğunu hətta təsəvvür etmək
çətindir.
İndiki tədbir çox mühümdür və Heydər Əliyeviç, bu mərasimdə iştirak etməyə imkan tapdığınıza görə
Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şübhəsiz ki, Sizin bu səfərinizdən istifadə edərək, həm ikitərəfli
qarşılıqlı münasibətlərimizə və həm də beynəlxalq təşkilatlarda səylərimizin əlaqələndirilməsinə dair
məsələləri müzakirə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səmimi sözlərə, göstərilən qonaqpərvərliyə görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm.
Vladimir Vladimiroviç, Rusiyaya, Sankt-Peterburqa gəlmək barədə dəvətinizə görə Sizə bir daha təşəkkür
edirəm. Burada keçirilən görüş mənim üçün və hesab edirəm ki, Sizin üçün də xüsusi xarakter kəsb edir. Biz
Sizinlə Moskvada dəfələrlə görüşmüşük, bu gün isə Sankt-Peterburqda görüşürük. Böyük Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin burada abidəsinin qoyulmasına görə Sizə təşəkkür edirəm. Bunun bizim xalqımız üçün,
eyni zamanda ikitərəfli münasibətlərimiz, xalqlarımız, dövlətlərimiz arasında münasibətlər üçün çox böyük
əhəmiyyəti var, Sizinlə axırıncı görüşümüzdə müəyyən etdiyimiz və ölkələrimizin əlaqələrinin inkişafına və
möhkəmlənməsinə yönəldilmiş xəttin həyata keçirilməsi üçün də böyük əhəmiyyətə malikdir.
Bu, adi bir hadisə deyildir. Abidə həmişəlik qoyulur. Onu da əlavə etmək istəyirəm ki, Sankt-Peterburqda
abidələr az deyildir. Sankt-Peterburq görkəmli memarlar tərəfindən tikilmiş şəhərdir, burada çoxlu memarlıq
abidələri var, o cümlədən də müxtəlif şəxsiyyətlərə – dövlət xadimlərinə, ictimai xadimlərə, elm xadimlərinə
və bir çox başqalarına həsr olunmuş monumental abidələr var. Onların hamısı Rusiyanın görkəmli
adamlarıdır, özü də ola bilsin, təkcə Rusiyanın yox. Lakin belə abidələrlə yanaşı, Nizami Gəncəvinin,
Azərbaycan şairinin də abidəsinin olması, şübhəsiz ki, bizim üçün böyük hadisədir. Azərbaycanda Nizaminin
abidələri çoxdur. Bu şairin Gəncədə böyük məqbərəsi tikilmişdir, ancaq başqa şəhərlərdə də abidələri var.
Çünki Nizami Gəncəvi bizə o qədər əzizdir və onun irsi o qədər qiymətlidir ki, insanlar bu abidələrin
qoyulmasını özləri xahiş etmişlər. Ancaq Rusiya torpağında, özü də hansısa bir başqa yerdə yox, məhz
Sankt-Peterburqda, Böyük Pyotrun belə əzəmətli abidəsinin ucaldığı şəhərdə Nizami Gəncəviyə abidə
qoyulması bizim üçün xüsusilə əhəmiyyətlidir. Yeri gəlmişkən, mən burada oxuyanda bizim məktəbimiz
Pyotrun heykəlinin yaxınlığında idi. Mən, demək olar, günaşırı, iki gündən bir gedib o heykələ baxır və
valeh olurdum.
V l a d i m i r P u t i n: Mənə dedilər ki, dünən Siz orada olmusunuz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, oldum. Ona görə də bu şəhərdə Nizaminin abidəsinin qoyulmasının xüsusi
əhəmiyyəti var. Vladimir Vladimiroviç, bu əlamətdar hadisəyə görə, məni dəvət etdiyinizə görə, abidənin
açılışında şəxsən iştirak etdiyinizə görə Sizə çox-çox təşəkkür edirəm. Bu, xalqımız, ölkəmiz üçün qeyri-adi
əhəmiyyətə malik hadisədir. Buna görə sağ olun. Eyni zamanda, bu görüş fikir mübadiləsi aparmaq üçün bir
imkandır və buna həmişə ehtiyac var. Mən şadam ki, belə bir fürsət düşdü. Çox sağ olun.
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«SİVİLİZASİYALARIN DİALOQU»
BEYNƏLXALQ ANDREY PERVOZVANNI MÜKAFATININ TƏQDİM EDİLMƏSİ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(9 iyun 2002)
Sankt-Peterburq
9 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sankt-Peterburq şəhərinin hörmətli qubernatoru!
Dostlar!
Fondun göstərdiyi diqqət məni təsirləndirdi. Əsas nizamnaməsində «Sivilizasiyaların dialoqu» devizi olan
həmin fondun mükafatını almaq böyük şərəfdir. Mən bunu Rusiya ilə Azərbaycan arasında, rus və Azərbaycan xalqları arasında münasibətləri möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək üçün daha bir imkan kimi
qiymətləndirirəm.
Mən buraya, Sankt-Peterburqa Rusiya Federasiyasının prezidenti hörmətli Vladimir Vladimiroviç Putinin
dəvəti ilə gəlmişəm. Bu gün biz onunla birlikdə Sankt-Peterburqda, bu gözəl şəhərin ən yaraşıqlı
guşələrindən birində dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsini açdıq.
Sankt-Peterburqun qubernatoru Vladimir Anatolyeviç Yakovlevin, Rusiya Federasiyasının prezidenti
Vladimir Vladimiroviç Putinin açılış mərasimindəki çıxışlarını mən çox mühüm hadisə hesab edir və
Azərbaycan xalqına, onun tarixi irsinə, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına böyük diqqət və hörmətin təzahürü
kimi qiymətləndirirəm.
Mərasimdən sonra Rusiya prezidenti Putin ilə işgüzar görüş keçirdik. Görüşümüz kifayət qədər uzun
çəkdi. Görüşü müşahidə edənlərin dediyinə görə, biz təkbətək iki saatdan artıq söhbət etmişik. Hər iki
prezidentin, ələlxüsus da Rusiya Federasiyası prezidentinin iş cədvəlinin dəqiqəbədəqiqə bölündüyünü
nəzərə alsaq, bu, qeyri-adi haldır. Lakin eyni zamanda, buna əsas da var, çünki biz Rusiya–Azərbaycan münasibətlərindən, bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsinə dair tədbirlərdən,
müxtəlif problemlərdən danışdıq. Bir çox beynəlxalq məsələlər barəsində fikir mübadiləsi apardıq. Bu
cəhətdən Vladimir Vladimiroviçdə çox zəngin məlumat vardır. Çünki o, prezident vəzifəsində dinamik
fəaliyyət göstərərək, Rusiyanın ölkədaxili quruculuğuna, Rusiya dövlətçiliyinin inkişafına aid bir çox məsələləri həll etməklə yanaşı, beynəlxalq problemlərlə də çox fəal məşğul olur.
Mən ona dedim ki, prezident kimi o qədər fəaldır ki, nə vaxt bir ölkədən başqa ölkəyə getdiyini, çox vacib
bir görüşdən sonra digər çox vacib görüş keçirdiyini izləməyə macal tapmırıq. Siz bunu bilirsiniz. Mən isə
bunu ona görə deyirəm ki, prezident Putinin son illər fəal surətdə məşğul olduğu bir sıra beynəlxalq həyat
problemləri barədə onunla söhbət etməyə böyük ehtiyacım vardı.
Lakin müzakirə etdiyimiz başlıca məsələlər, əlbəttə ki, Rusiya və Azərbaycana, regionumuza, Qafqaza
aid məsələlər idi. Biz Qafqazdakı mövcud münaqişələrin, o cümlədən də Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli yolları barədə fikir mübadiləsi apardıq. Mən bugünkü gündən çox məmnunam.
Mədəni, ədəbi və mənəvi həyatımız siyasi fəaliyyətimizlə, siyasi məsələlərlə üzvi surətdə çuğlaşır. Ona görə
də mənə əziz olan Sankt-Peterburq şəhərini bu gün birlikdə görə bildiyimiz işlər baxımından böyük
minnətdarlıq hissi ilə tərk edirəm.
Bu gün, bu mühüm görüşlər başa çatdıqdan sonra siz Andrey Pervozvannı mükafatını mənə təqdim etmək
üçün buraya toplaşmısınız. Bu məni çox təsirləndirir. Hər bir mükafatın öz əhəmiyyəti, öz mənası var. İndiki
halda isə mənə təqdim etdiyiniz mükafatın xüsusi mənası var. Söhbət mənəviyyatdan gedir, söhbət insandan
gedir, söhbət bəşəriyyətin taleyindən gedir, söhbət sivilizasiyaların dialoqu kimi mühüm məsələdən gedir.
Sivilizasiyaların dialoqu bizim zəmanəmizdə ictimaiyyətin, bütün ölkələrin siyasi xadimlərinin şüurunda
bəlkə də xüsusi yer tutur.
Fondumuzun mövcud olduğunu, məhz bu deviz altında fəaliyyət göstərdiyini eşidəndə mən çox sevindim.
Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanda sivilizasiyaların dialoqu probleminə böyük əhəmiyyət verilir. Bilirsiniz
ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşir. Azərbaycanın coğrafi mövqeyi onun Avropa ilə
Asiya arasında körpü olmaq taleyini əzəldən müəyyənləşdirmişdir. Azərbaycan bu funksiyanı həmişə yerinə
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yetirmişdir. Çindən və Yaponiyadan başlayaraq məhz Xəzər dənizindən, Azərbaycandan, Qafqazdan keçərək
Avropaya, Avropanın hətta ən şimal ölkələrinə gedib çıxan Böyük İpək Yolunun mövcud olduğu dövrlərdə
belə, Azərbaycan bu tarixi İpək Yolu üstündə mühüm körpü idi.
İndi Azərbaycan Böyük İpək Yolunun bərpasının iştirakçısıdır. Biz böyük iş görürük. Ancaq
Azərbaycanın Şərqlə Qərb arasında, Avropa ilə Asiya arasında yerləşmək funksiyası bununla bitmir.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan əsasən müsəlman ölkəsidir. Lakin müsəlman ölkəsi olmaqla yanaşı, o öz tarixi,
milli, mənəvi dəyərlərinə, adət və ənənələrinə sadiqliyi saxlayır. Bununla bərabər, artıq bir çox yüzilliklərdən
bəri Azərbaycan ümumbəşəri dəyərlərdən, Avropa dəyərlərindən, Avropa mədəniyyətindən, demək olar,
ardıcıl surətdə bəhrələnir. Bununla da Azərbaycan sivilizasiyalı ölkə olmaq vəzifəsini yerinə yetirir.
Azərbaycanda 10 ildir müstəqil dövlət mövcuddur. Biz demokratik, hüquqi, sivil dövlət qururuq.
Keçmişdə Azərbaycanda mövcud olmuş və bu gün qorunub saxlanılan hər şeyin vəhdəti özünü məhz bu
baxımdan büruzə verir – mən xalqın milli, dini və mənəvi dəyərlərini nəzərdə tuturam. Bu xalq, bu ölkə artıq
çoxdandır ki, ümumbəşəri dəyərlərlə, Avropa dəyərləri ilə yaşayır. Ona görə də Azərbaycanın necə bir ölkə
olması və sivilizasiyaların dialoqunda Azərbaycanın hansı rolu yerinə yetirməsi barədə nəticə çıxarmaq olar.
Mən bu fəxri mükafatı alarkən sizi əmin etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı sülhsevər xalqdır, ilk öncə,
ali bəşəri dəyərləri qiymətləndirən, ilk öncə, ülvi mənəviyyatı, ən yüksək mədəniyyəti qiymətləndirən
xalqdır. Hazırda öz müstəqil dövlətində yaşayan, demokratiya, bazar iqtisadiyyatı, demokratik dəyişikliklər
yolu ilə inkişaf edən Azərbaycan xalqı bu prinsiplərə həmişə sadiq olacaqdır. Bu diqqətə görə sizə bir daha
təşəkkür edirəm və fonda yeni-yeni uğurlar, sizin hamınıza cansağlığı, firavanlıq və əmin-amanlıq arzulayıram.
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RUSİYAYA İŞGÜZAR SƏFƏRİ ZAMANI DİASPORUN NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(9 iyun 2002)

9 iyun 2002-ci il
Əziz həmvətənlər!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Mən sizi və sizin simanızda Sankt-Peterburqda yaşayan bütün azərbaycanlıları səmimi qəlbdən
salamlayıram. Sizinlə bugünkü görüşümə görə çox şadam, çox sevinirəm. Sizin hamınıza cansağlığı, bütün
işlərinizdə uğurlar arzu edirəm.
Bilirsiniz ki, mən buraya qısamüddətli səfərə gəlmişəm. Səhər saat 10-dan biz ayaq üstəyik. Sizin də
çoxunuz bizi müşayiət edirsiniz. Gün sona çatır, mən Bakıya qayıtmalıyam. Bu gərgin proqramda mən
əvvəlcədən də xəbərdarlıq etmişdim ki, diasporun nümayəndələri ilə görüşüm mənim üçün çox vacibdir, çox
zəruridir. Şadam ki, belə bir görüş indi keçir.
Mən sizi dinlədim. Sizin sözlərinizdən, ifadələrinizdən anladım ki, Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan
diasporu, ümumən, sağlam əhval-ruhiyyədədir. Azərbaycan millətinin, xalqının adını uca tutur və burada
azərbaycanlılar bir-birləri ilə, ümumən, yaxşı əlaqədədirlər və təbiidir ki, bu əlaqələr də buradakı hər bir
azərbaycanlının normal yaşaması, işləməsi, öz ailəsini təmin etməsi üçün imkanlar yaradır.
İndi ölkəmizdən kənarda yaşayan azərbaycanlılar az deyildir. Bilirsiniz ki, biz Dünya
Azərbaycanlılarının I qurultayını keçirdik və çox böyük məlumatlar aldıq. İlk dəfə olaraq dünya
azərbaycanlılarının nümayəndələri - dünyanın hər yerindən olması da, bir çox ölkələrdən, - Azərbaycana
doğma torpağa toplaşdılar, bir-birləri ilə görüşdülər, tanış oldular, əlaqələr qurdular və Vətənin bugünkü
gününü gördülər. Ümid edirəm ki, mənəvi cəhətdən daha da zənginləşərək, öz yaşadıqları yerlərə döndülər.
Bu, bizim ilk addımımızdır.
Mən etiraf edirəm ki, biz bir çox işlərlə məşğul olduğumuza görə, vaxtilə bu məsələyə lazımi qədər
fikir verə bilməmişik. Ancaq dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, birliyi bizim millətimiz, xalqımız üçün
çox vacibdir. Siz bilirsiniz ki, mən Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun
üzvü idim. SSRİ kimi böyük bir super dövlətin Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim və SSRİ
miqyasında, təkcə SSRİ miqyasında yox, onun hüdudlarından kənarda da çox böyük işlər görürdüm. Ancaq
1987-ci ilin sonunda məni yüksək vəzifələrdən kənarlaşdırdılar. Mən bir müddət Moskvada çox qapalı həyat
sürdüm. Sonra isə Vətən məni çəkib apardı. Gördüm ki, Moskvada mənzilim də, başqa şey də nə qədər yaxşı
olsa da, ancaq Vətənin, Vətən torpağının əvəzini vermir.
Siz mənim tərcümeyi-halımı bilirsiniz. Bakıya gəldim, orada da nadanlar, - vaxtilə - 1970-80-ci illərdə
mənim böyütdüyüm, ərsəyə gətirdiyim, vəzifələrə qaldırdığım insanlar məndən üz döndərdilər. Nə üçün?
Çünki o vaxt mənimlə Qorbaçov arasında böyük ziddiyyətlər vardı. Onlar da qorxurdular ki, əgər Heydər
Əliyevlə danışsaq, Qorbaçov gələcək, sonra ya bizi işdən çıxaracaq, ya da ki, başqa bir şey olacaqdır. Ona
görə mənə Bakıda yaşamağa imkan vermədilər və məcbur olub doğulduğum yerə - Naxçıvana getdim.
Naxçıvan o vaxt blokadada idi, indi də blokadadadır. Orada çox ağır şəraitdə yaşadım. Bu barədə ona
görə danışıram deyim ki, 1991-ci ildə Sovet İttifaqı dağılandan, Azərbaycan müstəqilliyini əldə edəndən
sonra Naxçıvanın parlamenti - ali orqanı yarandı və xalq məni yenidən işə dəvət etdi. Ali Məclisin sədri
seçdilər. Ali Məclisin ilk iclaslarında mənim təşəbbüsümlə belə bir qərar qəbul olundu: 31 dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü elan edilsin. Bunu biz Naxçıvanda qəbul etdik. Naxçıvan Ali
Məclisinin qərarı ancaq Naxçıvan ərazisində tətbiq oluna bilər. Ancaq biz o vaxt Azərbaycanın Ali Soveti
qarşısında vəsatət qaldırdıq ki, onlar da bu qərarı qəbul etsinlər. Onlar da bu qərarı qəbul etdilər.
Bunu ona görə xatırlayıram ki, dünya azərbaycanlıları məsələsi məni həmişə düşündürmüşdür. Mən
Moskvada yüksək vəzifələrdə işləyən həmişə bütün azərbaycanlılar haqqında düşünürdüm. Təkcə
Azərbaycanda yaşayanlar yox, Sovetlər İttifaqının hər yerində yaşayan azərbaycanlılar haqqında düşünürəm.
Onda mən Rusiyanın bir çox regionlarına gedirdim. Haraya gedirdimsə, vilayətlərin rəhbərləri, təbiidir ki,
məni yüksək səviyyədə qarşılayırdılar. Başqa məsələlərlə məşğul olandan sonra deyirdim burada
azərbaycanlılar var, ya yoxdur? Maraqlanırdım ki, nə qədər var, nə iş görürlər. Bu işə mənim şəxsi
münasibətim belə olubdur. Amma indi bu, bizim müstəqil Azərbaycan dövlətinin siyasətidir və bu siyasəti
həyata keçiririk. Ona görə də biz Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayını çağırdıq, bu, böyük təkan oldu.
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İndi biz bir çox tədbirlər hazırlamışıq və bu işi bütün regionlarda gücləndirəcəyik. Sizin vasitənizlə
gücləndirəcəyik. Hər regionda olan Azərbaycan diasporunun, Azərbaycan təşkilatlarının, cəmiyyətlərinin
vasitəsilə gücləndirəcəyik.
Qubernator Yakovlev mənə danışdı ki, burada - Sankt-Peterburqda qeydiyyatda olan 100 min
azərbaycanlı yaşayır. Amma qeydiyyatda olmayanlar nə qədər çoxdur, 380 mindir. İndi görürsünüzmü,
burada doğru deyildi ki, bunların bir qismi Rusiya vətəndaşıdır, o qədər böyük problemləri yoxdur. Digər
qismi isə Azərbaycan vətəndaşıdır, amma burada yaşayır, burada işləyir. Burada yaşamaq, işləmək onlar
üçün, bəlkə də, daha əlverişlidir, nəinki Azərbaycanda.
Mən sizə bir şeyi deyim. Bilirsiniz də, Azərbaycan demokratik dövlətdir, fikir, söz azadlığı var, siyasi
partiyalar var. Sizin canınız qurtarıbdır ki, burada siyasi partiya və sair yoxdur.
İndi mən dostum Putinə deyirəm ki, sizdə elə bil, müxalifət də yoxdur. Bilirsiniz, ölkə, millət nə qədər
kiçik olursa, onun içərisində belə şeylər bir o qədər çox olur. Amma ölkə böyük olanda, xalq millət böyük
olanda belə xırda-xuruş işlərlə elə xırda-xuruş adamlar məşğul olur. Düzdür, bizdə də o müxalifət xırdaxuruş adamlardır. Ancaq, hər halda var. Tənqid edirlər, qəzetlər yazırlar. Bilirsiniz, bizdə nə qədər qəzetlər
var... Hər kimin pulu var, gedib sabah bir qəzet buraxır. Məsələn, indi mən eşitdim, - adın İsmayıldır hə, sən
burada fabrik direktorusan?
İsmayıl Rəhimov: Bəli.
H.Ə. Özü də yəqin ki, pulun da var. Amma qəzet buraxmırsan. Onda xahiş edirəm, pulundan bizə,
mənim hesabıma göndər... Zarafat edirəm. Yəni bunu nə üçün deyirəm? Bizi tənqid edirlər ki, iki milyondan
çox azərbaycanlı ölkəmizdən kənarda yaşayır, demək, bu, dövlətin günahıdır. Dövləti buna görə tənqid
edirlər. Mən də hərdən eşidirəm, fikir vermirəm. Çünki tamamilə əsassız bir şeydir. Əlksinə, mənim fikrim
belədir ki, Azərbaycanda, bizim torpağımızda coğrafi vəziyyətimizə, ərazimizə görə əhalimiz yetərlidir.
Allaha şükür ki, bizim millətimizin artımı da yaxşıdır. Başqa yerlərdə bu, yoxdur. Ona görə də bizim
millətimizin bir hissəsi gəlib Sankt-Peterburqda yaşayır. Burada özünə yaxşı şərait yaradıbdır, güzəranı,
vəziyyəti yaxşıdır. Bizim o xırda-xuruş adamların da üzünü görmürlər ki, qanları qaralsın. Yaxşı, mən
bundan niyə narahat olum? İndi İsmayıl, Vaqif, konsul, yaxud da başqaları çıxış edəndə dedilər ki, vaxtilə,
1970-80-ci illərin əvvəllərində mən Azərbaycanda rəhbər olarkən, - mən 14 il rəhbər oldum, - gənclərimizi
bir qədər zorla Azərbaycandan çıxardıb bütün SSRİ-yə səpələdim.
Bilirsiniz, hər millətin öz xüsusiyyətləri var. Bizim millətin bir xüsusiyyətləri var ki, elə kəndini sevir,
deyir ki, bundan ayrısı yoxdur. O birisi şəhəri sevir, deyir bundan yaxşısı yoxdur. Görməyib ki, dünyada nə
var, nə yoxdur. Digəri də respublikasını sevir, deyir bundan yaxşı nə var ki. A kişi, get Moskvaya, gör
dünyada nə var, nə yox. Get Urala, get, nə bilim, başqa yerə. Gör, orada nə var, insanlar orada neçə
yaşayırlar. Bu, birincisi.
İkincisi, mən istəyirdim ki, bizim insanlar daha da yüksək təhsil alsınlar. Təbiidir, bizim Azərbaycanla
yaxşı universitetlər və sair var. Amma gəlin, açıq danışaq. Bizdə Moskva Universitetinə, yaxud Leninqrad
Universitetinə bərabər universitet yox idi axı. İndi də yoxdur. Amma təkcə Moskva, Leninqrad universitetləri
deyil. Moskvada, Leninqrada, yaxud da ki, Rusiyanın başqa şəhərlərində, Kiyevdə, başqa yerlərdə müxtəlif
profilli ali məktəblər var idi ki, orada hazırlanan mütəxəssisləri biz Azərbaycanda hazırlaya bilməzdik. Ona
görə də mən hər il azərbaycanlıları göndərirdim ki, gedib oxusunlar. Bu da asan deyildi. Çünki
azərbaycanlıların bəziləri rus dilini yaxşı bilmirdi və gəlib Moskvada başqaları ilə bərabər müsabiqədən
keçib universitetə daxil olmaq mümkün deyildi.
Onda mən nə etdim? Bunu bilin, unutmayın, uşaqlarınıza da deyin.
Mən o vaxt SSRİ-dən böyük çətinliklərlə ilbəil kvota alırdım. Birinci il 100 yer verdilər ki, onlar
imtahansız qəbul ediləcəklər. Yəni imtahanı Azərbaycanda verəcəklər, gəlib Moskvada imtahan
verməyəcəklər.
İkinci il 200, sonra 300, daha sonra bu rəqəm 800-ə qalxdı. Axır vaxtlar biz ildə 800 gənc göndərirdik.
Əgər burada onlardan varsa, ola bilər, xatirələrindədir. Lenin sarayında, indi Respublika sarayı adlanır, hər il
onlarla görüş keçirirdik. Sən də orada idin?
Qasıməli Qasımov: Bəli, cənab prezident, 1970-ci illərdə Sizin Azərbaycandan kənara ali təhsil almağa
göndərdiyiniz gənclərdən biri də mənəm. Siz mənə Azərbaycanın təhsil əlaçısı nişanı verdiniz, 100 manat
yol pulumuzu verdiniz. Mən buna görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm.
H.Ə.: 17-18 yaşlı 2500 gənci avqust ayında biz Respublika sarayına yığırdıq, hamısına ağ köynəklər,
qalstuk geyindirdik, hərəsinə yol pulu, bir aylıq təqaüd verirdik. Mən də harada olsam da, avqust ayının ya
29-u, ya da 30-u gərək mütləq Bakıda olaydım. Çünki mən özüm onlarla görüşməli idim. İnanın, mən hər bir
gəncə öz övladım kimi baxırdım. Mənim arxivimdə çox şeylər var. Bir çox şeyləri də mən Moskvaya
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köçəndə Bakıda qoyub getdim. Sonra biri Azərbaycana gəlmiş, mənim arxivimin Bakıda qalan hissəsini
yandırmışdı. Əvvəl kranı açıb otaqlara su tökmüşdü, arxivdəkilər xarab olandan sonra çıxarıb yandırmışdı.
Amma o şeyləri ki, mən Moskvaya aparmışdım, indi də qalır.
Hər il 800 adam ki, SSRİ-nin bütün ali məktəblərinə müsabiqədənkənar qəbul olunurdu, onların
siyahısı mənim arxivimdədir. Nə üçün? Çünki bilirsinizmi, bu, mənim əsərimdir. Bunlar mənim
övladlarımdır. İndi kim bunu qiymətləndirirsə, qoy qiymətləndirsin, kim unudursa, qoy unutsun. İnsanın
doğma övladlarının da bəziləri, görürsən, sonra atasını unudur. Amma mən bunların hamısına övladlarım
kimi baxmışam. Sözü nəyə gətirirəm? Biz hətta bu cür edirdik. Amma indi, əgər müəyyən miqrasiya gedirsə,
azərbaycanlılar gəlib Rusiyada yerləşiblərsə, bunun nəyi pisdir? İndi Rusiyada bizim iki milyonluq
diasporumuz var.
Biz həmişə ürək ağrısı ilə deyirik ki, ermənilərin hər yerdə diasporu var, bizim yoxumuzdur. Əlbəttə
ki, biz o səviyyəyə çatmamışıq. Bizim diasporumuz hələ istənilən səviyyədə formalaşmayıbdır.
Soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrdə, vilayətlərdə yüksək vəzifələr tutmayıblar. Amma bu da olacaq. Çünki
azərbaycanlılar istedadlı adamlardır. Aza xanım görürsünüzmü, Sankt-Petrburqda qubernatorun müşaviridir.
Bu, kiçik şey deyildir. Ona görə bizim diaspor lazımdır. Mən sizə nə demək istəyirəm? Sizə xeyir-dua
verirəm ki, istəyinizi, arzunuzu həyata keçirirsiniz, Sankt-Peterburqda özünüzə məskən tapmısınız. Yaşayın,
Rusiyanın vətəndaşı olun, işləyin, yaxşı işlər görün.
Qazanın, yaxşı iş adamı olun, layiqli vətəndaş olun. Bayaq dedim, bir də deyirəm: Azərbaycanın adını
uca tutun. Bilirsiniz, sizin hər biriniz Azərbaycanı təmsil edirsiniz. Sizin hər birinizi görən adamda, burada
sizinlə danışan, söhbət edən hər kəsdə sonra təəssürat yaranır ki, bu, azərbaycanlıdır. Deməli, həmin
adamlarda Azərbaycan xalqı, milləti haqqında təəssürat yaranır. Siz çalışın ki, Azərbaycan xalqının yüksək
mənəvi, insani keyfiyyətlərini həm özünüzdə formalaşdıra biləsiniz, həm də bir yerdə onları nümayiş etdirə
biləsiniz ki, kiminlə görüşürsünüzsə görüşün, bilsinlər ki, Azərbaycan, azərbaycanlı nə deməkdir. Hiss
edirəm ki, sizin çoxunuz buna nail olmusunuz və uğurlarınız da var.
Çox məmnun qaldım ki, - burada dediniz - sizin diasporda birlik, həmrəylik var. Bilirsiniz, elə olur ki,
bir ailədə də bəzi adamlar bir-biri ilə yola getmirlər. Bu, olur. Ailədə necə yola gedirsiniz, bu, sizin öz şəxsi
işinizdir, arzu edirəm ki, yaxşı yola gedəsiniz. Amma çalışın diasporda bir-birinizə yardım edəsiniz. Birbirinizi öyrətməyə, doğru yol göstərməyə çalışın. Kimin səhvi varsa, çalışın ki, onu dostcasına, qardaşcasına
başa salın ki, belə etməsin. Deyin ki, düz yolda deyilsən, yolunu dəyiş. Bir-birinizə paxıllıq etməməlisiniz.
Ümumiyyətlə, paxıllıq insana xas olan xüsusiyyətdir. Amma deyirlər ki, bizim millətdə paxıllıq çoxdur.
Bilmirəm, başqalarında nə qədərdir, çoxdur, yoxsa azdır. Mən çox xahiş və arzu edirəm ki, bir-birinizə
paxıllıq etməyəsiniz. Siz burada nə qədər yaxşı yerləşmiş olsanız da, yenə də qürbətdəsiniz. Ona görə də
gərək bir-birinizə paxıllıq etməyəsiniz, bir-birinizin səhvini bağışlayasınız. Bir-birinizə qardaş, dost olasınız.
Bax, bu birlik lazımdır. Biz Azərbaycanda bu birliyi yaratmağa çalışırıq, yaradırıq və yaratmışıq da.
Bu gün iyunun 9-dur. Doqquz il bundan öncə, iyunun əvvəlində Azərbaycanda böyük siyasi-iqtisadi
böhran yaranmışdı. Azərbaycan dağılırdı. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Hakimiyyətdə olan
Xalq Cəbhəsi artıq xalqı idarə edirdi. Xalq həmin hakimiyyətin əleyhinə çıxdı. Onlar bir il ərzində xalqın
etimadını itirdilər və nə oldu? Azərbaycan elə bir vəziyyətə düşdü ki, böyük bir faciə qarşısında qaldı. O vaxt
mən Naxçıvanda yaşayırdım. Əlbəttə, mənim ürəyim Azərbaycanla döyünürdü. Çünki Azərbaycan mənim
həyatımdır. Mənim gəncliyim, təhsil illərim Bakıda, Azərbaycanda keçibdir. 14 il Azərbaycana rəhbərlik
etmişəm. Beş ildən artıq Moskvada oxumuşam, həmişə Azərbaycanla yaşamışam. Ancaq mən kənardaydım.
Nə oldu? Xalq, o vaxtkı hakimiyyət də məni Bakıya dəvət etməyə məcbur oldu. İyunun 9-da mənim
Naxçıvandan Bakıya gəlməyimin 9 ili tamam olur.
Bu illər mənim həyatımda müəyyən qədər dönüş illəri olubdur. Mən gəlib onun içinə düşdüm.
Parçalanan Azərbaycana rəhbərlik etməli idim, hamı qaçıb dağılmışdı, otaqda tək qalmışdım. Bu tarix sizə
məlumdur. Əgər məlum deyilsə, bunu danışmaq üçün gərək bir neçə saat burada oturaq. O vaxt mən xalqı bir
yerə yığa bildim.
Xalq, millət mənim ətrafımda birləşdi. Ona görə də mən hamıya qalib gəldim, təmizlədim. Nəhayət,
sizin tanıdığınız, yaxud da adını eşitdiyiniz Surət Hüseynov 1994-cü ildə mənim hakimiyyətimə qarşı silahlı
çevriliş cəhdi etdi. Artıq Gəncədə hakimiyyəti ələ almışdılar və bunu Bakıda da etmək istəyirdilər. Ordu
onların əlində idi. Mən hələ orduya o qədər rəhbərlik edə bilmirdim. Mən axşam saat 10-da televiziya ilə
xalqa müraciət etdim. Bizim Prezident sarayı var, - yəqin ki, tanıyırsınız, hündür Ağ evdir, onu da vaxtilə
mən ucaltmışam, iki saatdan sonra, gecə saat 12-də onun qarşısında yarım milyon adam toplaşdı. Mən oraya
çıxdım, ayaqyalın qoca qadınlar, südəmər uşaqla gələn qadınlar da vardı. Təsəvvür edin, axı orada təhlükə
yarana bilərdi. Ancaq bu insanlarda dövlətimizə, millətimizə sevgi nə qədər idisə, unutmuşdular ki, 3-4 aylıq
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uşağı ilə orada həlak ola bilərdilər. Bakının harasındansa gələrək orada durmuşdular, dövləti, Heydər Əliyevi
müdafiə edirdilər. Mən bu birliyi yaratdım. Ondan sonra da bizdə belə çevriliş cəhdləri oldu, qarşısını aldıq.
İndi də bu birlik var.
Azərbaycanda müxalifətin olması təbii haldır. Siz bunu başqa cür qəbul etməyin. Hər demokratik
ölkədə iqtidara qarşı müxalifət təbii haldır. Ancaq dərd bundadır ki, bizim müxalifət normal müxalifət deyil.
Bilirsiniz, hər şey normal olanda narahatçılıq üçün əsas olmur. Lap xoşuna gəlməyən bir şeyi də normal
hesab etmək olar. Amma bizim müxalifət normal müxalifət deyil və Azərbaycan xalqının birliyi üçün,
müstəqil Azərbaycanın dövlətçiliyi üçün heç bir təhlükə kəsb etmir. Bundan narahat olmayın, Azərbaycanda
xalqın həmrəyliyi, birliyi var və Azərbaycan dövlətçiliyi, Azərbaycan prezidenti ətrafında xalqın sıx birliyi
təmin olunubdur. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Mən arzu edirəm ki, hər yerdə belə birlik olsun. Təbiidir ki, burada müxalifət lazım deyildir.
Azərbaycanda bizə lazımdır, amma burada müxalifət lazım deyildir. İstəyirik ki, hər yerdə birlik olsun. Yəni,
azərbaycanlılar hər yerdə böyük diaspor kimi yaşayırlarsa, qoy bir olsunlar, həmrəy olsunlar, bir-birlərinə
kömək etsinlər.
Bu gün buradakı mühiti görərkən mən Sankt-Peterburqdakı azərbaycanlılar üçün arxayınam. Güman
edirəm ki, sizin diasporun bugünkü vəziyyəti bir çox başqalarına nümunə ola bilər. Mən sizə tövsiyə edirəm
ki, bu yolla uğurla gedəsiniz. Bir daha deyirəm, çalışın burada, bu böyük şəhərdə Azərbaycanın adını ucalara
qaldırın.
Gələn ilin mayında Sankt-Petrburqun 300 illik yubileyi olacaqdır. Ola bilər ki, mən də buraya gəlim,
yenə də görüşək. Görüşsək də, görüşməsək də mən sizinləyəm, urəyim sizinlədir. Hər bir azərbaycanlı ilədir.
Mən müstəqil Azərbaycanın prezidentiyəm. Doqquz ildir bu ağır vəzifəni daşıyıram. Keçmişdə
Azərbaycan üçün nə etdiyim hamıya məlumdur. Ona görə hər bir azərbaycanlı mənim üçün əziz və
qiymətlidir. Sizin hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Həmişə Azərbaycanla bir yerdə olun.
Sağ olun.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN DƏVƏTİ İLƏ
BU ÖLKƏDƏ İŞGÜZAR SƏFƏRDƏN
BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA
LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(9 iyun 2002)
9 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, axşamınız xeyir olsun!
Mən düşünürdüm ki, belə gecə vaxtı siz gəlməyəcəksiniz. Yəni siz istirahət edəcəksiniz, mən də
buradan şəhərə gedəcəyəm. Ancaq dedilər ki, gəlmisiniz.
Mənim səfərim haqqında bizim televiziya yetərincə məlumat veribdir. Ona görə siz çox şeyi eşitmisiniz,
görmüsünüz. Geniş məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq qısaca deyə bilərəm ki, dünən mən SanktPeterburqa getdim. Bizi orada qarşıladılar, görüşdük. Bir az şəhərlə tanış olduq. Mən gedib vaxtilə
oxuduğum məktəbin binasını ziyarət etdim. Gələn kimi, heç otelə girməmiş – mən «Astoriya» otelində
qalacaqdım, ora otelə çox yaxındır, təxminən 200–250 metrdir – gedib oralara baxdım, o tərəfləri bir az gəzdim. Sonra axşam Neva çayında bizi gəzintiyə apardılar. Çox gözəl bir şəhərdir. İndi orada bəyaz gecələrin
vaxtıdır. Çox gözəldir. Mən gənc vaxtı orada oxuyanda həmin gecələrdə həmişə gəzirdik, bazar günləri hətta
gecə istirahət edirdik. Bunları xatırladım.
Sankt-Pelerburqu görmək mənim üçün çox təsiredici idi. Çünki çoxdandır görməmişdim. Ancaq əsas
işimiz bu gün idi. Səhər saat 10-da Piskaryov qəbiristanlığına getdik. Oranı tanıyırsınız, bu barədə danışmağa
ehtiyac yoxdur.
Sankt-Peterburqun gözəl bir guşəsində, televiziyada görmüsünüz, yaşıllıqların içində, gözəl bir yerdə
Nizami Gəncəvinin heykəlini ucaldıblar. Saat 12-də mən oraya gəldim, cənab Putin də gəlmişdi. SanktPeterburqun qubernatoru da gəlmişdi. Görüşdük, Nizami Gəncəvinin heykəlini açdıq. Ondan sonra prezident
Putinin iqamətgahına getdik, orada söhbət etdik, danışıqlar apardıq.
Bizimkilər baxmışdılar, iki saatdan çox təkbətək söhbət elədik. Çox yaxşı, çox əhəmiyyətli söhbətimiz oldu. Bir
çox məsələlər haqqında söhbət etdik, fikir mübadiləsi apardıq. Prezident Putin son vaxtlar bir çox ölkələrdə, eləcə də
Moskvada çox böyük görüşlər keçiribdir. Elə biz gələn gündən öncə Moskvada Şanxay qrupuna üzv olan dövlətlərin
başçıları görüşmüşdülər. Bütün bunlar haqqında mənə müəyyən məlumatlar verdi.
Bizim məsələləri də müzakirə etdik. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Xəzər
dənizinin statusu məsələsini müzakirə etdik. İqtisadi əlaqələrimizin son vaxtlardakı gedişinə də baxdıq, mal
dövriyyəsinin vəziyyətinə, başqa məsələlərə – çox şeylərə baxdıq. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycan üçün
çox əhəmiyyətli görüş oldu, söhbət oldu.
Sonra prezident Putin nahar təşkil etdi. Bir müddət birlikdə futbola baxdıq. Düzdür, mən futbola baxanda
yarımçıq çıxıb getdim. Çünki bizim diaspor ilə görüşəcəkdim. Rusiyanın uduzmaq məqamını mən görməmişdim.
Bizim qaldığımız «Astoriya» otelində böyük bir salon var. Diasporumuzun nümayəndələri orada toplaşmışdılar.
Rusiyada böyük bir fond var, 2001-ci ildən fəaliyyət göstərir. Fondun beynəlxalq Andrey Pervozvannı
mükafatı var, ancaq ictimai xadimlərə, din xadimlərinə, mədəniyyət xadimlərinə verirlər. Amma son illər
dövlət xadimlərinə də veriblər. Prezident Putinə veriblər, Çinin sədri Tszyan Tszeminə və başqa iki-üç nəfər
dövlət başçısına veriblər. Məni də bu mükafatla təltif etmişdilər və əvvəlcədən mənə xəbər vermişdilər.
Həmin o fondun başçıları, nümayəndələri oraya gəlmişdilər, mükafatı mənə təqdim etdilər.
Ondan sonra bizim diasporun nümayəndələri ilə görüşdük. Sankt-Peterburqda bizim çox yaxşı
diasporumuz var. Hər halda, oraya 200-ə qədər adam toplaşmışdı. Onların əhval-ruhiyyəsi, bir-birinə
münasibətləri mənim çox xoşuma gəldi. Bir qismi dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında iştirak
etmişdir, öz təəssüratları haqqında danışdılar. Mən əsasən onların oradakı yaşayışı, vəziyyəti ilə
maraqlanırdım. Vəziyyətlərindən çox razı idilər. Dedilər, qubernator Yakovlev onlardan çox razıdır. Yaxşı
tanışlıqları var – Yakovlevin özü də orada idi, mən diasporun nümayəndələri ilə görüşəndə də iştirak edirdi –
ona görə çox sevindim.
Düzdür, Yakovlev deyir ki, orada 100 min qeydiyyata alınmış azərbaycanlı var. Ancaq qeydiyyata
alınmamış nə qədərdir, bilmirlər. Amma diasporun nümayəndələri mənə dedilər ki, Sankt-Peterburqda 200
mindən çox azərbaycanlı var. Bu çox gözəl haldır. Mən bunu dəfələrlə demişəm, burada müxalifət qüvvələri

162

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

bizi tənqid edirlər ki, ölkədən iki milyon azərbaycanlı xaricdə yaşayır. Mən isə onlara bir-iki dəfə cavab
vermişəm və bu gün də deyirəm ki, çox yaxşı ki, xaricdə yaşayırlar. Bu mənim hələ otuz il əvvəlki
siyasətimin bir xətti olubdur ki, azərbaycanlılar yalnız ölkəmizin çərçivəsində qalmasınlar, dünyaya
çıxsınlar, dünyanı görsünlər.
İndi bəzən biz şikayətlənirik ki, məsələn, ermənilərin böyük diasporu var, bizim yoxdur. Bu doğrudur.
Ermənilərin diasporu yüz ildən çoxdur formalaşıbdır. Necə deyərlər, onlarla yarışa girmək olmaz. Bunu da
bilmək lazımdır. Amma bəziləri deyirlər ki, yox, biz də bunu edə bilərik. Bu bir az qeyri-təbiidir. Biz çox şey
edə bilərik, amma nəyi ki, edə bilmərik, onu da bilməliyik. Ancaq Azərbaycan diasporunu tədricən formalaşdırmaq indi mümkündür və bu proses gedir. Əgər indi Sankt-Peterburqda 200 min azərbaycanlı
yaşayırsa, demək, bu orada azərbaycanlıların varlığını göstərir.
Mən gördüm ki, onların arasında böyük iş adamları var, müəssisə rəhbərləri var, elm sahəsində işləyən
adamlar var. İşləyirlər, yaşayırlar, Rusiyanın vətəndaşlarıdırlar. Bunun nəyi pisdir, niyə buna pis deyək?
Hamımız Bakıda yığışsaq, nə olar?! İndi kimin imkanı var, yaxud müxtəlif səbəblərdən gedib başqa
şəhərlərdə məskunlaşırsa, bunun nəyi pisdir?! Bu çox yaxşıdır. Bir tərəfdən deyirlər, diaspor yoxdur, ikinci
tərəfdən də, bizi günahlandırırlar ki, iki milyon azərbaycanlı xaricdədir. Mən onlarla vaxtaşırı
məmnuniyyətlə görüşürəm.
Vaxtilə Kiyevə getmişdim. Onlarla orada görüşdüm. Məsələn, Ukraynada 500 min azərbaycanlı yaşayır. Özü
də bizim orada çox mütəşəkkil diasporumuz var. Hər vilayətin özünün cəmiyyəti var, cəmiyyətin başçısı var.
Onların da hamısı Kiyevdəki mərkəzi təşkilatla əlaqədədirlər. Məsələn, indi oradakı bizim diaspor Ukraynanın
ictimai-siyasi həyatına təsir edir. Vaxtilə seçkilərdə onlara xəbər göndərdim ki, Leonid Kuçmaya səs versinlər.
Hamısı da səs verdi. Kuçma da onlara minnətdarlıq məktubu göndərdi. Bunun nəyi pisdir?! Yaxşıdır.
Ona görə də diaspor ilə görüşümüz çox səmimi oldu, çox açıq oldu. Bir az zarafat etdik, bir az güldük və
çox yaxşı hisslərlə vətənə döndüm.
S u a l: Cənab Prezident, Sizi qarşılayanlar arasında «LUKoyl» şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov da
var idi. Siz Rusiya prezidenti ilə də görüşdünüz. Bu səfərinizdən sonra «LUKoyl»un Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihəsinə qoşulmasını gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, biz çox məsələləri müzakirə etmişik. İndi mənim səfərimdən sonra nəyi gözləmək
olar, nəyi gözləmək olmaz – bu, başqa məsələdir. «LUKoyl» şirkətinin prezidentinin orada olub-olmaması
onun Bakı–Tbilisi–Ceyhana qoşulub-qoşulmaması ilə əlaqədar deyildir. Vahid Ələkbərov Bakıya tez-tez
gəlir. Bizim neft şirkətinin rəhbərləri ilə görüşür. Bəzən gəlib mənimlə də görüşür. Ona görə belə bir problem yoxdur ki, guya biz onu görmürük, amma Sankt-Peterburqda onunla görüşdük və bu məsələni həll
etməliydik. Bəli, o məni qarşılayanlar arasında var idi. Bu gün o, danışıqda yox idi. Biz prezident Putinlə
danışığımızın axırına çatanda bir məsələ var idi. İkimiz də bu məsələyə toxunduq. Ona görə də Vahidi
axtardılar, tapdılar, o da oraya gəldi və bizimlə yeməkdə də iştirak etdi.
S u a l: Cənab Prezident, deyirlər ki, Xəzərin Rusiya sektorunda qaz ehtiyatları gözlənilir və
Rusiya bunun Bakı–Ərzurum marşrutu ilə nəql edilməsi məsələsinə baxa bilər, amma onların paket
təklifləri var. Bu doğrudurmu?
C a v a b: Bilirsiniz, bunların hamısı fərziyyələrdir. Qaz ehtiyatı gözlənilir, qaz çıxacaq, ya çıxmayacaq, bu
qazı haraya göndərəcəklər, bunlar elə məsələlərdilər ki, indi bu barədə söhbət aparmaq olmaz.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, diasporun nümayəndələri ilə görüşdünüz. Sizin səfəriniz
ərəfəsində Sankt-Peterburqda üç azərbaycanlı öldürülmüş, Moskvada isə dörd azərbaycanlı qətlə
yetirilmişdir və orada xüsusi əməliyyat gedir. Orada qeydiyyatsız yaşayan azərbaycanlıların böyük narahatlıqları var. Belə narahatlıq Sizə çatdırıldımı və hər hansı xahiş olundumu ki, Siz bu barədə SanktPeterburqun qubernatoru ilə danışasınız?
C a v a b: Bilirsiniz, onlar bu barədə mənə heç bir narahatçılıq çatdırmadılar, heç bir problemləri
haqqında demədilər. Mən sizə deyirəm, diaspor ilə görüşəndə qubernator da orada idi. Sonra qubernator
məni hava limanında yola salmağa gəldi. Diasporun nümayəndələri, qubernator hamısı mənimlə bir yerdə
idilər. Hətta hava limanında diasporun əsas nümayəndələri gəlib yığışdılar, dedilər ki, gəlin bir yerdə xatirə
şəkli çəkdirək. Onlar qubernator ilə yan-yana durdular, şəkil çəkdirdik. Amma belə bir məsələ qaldırmadılar.
Ancaq sizə bir şey deyim. Bilirsiniz, haradasa, kimsə kimi öldürübdür. Bizdə belə söz var – qətlə
yetiriblər, bu bir az ciddi sözdür. Bu o deməkdir ki, yəni adamı qəsdən öldürüblər. Siz də bunu dərhal
televiziyanızda birinci nömrəli məsələ kimi verirsiniz. Axı bu həyatdır.
Bilirsiniz,
indi
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yaranıbdır. Allaha şükürlər olsun ki, biz
cinayətkarlığın qabağını ciddi şəkildə almışıq. Lakin ölüm hadisələri, yaxud kimsə kimisə vurub – belə hallar
olur. Amma başqa yerlərdəki kimi deyildir. Yəqin ki, bizim televiziya ilə verəcəklər, orada bizim diasporun
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başcısı Vaqif var. O, çıxış edəndə dedi ki, mən kəndimizə getdim Borçalı mahalındandır, kəndlərinə gediblər, yığışıblar, imkanları olduğuna görə, oraya bir az kömək ediblər. O, kənddən gedəndən sonra gəlib atasını
oğurlayıblar. Yəqin ki, pul əldə etmək üçün. Sonra gedib atasını xilas edibdir. O deyir ki, bundan sonra
atamın yanına qoruyucu qoydum. Amma sonra Azərbaycana gəldi, indi ona qoruyucu, heç bir şey lazım
deyil, rahat yaşayır. Bax, bu gün Sankt-Peterburqda olan danışıqdır. Ona görə haradasa kim kimisə vurdu,
öldürdü – həyatda belə şeylər var və həmişə olubdur. Deyirlər ki, Sankt-Peterburqda 200 min azərbaycanlı
yaşayır. Kimsə bunlardan hansınısa vurub öldürübsə, bunu böyük hadisəyə çevirmək olmaz. Bu, adi
cinayətdir və bunu da araşdırmaq lazımdır. Bunu şişirtmək lazım deyildir. Siz burada hay-küy salırsınız ki,
qətlə yetirdilər, filan etdilər. Amma o kişilər orada mənə heç bir söz deməyiblər. Bax, bu elə onu göstərir
ki, sizin bu hay-küyünüzə ehtiyac yoxdur. Onlar mənə qətiyyən heç bir söz demədilər. Dünən oraya gələndə
də onlar məni qarşılayırdılar. Deyə bilərdilər ki, bəli, Siz qubernator ilə görüşəcəksiniz, prezident Putinlə
görüşəcəksiniz. Bizim problemimiz var, onlara deyin. Onlar heç bir şey demədilər. Biz bu gün də bir yerdə
idik.
S u a l: Cənab Prezident, İranın ekspertlərdən ibarət nümayəndə heyəti iyunun 11-də Bakıya
gələcəkdir. Bu səfər zamanı müzakirələrdə Xəzərin statusu ilə bağlı müsbət nəticə gözləmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, biz müsbət nəticə istəyirik və bizim ekspertlər İranda çox işlədilər. Hiss olundu ki,
bu işi davam etdirə bilərlər. Ona görə də biz orada belə qərara gəldik ki, iyunun 11-də onlar Bakıya
gəlsinlər və burada ekspertlərlə işlərini davam etdirsinlər. Mən arzu edərdim ki, ekspertlər yaxşı bir nəticəyə
gəlsinlər.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti ilə bu barədə müzakirələr aparıldımı?
C a v a b: Ümumiyyətlə, Rusiya prezidenti ilə gorüşümüzdə Xəzərin statusu barəsində söhbət oldu.
Əlbəttə, mən İrana səfərim haqqında ona məlumatlar verdim. O da mənə çox məlumatlar verdi.
S u a l: Cənab Prezident, İranın neft naziri belə bir bəyanatla çıxış edib ki, onlar yeni
texnologiyalara 300 milyon dollar sərmayə qoyublar və Xəzərin dərin qatlarında işləyəcəklər. Azərbaycanlı ekspertlər isə bildiriblər ki, bu dərin qatlar İran sahillərində ola bilməz. Bu yataqlar
Azərbaycanın sahillərindədir. Sizə bu barədə hansısa məlumat verilibmi?
C a v a b: Bilirsiniz, mən belə şeylərə fikir vermirəm. Nə üçün? Xəzərin dərin qatında işləmək üçün
gərək üç il kəşfiyyat aparasan, bunun üçün gərək dərin qatda işləyən, yəni quyu qaza bilən qurğu olsun. Biz
burada «Dədə Qorqud», «İstiqlal», «Qurtuluş» qurğularını yaratdıq. Bilməlisiniz ki, indi Xəzər dənizinin
dərin qatlarında quyu qazmaq üçün, işləmək üçün bu üç qazma qurğusundan savayı, heç bir qurğu yoxdur.
Bu, İranda da yoxdur. İndi nə cür ola bilər ki, bir gündə gəldi, Xəzərin dərin qatlarında işləməyə başladı?
S u a l: Cənab Prezident, iyunun 15-də əfv haqqında yeni fərman gözlənilirmi?
C a v a b: Əfv fərmanını bu yaxınlarda verdim. Elə hər gün əfv fərmanı gözləyəcəksiniz?!
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya–NATO əməkdaşlığı barədə prezident Putin Sizə məlumat verdimi?
Bu, Cənubi Qafqaz regionunda təhlükəsizlik məsələlərinə hansı yeniliklər gətirə bilər?
C a v a b: Bəli, biz bu barədə söhbət etmişik. Prezident Putin də mənə çox şeylər danışıbdır. Ancaq
burada sizə deyiləsi bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Dağlıq Qarabağla bağlı müzakirələr aparılmışdır. Elə həmin
vaxt Robert Köçəryan Belarus kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibə verib və belə bir ifadə işlədib ki,
biz bir il əvvəl problemin həllinə daha yaxın idik. Amma nədənsə, nəticə alınmadı. Sonra isə deyib ki, biz
son qərar verməyə hazırlaşırıq. Sizcə, hansısa ciddi addımların atılacağını gözləmək olarmı, yoxsa bu, sadəcə adi ifadələrdir?
C a v a b: Hər deyilən sözdən böyük bir nəticə çıxarmaq lazım deyildir. İndi bu sözləri deyir, yəqin ki,
vaxt gələcək, biz onunla görüşəcəyik. Onda baxarıq, nəyə hazırdırlar, nəyə hazır deyillər.
S u a l: Cənab Prezident, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində Rusiyanın mövqeyində dəyişiklik
varmı?
C a v a b: Rusiya həmişə o mövqedədir ki, bu münaqişə tezliklə qurtarmalıdır.
S u a l: Cənab Prezident, Putinlə danışıqlarınızın bir hissəsi prezidentlər Buş ilə Putin arasında
keçirilmiş görüşə həsr olunubdur. Bildiyimizə görə onların görüşü zamanı Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi də müzakirə olunmuşdur. Onların görüşlərinin bu münaqişənin həllinə təsiri ola bilərmi?
C a v a b: Bəli, Putin–Buş görüşlərində Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunubdur. Ancaq onlarda elə
bir qərar yoxdur. Bilirsiniz, onlar öz bəyanatlarında yazıblar ki, hər iki prezident Azərbaycan və Ermənistan
prezidentlərini çevik hərəkət etməyə, məsələni həll etməyə çağırır. Belə olan halda Amerika Birləşmiş
Ştatları və Rusiya öz yardımlarını göstərməyə hazırdır. Bundan artıq sizə bir şey deyə bilmərəm.
Artıq gecdir. Gedin yatın, sabah birinci gündür, istirahət edin ki, yaxşı işləyəsiniz. Sağ olun.
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RUSİYANIN MİLLİ BAYRAMI – RUSİYA FEDERASİYASININ DÖVLƏT
MÜSTƏQİLLİYİ HAQQINDA BƏYANNAMƏNİN QƏBUL EDİLMƏSİ GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(12 iyun 2002)
Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyi
12 iyun 2002-ci il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən Rusiya günü, Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyinin elan edilməsi günü münasibətilə sizi
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Bu, böyük bayramdır, yeni Rusiyanın tarixində ən əsas bayramdır.
Məhz həmin gün, Rusiya Federasiyasının dövlət suverenliyi haqqında bəyannamənin qəbul edildiyi gün
ilk öncə Rusiyanın özündə – çünki Rusiyanın özü o vaxtlar mövcud olan hər şeydən azad olmalı idi – və təbii
ki, Rusiya ilə birlikdə Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuş digər respublikalarda müstəqilliyə və azadlığa
doğru hərəkat başlandı. Ona görə də biz bu günü təkcə rusiyalıların, Rusiya Federasiyasının bayramı kimi
qiymətləndirmirik, biz bu günü Sovetlər İttifaqının tərkibinə daxil olmuş digər respublikaların, o cümlədən
də Azərbaycanın azadlığının, müstəqilliyinin, suverinliyinin bünövrəsini qoymuş gün kimi də
qiymətləndiririk.
Burada Nikolay Timofeyeviç Rusiyanın son vaxtlar qazandığı böyük uğurlardan və öz suverenliyini elan
edərək müstəqil dövlət olduğu vaxtdan bəri Rusiyanın necə böyük və mürəkkəb yol keçməli olmasından çox
yaxşı, aydın və inandırıcı şəkildə danışdı. Bəli, Rusiyada xüsusən son illərdə, həqiqətən böyük dəyişikliklər
baş verir. Əlbəttə, bu dəyişikliklərin bünövrəsi əvvəllər, Rusiya demokratiya, azadlıq, bazar iqtisadiyyatı,
aşkarlıq yolunu seçdiyi vaxtda qoyulmuşdur. Lakin bu yolda nə qədər çətinliklər, maneələr olduğu və
rusiyalıların bunları necə çətinliklə və əziyyətlə dəf etdikləri xatirimdədir. Ancaq bunlar artıq arxada
qalmışdır.
İndi Rusiya yüksəlişdədir və Rusiyanın iqtisadi inkişafı barədə Nikolay Timofeyeviçin gətirdiyi rəqəmlər,
məlumatlar, şübhəsiz, dostcasına hörmət hissi doğurur. Mən buna sevinirəm. Biz Rusiyanın uğurlarına həmişə
sevinmişik və uğursuzluqlarından kədərlənmişik. Lakin xoşbəxtlikdən, indi Rusiyada uğurlar daha çoxdur,
uğursuzluqlar hələlik yoxdur və hesab edirəm ki, olmayacaqdır. Çünki indi Rusiya tamamilə düzgün
istiqamətdə, özü də prezident Vladimir Vladimiroviç Putin başda olmaqla çox layiqli qüvvələr tərəfindən idarə
edilir.
Rusiyanın xarici siyasətindəki böyük dinamizmi bizdə böyük maraq doğurur. Bu dinamizmin təkcə
Rusiyaya deyil, Avropaya, Dünya Birliyinə də aidiyyatı var. Bu proses, əlbəttə, birtərəfli deyildir. Amerka
Birləşmiş Ştatlarında, Avropa ölkələrində görülən işlər, bununla əlaqədar Rusiyanın gördüyü işlər – bütün
bunlar bir yerdə dünyada tamamilə yeni mühit, yeni şərait yaradır. İndi bütün dünya 11 sentyabr hadisələrindən sonrakı dövrü yaşayır. Həmin gün bəşəriyyət terrorizmlə, özü də tarixdə görünməmiş bir terrorizmlə üzləşdi. Bizi belə bir fakt sevindirir ki, 11 sentyabrdan sonra ötən müddət ərzində dünyanın aparıcı
ölkələri – Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa ölkələri, Rusiya, NATO-nun üzvü olan bütün başqa ölkələr
terrorizmə qarşı öz səylərini fəal surətdə birləşdirirlər.
ABŞ prezidenti Buşun və Rusiya prezidenti Putinin bu yaxınlarda Moskvada görüşü böyük hadisə oldu və
çox mühüm nəticələrlə yadda qaldı. İndi Rusiya NATO ilə bir yerdədir. Bu, əlbəttə, belə fikirləşməyə əsas
verir ki, hələ də bəzi məsələlərdə mövcud olan və təzahür edən qarşıdurma tədricən aradan qaldırılır. Bütün
bunlar Avropanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının həyatında, ümumiyyətlə, bütün dünyada çox böyük
hadisədir, lakin bunlar bilavasitə digər ölkələrə, o cümlədən Azərbaycana da aiddir.
Biz öz dostlarımızı – rusiyalıları xarici siyasətdəki uğurlarına görə təbrik edə və əmin olduğumuzu deyə
bilərik ki, Qərb ölkələri ilə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əməkdaşlıq gələcəkdə də inkişaf edəcəkdir. Bu isə
Avropada və bizim regionda sabitliyin, hər bir ölkənin öz problemlərini özü həll etməsinin, öz iqtisadiyyatını
inkişaf etdirməsinin, beynəlxalq terrorizmin tamamilə dəf edilməsinin təminatı olacaqdır.
Rusiya ilə bizim münasibətlərimiz yaxşıdır. Nikolay Timofeyeviç bu əsrin, bu minilliyin əvvəlində
Rusiya ilə Azərbaycan arasında baş vermiş çox mühüm hadisələrdən – prezident Putinin Azərbaycana
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səfərindən, Azərbaycan prezidentinin cavab səfərindən, bizim imzaladığımız çox mühüm sənədlərdən söhbət
açdı.
Nəhayət, Vladimir Vladimiroviç Putinin dəvəti ilə Sankt-Peterburqda bu yaxınlardakı görüşümüz barədə.
Görüş məhz indiki mərhələdə çox vacib idi. Biz dövlətlərarası münasibətlərimizin mühüm məsələləri,
dünyada baş verən hadisələr barədə, regionumuzda vəziyyət, Qafqazdakı münaqişələrin, xüsusən
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin aradan qaldırılması üçün səyləri gücləndirməyin
zəruriliyi haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Söhbətimiz dostluq, qarşılıqlı anlaşma, etimad və qarşılıqlı
hörmət ruhunda keçdi. Mən bu görüşdən çox məmnunam. Məmnunam ki, biz Sankt-Peterburqda, bu çox
gözəl şəhərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsini birlikdə açdıq. Bu, qeyri-adi bir hadisədir.
Sankt-Peterburq elə bir şəhərdir ki, orada Rusiyanın – həm də təkcə Rusiyanın deyil – bir çox görkəmli
adamlarının abidələri var.
Onlarla yanaşı, Sankt-Peterburqda Nizami Gəncəvinin abidəsinin də ucaldılması rusiyalıların Azərbaycan
xalqına olan dərin ehtiramının əlamətidir, xalqlarımız və ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin daha
da möhkəmlənməsinə yönəldilmiş bir aktdır. Heykəlin Rusiya prezidenti Putin və Azərbaycan prezidenti
tərəfindən açılması bu hadisəni əlamətdar etmişdir.
Bu gün biz bu bayramda özümüzü çox gözəl hiss edirik. Çünki, əvvəla, Rusiya səfirliyində qonağıq,
ikincisi isə, Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri ilə, səfirlərlə, diplomatlarla
birlikdəyik. Yaxşı görüşdür! Mən bu görüşə görə minnətdaram. Sizi bu bayram münasibətilə bir daha təbrik
edirəm və Sizə, bütün rusiyalılara və Yer kürəsinin bütün insanlarına xoşbəxtlik və firavanlıq arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİNİN 70 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(13 iyun 2002)

13 iyun 2002-ci il
Hörmətli müəllimlər, professorlar, alimlər, tələbələr!
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin kollektivi!
Mən sizi universitetin 70 illik yubileyi münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə, universitetin bütün
müəllim və tələbələrinə, hamınıza cansağlığı, işlərinizdə uğurlar, həyatınızda səadət arzulayıram.
İqtisad Universitetinin 70 illiyi münasibətilə dünən sizə təbrik məktubu göndərmişəm. Məktub bu gün
mətbuatda dərc edilibdir. Güman edirəm ki, siz onunla tanış olmusunuz. Ancaq buna baxmayaraq, mən sizin
dəvətinizi qəbul edib, bu yubiley mərasimində sizinlə bir yerdə olmağımı vacib bildim və sizin yanınıza
gəldim.
Universitetin rektoru Əli Abbasov universitetin tarixi haqqında, keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər
haqqında və xüsusən dövlət müstəqilliyi dövründə və onun son illərində əldə etdiyiniz nailiyyətlər haqqında
məlumatlar verdi. Bu məlumatlar sevindiricidir. Biz bu gün Azərbaycanda keçən əsrin 20-ci illərindən
başlayaraq ali təhsilin yaranması və inkişaf etməsinin, böyük vüsət almasının daha bir nümunəsini nümayiş
etdiririk.
Bizim xalqımız XX əsrin 20-ci illərindən başlayaraq kütləvi surətdə təhsillənməyə başladı. Qısa bir
zamanda böyük orta məktəb şəbəkəsi yarandı. Ali təhsil ocaqları yarandı, 1919-cu ildə Xalq Cümhuriyyəti
tərəfindən yaradılmış ilk Azərbaycan Universiteti ölkəmizdə ali təhsil sisteminin əsasını qoydu. Ancaq
sonrakı illərdə ali təhsil sistemi görünməmiş sürətlə inkişaf etdi.
Əgər xatırlasaq ki, o illər Azərbaycan əhalisinin əksər hissəsi savadsız idi, Azərbaycanda ali təhsilli
mütəxəssislər çox az idi, bizim milli kadrlarımız yox idi, deyə bilərik ki, ötən dövrdə Azərbaycanda ali təhsil
sisteminin yaranmasında nə qədər böyük işlər görülübdür və bizim bugünkü ali təhsilin nə qədər möhkəm
təməli qoyulubdur.
Bu ali təhsil ocaqlarından biri də Azərbaycan İqtisad İnstitutu idi, indi İqtisad Universitetidir. Bizim
bəzi ali məktəblərimiz yaranandan çox uğurla, ardıcıl surətdə öz sahəsini əhatə edərək inkişaf etmişdir.
Ancaq bunlardan fərqli olaraq, 1930-cu ildə İqtisad İnstitutu, yaxud Kooperasiya İnstitutu kimi yaranmış bu
təhsil ocağı sonrakı dövrdə ağır tarixi bir dövr keçmişdir. O, gah fəaliyyət göstərmişdir, gah fasilə vermişdir,
bəzən adı dəyişilmişdir, bəzən profili dəyişilmişdir. Hər halda, bizim başqa ali məktəblərdən fərqli olaraq, bu
ali məktəbimiz əvvəldən özünə lazımi istiqamət götürə bilməmişdir.
Mən indi burada oturarkən düşündüm ki, təbiidir, bunun həm obyektiv, həm də subyektiv səbəbləri
var. Obyektiv səbəbləri ondan ibarətdir ki, başqa ali məktəblər keçən illərin, əsirlərin təcrübəsindən irəliyə
gəlmiş və onların əsasında öz təhsil sistemini qurub inkişaf etdirmişdir.
Məsələn, əgər Bakı Dövlət Universitetini götürsək, bəli, universitet sistemi keçmişdə, çar Rusiyası
vaxtında da mövcud olmuşdur. O universiteti yaradarkən yeni bir şey icad olunmamışdı. Sadəcə,
Azərbaycanın o vaxtkı imkanları çərçivəsində müəyyən fakültələr yaranmış, həmin fakültələrin də
istiqamətləri artıq əvvəlki dövrlərdən müəyyənləşmişdir. Yaxud, Tibb Universitetini götürsək, heç bunu
araşdırmağa ehtiyac yoxdur. Tibb qədim dövrdən tibbdir, insanların müalicəsidir və tibb ali məktəbləri
keçmişdə çox əsrlər dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən çar Rusiyasında mövcud olmuşdur. Demək,
bu ənənə müəyyən qədər davam etdirilmişdir. Ancaq Azərbaycanda İqtisad İnstitutu yaradılır. Hansı İqtisad
İnstitutu? Bəlkə bizim iqtisadçılar da, tarixçilər də məsələnin bu cəhətinə heç o qədər də diqqət
yetirməyiblər.
Təsadüfi deyil ki, ilk dəfə Ticarət və Kooperasiya İnstitutu yaranıb, sonra İqtisad İnstitutu olubdur.
Çünki Sovet hakimiyyəti vaxtında keçmiş iqtisadiyyatdan, keçmiş iqtisadi sistemdən, quruluşdan imtina
edilmişdi. Ona görə də təhsilin, elmin yaranması prosesi o vaxt, Sovet hakimiyyəti vaxtında yaranan iqtisadi
sistemi əks etdirməli idi. Bu iqtisadi sistemin özü hələ tam yaranmamışdı və onu yaratmaq da asan deyildi.
Yaradırdılar. Bütün bunlara görə də hesab edirəm ki, bizim İqtisad İnstitutu bu baxımdan keçmişdə bir az
başıbəlalı institut olubdur. Çünki onun kökü olmayıbdır.
Hansı iqtisad? Sonra, 1930-cu illərdə ona gəlib çıxdılar ki, bunun əsasını siyasi iqtisad təşkil edir.
Sosialist iqtisadiyyatının, ya məlum olan siyasi iqtisadiyyatın əsas kökləri də artıq hamıya məlumdur. Hesab
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edirəm ki, bu, institutun belə ardıcıl surətdə lazımi səviyyədə inkişaf edə bilməməsinin obyektiv
səbəblərindən biridir.
Subyektiv səbəbləri odur ki, təəssüflər olsun, bu institut tarixən müxtəlif insanların o qədər müsbət
olmayan fəaliyyətləri nəticəsində inkişaf edə bilməmişdir. Xatirimdədir, İkinci Dünya müharibəsi
qurtarandan sonra da bu institut elə də sanballı, ali məktəblər sırasında o qədər də böyük hörmətə malik olan
bir institut deyildi.
Yadımdadır, o vaxtlar gənclər, düzdür, mənim instituta daxil olduğum dövr müharibədən qabaqkı illərə
təsadüf edibdir, - məsələn, 1945, 1946, 1947-ci illərdə məktəbi qurtaranlar daha çox dəqiq fənlərlə, neftlə
əlaqədar olan sənaye institutuna, inşaatla əlaqədar olan fakültələrə gedirdilər. Yaxud o vaxt filologiya, tarix
elmlərinə böyük meyl var idi. Amma iqtisad elmi o vaxt, həqiqətən, hələ elm səviyyəsinə gəlib çatmamışdı.
Qocaman iqtisadşılar məni bu sözlərimə görə bağışlasınlar. Amma bu, həqiqətdir. Ona görə də bu instituta o
qədər də maraq yox idi.
Mənim yadımdadır, Dövlət Universiteti, başqa institutlarla tanış olurdum. Bəzi yerlərə tələbələrin çox
axını var idi. Yaxud da deyirdilər ki, kim hara ərizə verə bilmirsə, daxil ola bilmirsə, gedin, ona ərizə verin.
Bu, keçmişdir. Bizim dövrümüzdə də, yəni şəxsən mənim Azərbaycanda rəhbər olduğum dövrdə də biz
çalışdıq ki, İqtisad İnstitutu başqa institutların səviyyəsinə gəlib çatsın. Mən etiraf etmək istəyirəm ki, biz
buna nail ola bilmədik. Çünki burada bəlkə də öz ixtisasını bilməyən, müəllimlik vəzifəsindən öz şəxsi
məqsədləri üçün istifadə etmək istəyən, yaxud başqa məqsədlər güdən ayrı-ayrı qüvvələr var idi,
toqquşmalar, çəkişmələr, intriqalar var idi. Ancaq biz 1970-ci illərdən çalışdıq ki, bu institutu lazımi
səviyyəyə qaldıraq və onu qaldıra da bildik. 1980-ci illərdə artıq bu institut yüksək səviyyəyə qalxmışdı.
Ancaq sonra yenə həm institutun daxilində, həm də onun ətrafında bəzi mafioz qüvvələr öz şəxsi
məqsədlərinə nail olmaq üçün intriqalar, çəkişmələr yaratdılar və Moskvaya dalbadal ərizələr, anonim
məktublar, bir-birindən şikayətlər yazmağa, bir-birini günahlandırmağa başladılar - dəhşətli bir vəziyyət idi.
Mən o illər Moskvada işləyirdim. Amma bu sədalar mənə gəlirdi. Bu işi öz şəxsi mənafeləri üçün
edənlər anlamırdılar ki, artıq Azərbaycana qarşı Dağlıq Qarabağ probleminin meydana çıxarılması üçün
cürbəcür hərəkətlər başlanan vaxt, Azərbaycana qarşı təzyiqlər göstərilən vaxt onlar bu əməlləri ilə öz
ölkələrinə, respublikalarına, xalqına, millətinə zərər gətirir, onu ləkələyirdilər. Təbiidir ki, nöqsanlar var idi,
yazılan ərizələrdə müəyyən həqiqətlər də var idi. Amma iftiralar, yalanlar da çox idi. Ancaq bizim xalqımız,
millətimiz, alimlərimiz, elm adamlarımız bu məsələləri öz aralarında araşdırıb qərar qəbul edə
bilməzdilərmi? Moskvaya kisələrlə anonim məktublar göndərirdilər. Əli Abbasov burada dedi. Ancaq o
hadisə Azərbaycan üçün çox dəhşətli bir hadisə oldu. Bura hansısa komissiya gəlmişdi, yoxlamışdılar və iş o
yerə çatmışdı ki, Azərbaycanın bu institutunun məsələsinə Moskvada ən yüksək səviyyədə baxılırdı.
O vaxt Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin nəzdində Partiya Nəzarət Komitəsi var idi, bütün
belə işlərə baxırdı. O, ancaq çox böyük dövlət və partiya əhəmiyyəti olan işlərə baxırdı. Bu məsələ gedib
oraya çıxmışdı. Mən orada işləyərkən bu şeylərin bəzilərindən xəbərim olmamışdı. Yəni onlar bunu məndən
gizlətmişdilər. Baxmayaraq ki, mən Siyasi Büronun üzvü kimi, yaxud SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini kimi SSRİ-nin bütün ali təhsil sisteminə, orta təhsil sisteminə və peşə təhsili sisteminə rəhbərlik
edirdim. Amma bunu məndən gizlətmişdilər.
Günlərin birində bu məsələni Siyasi Büronun iclasına çıxardılar. Xırda bir məsələ, Siyasi Büroya
yaraşmayan bir məsələ, - Mərkəzi Komitənin təlimatçısı buna baxa bilərdi. Bəli, təklif verildi ki,
Azərbaycanda İqtisad İnstitutu bərbad vəziyyətdə olduğuna görə bağlansın. SSRİ-nin ali təhsil tarixində bu
ilk hadisə idi ki, belə bir qərar qəbul olunmuşdu. Başa düzdünüzmü, bu, olubdur. 1987-ci il idi. Mən onda
çox acıdım. Ancaq hər şey həll olunmuşdu. Bunu kim etdi? Bizim öz vətəndaşlarımız, azərbaycanlılar.
Ermənilərin, başqalarının əlində oyuncaq olaraq bu işləri edənlər. Bu, Azərbaycanın ali təhsili üçün böyük
ləkə oldu. Bu ləkəni də Azərbaycana yaxan burada həmin bu işlərlə məşğul olan insanlar oldular.
Mən bayram günü bəlkə də bunu deməməliydim. Ancaq mən həqiqəti sevən adamam. Mənim əlimdə
başqa bir fürsət olmayacaq ki, sizinlə bir də görüşüm, bunu deyim. Mən bunu deyirəm və gümün edirəm ki,
Azərbaycan xalqına o cür xəyanət etmiş insanlar, heç olmasa, indi xəcalət çəkməlidirlər. Onların bəziləri
akademikdir, bəziləri professordur, bəziləri filandır, filandır. Qoy bilsinlər, heç olmasa, özləri öz vicdanları
ilə söhbət edib öz günahlarının bizim xalqımıza nə qədər zərər vurduğunu anlasınlar və hamı da bundan
nəticə çıxarsın.
Biz gərək millətimizi qoruyaq, xalqımızı qoruyaq. İndi bu sözlər daha da aktualdır. Çünki indi biz
müstəqil ölkəyik, müstəqil dövlətik. Millətimiz inkişaf edir. Mən bu salona baxıram. Mən o illərdə də belə
salonlar görmüşəm. Amma burada kimi görürəm, hamısı azərbaycanlı, hamısı bizim millət. Mən bununla
fəxr edirəm. Bizim, o cümlədən mənim də fəxr etməyə çox əsasımız var. Ancaq bu gün mən sizinlə
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görüşərkən, bu salona baxarkən, sizə baxarkən fəxr edirəm. Fəxr edirəm ki, bizim milli ali təhsilimiz var.
İndi bizim yetişən gənc milli kadrlarımız var. Azərbaycan elminə böyük töhfələr vermiş və xidmətlər
göstərmiş qocaman professorlarımız var. Mən bununla fəxr edirəm. Bu, böyük nemətdir. Gəlin, bundan
sonra bu neməti əlimizdə möhkəm saxlayaq.
Dünya dəyişəndən sonra, yəni Sovet İttifaqı dağılandan sonra, sosialist sistemi dağılandan sonra çox
şey dəyişir. Amma bəzi şeylər o qədər də dəyişmir.
Məsələn, riyaziyyat elmi dəyişmir, necə var, elə qalır. Fizika elmi dəyişmir. Ya sovet hakimiyyətində
olsun, ya kapitalist hakimiyyətində olsun, ya keçmişdə olsun, ya da bizim müstəqil dövlətdə olsun - fizika
elmi elə fizika elmidir. Amma ictimai elmlər çox dəyişir və dəyişməlidir, mütləq dəyişməlidir. Bunlar hamısı
indi bizim müstəqilliyimizin inkişafına xidmət etməlidir. Bizim milli müstəqilliyimizi əks etdirməlidir.
Elmdə, təhsildə, kadrların hazırlanmasında bu dəyişikliklər gərək yeni Azərbaycanın yaranmasına xidmət
etsin. O cümlədən də iqtisad elmi.
Bizim ölkədə keçmişdə olan iqtisad elmi özünü doğrultmadı. İndi sizin çoxlarınız yazdığınız əsərləri,
təbiidir ki, kitab rəflərində saxlamalısınız. Onlar tarixi öyrənmək üçün qiymətlidir. Amma onların bu gün
əhəmiyyəti yoxdur. O əsərlər ki, siyasi iqtisad konsepsiyası əsasında yaranıb, onların heç birinin bu gün bizə
xeyri yoxdur. Xeyri o ola bilər ki, indiki elmi konsepsiyaları onlarla müqayisə edəndə görək o vaxt nə var
idi, indi nə var. Amma indi bizim iqtisadi konsepsiyamız, ümumiyyətlə, dövlətimizin siyasəti məlumdur.
Azərbaycan hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlətdir. Azərbaycanda demokratik dəyərlər ardıcıl surətdə
bərqərar olmaqdadır və inkişaf etməkdədir. Bu, bizim ana yolumuzdur. Biz bu yol ilə daim gedəcəyik, başqa
yol yoxdur. Biz demokratiya yolunu seçmişik. Demokratiyanın təmin edilməsi üçün onun iqtisadi əsası bazar
iqtisadiyyatıdır. Bazar iqtisadiyyatının özünün qanunları var.
Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatını siz mütəxəssislər yəqin ki, məndən yaxşı bilirsiniz. Ancaq bazar
iqtisadiyyatı ilə məşğul olan bir adam kimi mən də az bilmirəm. Bazar iqtisadiyyatı özü-özünü tənzimləyir.
Mən indi vaxt alıb burada sizə siyasi iqtisad elmi ilə bazar iqtisadiyyatını müqayisə edib nəyin nə olduğunu
bildirmək istəmirəm. Ancaq bir şey aydındır ki, bazar iqtisadiyyatı özü-özünü tənzimləyən bir
iqtisadiyyatdır. Bunun da kökü bazardır. Bazar varsa, iqtisadiyyat var. İqtisadiyyat bazar üçündür. Bizim
elmimiz, təhsilimiz də dövlətimizin həm xarici, həm də daxili siyasətinin həyata keçirilməsini təmin
etməlidir. Bazar iqtisadiyyatına keçid uzun prosesdir. Bizdə bəzi adamlar belə hesab edirlər ki, yox, elə bu
gün axşam yatdın, səhər durdun, axşam başqa idi, səhər bazar iqtisadiyyatı oldu. Yaxud axşam yatdın, səhər
durdun, demokratiyadır. Doğru deyil. Bunların hamısını tam təmin etmək üçün, demokratiyanı, onun bütün
prinsiplərini, bütün demokratik dəyərləri, insanların azadlığını, sərbəstliyini, söz azadlığını, mətbuat
azadlığını tamamilə adamların beyninə yeritmək üçün və hər bir insanın şüurunda həkk etmək üçün ardıcıl iş
aparılmalıdır, ağıllı iş aparılmalıdır ağıllı iş aparılmalıdır və buna zaman lazımdır.
Eləcə də bazar iqtisadiyyatı. Xüsusən bizim kimi bir ölkədə. 70-il bizim xalqımızın şüurunda sosialist
iqtisadiyyatının bütün prinsipləri əks olunubdur. Kimisində az, kimisində çox. Bunu bir gündə, bir ildə
çıxarmaq mümkün deyildir. Amma eyni zamanda, bunu çıxarmaq, əvəzində bazar iqtisadiyyatı kimi çox
qeyri-adi olan, yəni çox da sadə olmayan bir iqtisadi sistemi tətbiq etmək üçün çox işlər lazımdır. Bilirsiniz
ki, biz bunu görürük. Biz nə qədər qanunlar qəbul etmişik, məcəllələr qəbul etmişik. Sistemimizi nə qədər
dəyişdiririk. Əgər son beş ili götürsəniz, bizim iqtisadi sistemin əsasını təşkil edən sənədlər, fərmanlar,
qanunlar həddindən artıq çoxdur. Bunları yaratmaq bizim vəzifəmiz idi. Biz bunu etmişik və demək olar ki,
vaxtında etmişik. Amma bunları tətbiq etmək, bu və ya digər qanunun, fərmanın müddəalarının cəmiyyət
üçün, insanın özü üçün, onun fərdi biznesi üçün faydasını anlatmaq, insanların bunu dərk etməsi böyük bir
prosesdir. Bu proses bizdə gedir və gedəcəkdir. Bilin, biz qətiyyən dayanmayacağıq. Çünki biz inanırıq ki,
yalnız bu prosesi ardıcıl surətdə həyata keçirərək Azərbaycanın iqtisadiyyatını daha da çox inkişaf etdirə və
xalqımızın rifah halını daha da yaxşılaşdıra bilərik. Bu bizim əməli işimizdir. Eyni zamanda bu, nəzəriyyə ilə
bağlıdır, dünya təcrübəsi ilə bağlıdır. Dünya təcrübəsini siz - bizim mütəxəssislər, alimlər, bu sahənin
müvafiq işçiləri toplamalısınız. Nəzəriyyəni - yeni nəzəriyyə icad etməyə ehtiyac yoxdur - ümumiləşdirmək,
bizim iqtisadiyyatımıza uyğunlaşdırmaq sizin vəzifənizdir.
Bilirsiniz ki, biz 1995-1996-cı illərdən ardıcıl surətdə iqtisadi islahatlar həyata keçiririk. Görürsünüz,
onların nə qədər gözəl nəticələri var. Məsələn, Azərbaycanda 1995-1996-cı illərdən başlamış torpaq islahatı
qətiyyətlə demək olar ki, MDB ölkələri məkanında ən yüksək nəticələr vermiş və ən uğurla həyata keçirilmiş
islahatlardan biridir. Biz bunun nəticələrini görürük. Kənd təsərrüfatı 98 faiz özəlləşdirilibdir. Kənd
təsərüfatı məhsulları əvvəlki illərə nisbətən xeyli artıbdır. Bu da əhalinin həmin məhsullara olan ehtiyacını
təmin edir.
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Ümumiyyətlə, özəlləşdirmə nə qədər gözəl nəticələr verir. Özəlləşdirmə bizim iqtisadiyyatımızın bütün
sahələrinə aiddir. Həm sənayeyə, həm kənd təsərrüfatına, həm nəqliyyata, həm də inşaata. Bunların
hamısının da nəticələrini görürük. O qədər faktlar var ki, onları siz bilirsiniz. Hesab edirəm, belə bir
auditoriyada mən rəqəmlər, faktlar gətirib sizi inandırmağa çalışmamalıyam. Çünki siz bu işi başqalarına
nisbətən daha da yaxşı bilməlisiniz, yaxud bilirsiniz və bizim bu işimizi təbliğ etməlisiniz. Çünki siz
iqtisadçısınız. Bizim bu islahatların əhəmiyyətini cəmiyyət hiss edir, nəticəsini görür. Amma iqtisadçılar
gərək apardığımız islahatların hər birinin həm həyata keçirilmə prosesini, həm də nəticələrini təhlil etsinlər.
Ola bilər, bundan yaxşı əsərlər də yaşaya bilərsiniz. Bu da sizin elmi əsərləriniz olacaqdır.
Amma mənim üçün daha çox maraqlıdır ki, iqtisadi siyasətimizi, islahatlarımızı geniş kütləyə izah
etməkdə bizim fəal yardımçınız olasınız. Siz bilərsiniz, keçən il bizim ümumi daxili məhsulumuz 10 faiz
artmışdır. Bu, MDB ölkələri içərisində ən yüksək göstəricidir. Sənaye istehsalı təxminən 5,5 faiz artmışdır.
Kənd təsrrüfatı istehsalı təxminən 9 faiz artmışdır. Kənd təsərrüfatı istehsalı təxminən 9 faiz artmışdır. Mən
təxmini deyirəm, bir az o yan-bu yan ola bilər. İnflyasiya yoxdur. Keçmişdə, sovet vaxtı sizdən kimsə
inflyasiya nə olduğunu bilirdimi? İnflyasiyanın nə olduğunu heç kəs bilmirdi.
Biz Moskvada Nazirlər Sovetinin iclasında hər il büdcəni təsdiq edəndə inflyasiya sözü bir dəfə
səslənirdi. Onda da o inflyasiyanı sovet sistemi ilə elə düzəldirdilər ki, inflyasiya var, lakin inflyasiya
yoxdur. Amma indi hünərin var, bir az o tərəfə, bir az bu tərəfə ehtiyatsız tərpən. Gördünüz Türkiyədə nə
oldu? Yaxud ondan 2-3 il əvvəl Rusiyada nə oldu? Ondan əvvəl Uzaq Şərqdə nə oldu? Haralarda olmadı və
böhranlardan niyə çıxa bilmirlər? Amma bizdə 1993-1994-1995-ci illərdə inflyasiya 1600 faizə çatdığı halda,
üç-dörd ilin içərisində onun qarşısını aldıq, onu cilovladıq. İndi hər il bizdə milli valyuta sabitdir və bunu
maliyyəçilər yaxşı bilirlər, müəyyən maliyyə qanunlarına uyğun, 1-2 faiz inflyasiya var. Budur bizim
göstəricilərimiz. Göstəricilərimiz çoxdur, nailiyyətlərimiz çoxdur. Ancaq bu, bizim üçün hələ yetərli
deyildir. Bizim çox böyük imkanlarımız var. O imkanlardan siz və biz bir yerdə istifadə etməliyik.
Mən bu gün sizin qarşınızda Azərbaycanın iqtisadiyyatının bugünkü vəziyyəti, əldə olunmuş
nailiyyətlər, rəqəmlər haqqında söhbət açmaq fikrində deyiləm. Sadəcə, bu mövzulara toxunuram və bununla
bağlı iqtisadçının vəzifəsi, iqtisad elminin vəzifəsi və İqtisad Universitetinin vəzifələri haqqında danışıram.
Siz bunun detallarını yaxşı bilirsiniz. Bu, mənim də işim deyildir. Onsuz da mənim dərdim çox, işim çox,
problemim çoxdur. Ancaq əsas bu fikirlərimi sizə çatdıraraq bildirmək istəyirəm ki, siz hamınız Azərbaycanın iqtisadçıları, yaşlıları da, gəncləri də yenidən doğulmusunuz. İqtisadi siyasəti həyata keçirənlər
kimi biz də yenidən doğulmuşuq. Amma birdən-birə, bir günün, iki günün içində doğulmamışıq. Biz ağır bir
keçid prosesi yaşayırıq. Bax, bu keçid prosesini sizinlə ardıcıl, dayanmadan, uğurla keçməliyik və
Azərbaycanın iqtisadiyyatını daha da inkişaf etdirməliyik.
Azərbaycan iqtisadiyyatının böyük imkanları var. Bizim neft və qaz sərvətlərimiz sizə məlumdur.
Həyata keçirdiyimiz layihələr və əldə etdiyimiz nəticələr də sizə məlumdur. Bunun da üstündə dayanmaq
istəmirəm. Azərbaycanın sovet vaxtında yaranmış böyük sənaye potensialı sizə məlumdur. Azərbaycanın çox
gözəl münbit torpaqları və böyük kənd təsərrüfatı, - bunlar hamısı sizə məlumdur.
Bunları bizim daxili imkanlarımız, xarici sərmayə ilə birləşdirərək və dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
olunaraq iqtisadiyyatımızı çox sürətlə inkişaf etdirə bilərik. Belə imkanlar mövcuddur və bizim böyük
perspektivlərimiz var.
Bilirsiniz ki, təxminən 1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanın iqtisadiyyatına 9 milyard dollar
sərmayə qoyulubdur. Düşünün, kiçik bir ölkə üçün bu, çox böyük rəqəmdir. 5 milyard 3 milyon dollar neft
sektoruna qoyulubdur. Təsəvvür edin, neft sektoruna qoyulan bu sərmayə xarici şirkətlərindir. Qarşıdan
gələn 3-4 ildə Azərbaycanın neft sektoruna bir neçə milyard dollar sərmayə qoyulacaqdır. Bunlar hamısı öz
nəticəsini verəcəkdir.
İndi biz neft müqavilələrindən mənfəət götürürük. Artıq biz Neft Fondu yaratmışıq. Neft Fondunda
indi təxminən 580 milyon dollara qədər vəsaitimiz var. Bizim 1 milyard 200 milyon dollar valyuta
ehtiyatımız var. Amma 1993-cü ildə, 9 il bundan qabaq, iyunun 12-də mən burada, Bakıda ağır vəziyyətdə
Azərbaycanın məsuliyyətini öz üzərimə götürmək təklifini düşünürdüm və müzakirə edirdim. Onda bizim
heç 1 dollar da valyuta ehtiyatımız yox idi. Bunlar hamısı bizim əldə etdiyimiz ilkin nəticələrdir. Qarşıdakı
illərdə gəlirlərimiz artacaq və xalqın rifah halı yaxşılaşacaq, maaşlar artacaqdır. İndi bizim büdcə yerinə
yetirilir, problem yoxdur. İlin ikinci yarısında müəyyən sahələrdə maaşları artıracağıq.
Mən Milli Elmlər Akademiyasının prezidentinə bir neçə gün bundan öncə demişdim. Bu gün bir də
demək istəyirəm ki, akademiya işçilərinin maaşlarını bu yaxın vaxtlarda artıracağam və bu barədə baş nazirə,
maliyyə nazirinə göstəriş vermişəm. Onlar mənə təkliflər hazırlayırlar, bu günlərdə baxacağam. Narahat
olmayın, artıracağam. Özü də siz bunu hiss edəcəksiniz. Maaşları başqa sahələrdə də artıracağıq.
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Mən iki gün bundan əvvəl fərman verdim. Azərbaycanın 150 nəfər görkəmli incəsənət, ədəbiyyat
xadimlərinə, başqa sahələrdə fəaliyyət göstərmiş insanların hərəsinə 1 milyon 500 min manat ömürlük
təqaüd təyin etdim. Beş il bundan əvvəl belə bir imkanım yox idi. İstəyirdim, amma edə bilmirdim. Çünki
imkanım, vəsait yox idi. İndi vəsait var, görürsünüz, birdən-birə nə qədər səxavətli oldum, 150 nəfərə o
qədər təqaüd təyin etdim. Onların hər biri Azərbaycanın ədəbiyyatının, incəsənətinin, mədəniyyətinin və
bütün başqa sahələrinin tarixidir. Hər biri!
Tarix nədən yaranır?Tarixi insanlar yaradır. İnsanların şəxsiyyəti tarixi yaradır - əgər onlar
şəxsiyyətdirlərsə. Bir də ki, bu şəxsiyyətlərin yaratdıqları əsərlər, qoyub getdiyi irs bu tarixi yaradır. Onlar
bizim tariximizi yaradanlardır. Anar dedi ki, həmin 150 nəfərin içərisində təxminən 23 şair, yazıçı var.
Amma bəlkə bunu çoxları bilmir - orada təxminən 25-30 nəfər vaxtilə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı
almış insanlardır. Onları unutmaq olmaz. Hər dövrün öz hökmü var. Xatirinizdədir, o illərdə bizim
ölkəmizdən ildə bir dəfə, iki dəfə beş-altı nəfərə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı veriləndə nə qədər
sevinirdik. Bu, biz deyilikmi? Biz bunu niyə unutmuşuq, niyə bunu qaralayırıq? Nə üçün? Bizim çox
görkəmli yazıçılarımız, bəstəkarlarımız, şairlərimiz o illərdə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı alıblar. Bunun
hər biri böyük hadisə idi.
Mənim xatirimdədir, gərək ki, 1975-ci ildə idi, rəhmətlik Süleyman Rəhimovun 70 yaşı tamam olurdu.
Mən xahiş etdim ki, ona Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adı versinlər. Bu, hər dəfə asan keçmirdi. Ancaq, hər
halda, mənim bu barədə xalqıma sədaqətim, xalqımın yolunda fədakarlığım həmişə nəticəsini verirdi. Bizim
yazıçıların içərisində Süleyman Rəhimov ilk dəfə Sosialist Əməyi Qəhrəmanı adını aldı. Böyük bir hadisə
idi, hamımız sevinirdik. Çünki traktorçu, sağıcı alırdı, kolxoz sədri alırdı, aqronom alırdı. Amma intellekt
adamları, hansının ki əməyi minlərlə, on minlərlə başqa zəhmət adamının əməyindən üstündür, onlara bu adı
vermirdilər. Biz bu ənənəni yaratdıq. Yəni biz yaratmadıq, artıq bu, Moskvada yaranmışdı. Amma
Azərbaycanı bu səviyyəyə qaldıra bildik. Ondan sonrakı illər Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə
İbrahimov, Qara Qarayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Rəşid Behbudov, memar Mikayıl Hüseynov, alim Mustafa
Topçubaşov aldılar. Başqaları da ola bilər, unutmuşam.
Bilirsiniz, indi zaman keçib, bəzi şeyləri demək olar. Mən Rəşid Behbudovu Sosialist Əməyi
Qəhrəmanı adı verilməsinə təqdim edəndə dedilər ki, SSRİ-də bu janrdan olan heç bir artist belə ad
almayıbdır. Mən dedim, ola bilər, almayıb, amma Rəşid Behbudov onların hamısından üstündür. Demək, o,
almalıdır. Dedilər ki, yox siz niyə elə düşünürsünüz? Rusiyada da çox böyükləri var. Dedim, var, onlara
verin, mən sizə mane olmuram. Ancaq Rəşid Behbudov almalıdır. İndi bunu da deyim ki, birinci dəfə
keşmədi. Bir ildən sonra yenə də məsələni qaldırdım və buna nail oldum.
Gəlin açıq danışaq. Rəşid Behbudov dahi, təkrarolunmaz bir müğənni idi. Hamımız onu sevirdik. Mən
də onu çox sevirdim. Ancaq mən Azərbaycanın başçısı idim, min dənə dərdim, min dənə işim vardı. Əgər bir
dəfə alınmadısa, alınmadı, Rəşid Behbudovdan ötrü özümü gedib orada öldürməliydim? Amma etdim,
özümü öldürdüm, - yəni məcazi mənada deyirəm, - ancaq nail oldum.
Bu sözləri ona görə deyirəm ki, bu adlar çox qiymətli adlardır. Onlar bu gün də qiymətlidir. İndi bu
adamların içərisində sənayedən, kənd təsərrüfatından olanlar var, ağır maddi vəziyyətdədirlər. Onları niyə
unudaq? Mən onlara da belə təqaüd təyin etdim.
Yəni inkişaf edirik və inkişaf etdikcə zənginləşirik. Dövlət zənginləşir, millət zənginləşir, xalq
zənginləşir, maaşlar artır və bundan sonra da artacaqdır. Arxayın olun.
Əziz dostlar, mən bu gün sizinlə bir növ çox açıq, sərbəst və sadə söhbət aparıram. Siz görürsünüz ki,
mənim bu nitqimdə hansısa bir xüsusi siyasi ifadələr yoxdur. Amma Azərbaycanın prezidenti kimi mənim
işim odur ki, apardığımız xarici-daxili siyasəti hər bir insana imkan dairəsində izah edək, gördüyümüz işlər
haqqında müəyyən məlumat verək.
Bizim bütün sahələrdə işlərimiz uğurla gedir. Bizi narahat edən və hələ nail olmadığımız bir problem
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir. Bununla əlaqədar ağır vəziyyətdə çadırlarda
yaşayan soydaşlarımızdır. Bilin, təkcə siz yox, qoy bütün millət, xalq bilsin bu, mənim qarşımda, həyatımda
bu gün də, sabah da ən əsas vəzifədir və işimin, yəni vaxtımın daha çox hissəsini alan bir işdir. Nə
mümkündür, etmişəm. Amma o şeyləri ki, biz etmişik, şəxsən mən etmişəm, onların çoxunu siz bilmirsiniz
və bilməyə də ehtiyac yoxdur. Lakin nə mümkündür etmişəm və bundan sonra da edəcəyəm. Mən bu yoldan
dönməyəcəyəm. Ümid edirəm ki, biz bu problemi də uğurla həll edəcəyik.
Nə qədər ki, münaqişə həll olunmayıbdır, çalışıram, çadırlarda yaşayan soydaşlarımızın vəziyyətini
müəyyən qədər yaxşılaşdıraq. Doğrudur, onlar hamısı öz evlərinə qayıtmalıdır. İndi onların evləri dağıdılıbsa
da, yerləri-yurdları var. Güman edirəm, dünya birliyi bizə yardım edəcəkdir. Bizə həm Avropa Birliyi, həm
Amerika Birləşmiş Ştatları - hamısı söz veriblər ki, məsələ həll olunsa, o insanlar öz yerlərinə qayıtsalar,
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onların kəndlərini, qəsəbələrini, şəhərlərini yenidən qurmaq üçün lazım olan yardımları edəcəklər. O vaxta
qədər bizim özümüzün də imkanlarımız çox olacaqdır. Bunları edəcəyik. Ona görə də onlara haradasa ev
tikmək, yerləşdirmək məqsədəuyğun deyildir.
Mən bir neçə dəfə Biləsuvardakı çadırlarda olmuşam. Ora şoran torpaqdır, başqa yerlərə nisbətən orada
yaşamaq çox çətindir. Mən qərar qəbul etdim, onlara bir neçə müvəqqəti qəsəbə tikilməsi üçün Neft
Fondundan - 1994-cü ildə imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" ilə əlaqədar apardığımız işdən əldə etdiyimiz
neftin gəliri Neft Fondundan toplanıbdır, - ilk dəfə 40 milyon dollar ayırdım. Bu ilin sonuna qədər həmin
qəsəbələr hazır olacaqdır. Mən Biləsuvarda olan 5 çadır şəhərciyini tamamilə ləğv edəcəyəm, onları bu
qəsəbələrdə yerləşdirəcəyəm.
1988-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi başlayanda azərbaycanlıları Ermənistandan zorla
çıxardılar. O illərdə, ondan sonrakı illərdə Ermənistandan gələn azərbaycanlılar müxtəlif yerlərdə
məskunlaşdılar, özlərinə yerlər tapdılar. Amma bir qismi indi də dəmir yolu vaqonlarında ağır, çətin şəraitdə
yaşayır.
Onların da məsələsini tamamilə həll etmək üçün, - müvəqqəti yox, - Goranboy rayonunda, Gülüstan
tərəfdəki gözəl kəndlərdə hər birinə fərdi ev tikdirdik. İndi 150 ev hazırdır. Onlar yerləşiblər. Qalanları da
hazır olacaqdır. Söz vermişəm, evlər hamısı hazır olub onlar orada yerləşəndə mən gedib bu insanlarla
görüşəcəyəm.
Mən bu məqsədlər üçün Neft Fondundan cəmi 75 milyon dollar ayırmışam. Bu da Neft Fondundan ilk
ayırmadır. Söhbət aparırdılar ki, Neft Fondu necə olacaq, vəsaiti necə xərcləyəcəklər, Neft Fondunu
dağıdacaqlar. Bilin, Neft Fondu nəzarət altındadır, şəffafdır və ilk ayırma - 75 milyon dollar ancaq qaçqınlar,
köçkünlər üçündür. Sağlıq olsun, belə tədbirləri davam etdirəcəyəm.
Əziz dostlar!
İqtisadiyyat haqqında danışdıq. Sizin vəzifələriniz haqqında danışdıq. Siyasi iqtisadı beyninizdən
çıxarın. Keçmişdə yazdığınız kitablarınızın hamısını kənara qoyun. Onlar lazım deyildir. Sonra, istirahət
vaxtı hərdən açıb vərəqləyərsiniz ki, belə zəhmətlər çəkmisiniz. O vaxtlar bunlar lazım idi. İndi yeni-yeni
əsərlər yazın və ən əsası, bizim gəncləri, gənc nəsli müasir bazar iqtisadiyyatı tələblərinə uyğun olaraq,
müasir dünya maliyyə sisteminin tələblərinə uyğun olaraq təhsilləndirin.
Rektor dedi ki, burada 14 min tələbə təhsil alır. Böyük rəqəmdir. Əgər keçmişdə tarix fakültəsi o
biriləri daha hörmətli idilərsə, indi ən hörmətli ixtisas iqtisadçıdır. Çünki bünövrə iqtisadiyyatdır.
İqtisadiyyatı irəliyə aparmaq üçün, dünyanın mürəkkəb maliyyə sisteminə, iqtisadi sisteminə qoşulmaq üçün
bizə müasir, hazırlıqlı, xarici dilləri bilən, dünya təcrübəsini mənimsəmiş gənclər lazımdır. Bu isə sizin
qarşınızda duran əsas vəzifədir. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bu vəzifəni şərəflə yerinə
yetirəcəksiniz.
Sizə cansağlığı, işlərinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN FRANSALI HƏMSƏDRİ, FRANSA XARİCİ İŞLƏR
NAZİRLİYİNİN KONTINENTAL AVROPA DEPARTAMENTİNİN DİREKTORU
ÜQ PERNENİN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(14 iyun 2002)
Prezident sarayı
14 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Parisdə prezident Jak Şirakla bu məsələlərlə əlaqədar görüş keçirərkən, bilirsiniz
ki, öncə prezident Jak Şirak Ermənistan prezidenti Köçəryanla görüşmüş, sonra məni Parisə dəvət etmişdi,
ondan sonra isə hər ikimizi Parisə dəvət etmişdi, çox səmərəli danışıqlar apardıq. Təbiidir ki, mən o
danışıqların məzmununu açmaq məqsədi daşımıram. Buna ehtiyac yoxdur və o vaxt biz hamımız bəyan etmişdik ki, bunların məzmunu açılmamalıdır. Amma son vaxtlar Ermənistan tərəfi – ya Xarici Işlər naziri,
yaxud da Ermənistan prezidenti Paris görüşlərindən möhtəkirlik məqsədi ilə müəyyən qədər sui-istifadə
edirlər. Sonralar da bir-iki dəfə bəyanat veriblər ki, guya biz yenidən Paris prinsipləri əsasında danışıqlar
aparmağa hazırıq. Bu məni təəccübləndirir. Çünki Paris prinsiplərini ondan dərhal sonra Ki-Uestdə pozan
Ermənistan tərəfi oldu.
Bu prinsiplərin bir necə aspekti vardı. Onlardan birı o idi ki, Ermənistan Mehri rayonundan Azərbaycan
ilə Naxçıvan arasında dəhliz verir və bunun əvəzində Azərbaycan Laçın rayonundan Ermənistana Dağlıq
Qarabağla əlaqə yaratmaq üçün dəhliz verir. Bu məsələ prezidentlər Şirak, Köçəryan, Əliyev – üçümüz
tərəfindən birlikdə çox geniş müzakirə olundu. Ümumi fikir belə oldu ki, Azərbaycan, Naxçıvan üçün Mehri
rayonundan verilən dəhliz Azərbaycanın suveren torpağı olacaqdır, eyni suveren dəhlizi Azərbaycan Laçın
rayonundan Ermənistana Dağlıq Qarabağ üçün verəcəkdir. Deyə bilərəm ki, prezident Jak Şirak çox, bir neçə
dəfə bu məsələ üzərində dayandı ki, bu dəhlizlər eyni statusa malik olacaqdır. Mehridən keçən dəhliz necə
olacaqdırsa, Laçından keçən dəhliz də o cür olacaqdır. Ancaq bunu, eyni statusa malik olan dəhlizlərin –
Mehri rayonundan Azərbaycan üçün, Laçın rayonundan Ermənistan üçün dəhliz verilməsini Ermənistan
tərəfi Ki-Uestdə pozdu. Bu da bütün sonrakı danışıqların pozulmasına gətirib çıxardı. Mən bunu birinci
dəfədir açıqlayıram, burada mətbuat da var. Amma məcburam, çünki Ermənistan tərəfi bunu son vaxtlar
dünya ictimaiyyətinə tamamilə yanlış şəkildə bildirir.
Prezident Şirakın katibi vardı, yazırdı. O yazılarda bunların hamısı var. Mən bununla bu mövzunu
bağlamaq istəyirəm. Əgər Parisdə əldə edilmiş bu razılıq bərpa olunursa, biz Paris prinsipləri əsasında
danışıqları davam etdirməyə hazırıq. Amma Ermənistan Mehridən suveren dəhliz vermək istəmir. Yəni
əvvəlki sözündən geri cəkilir. Azərbaycandan isə suveren dəhliz istəyir. Biz buna razı ola bilmərik!
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NAXÇIVAN OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN TƏNTƏNƏLİ AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(15 iyun 2002)
15 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz naxçıvanlılar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Azərbaycanın gözəl guşəsi olan Naxçıvan torpağında bu gün
yenidən sizinlə görüşməyimdən özümü həddən ziyadə xoşbəxt hesab edirəm.
Burada deyildi ki, mənim Naxçıvana bugünkü gəlişim Qurtuluş gününə təsadüf edibdir. Ancaq mən bunu
eşidərkən düşündüm, bəlkə də təsadüf etməyibdir. Mən sadəcə, bu gün, bu əziz gündə sizinlə bir yerdə
olmaq üçün buraya gəlmişəm. Bunun əsası var. Doqquz il bundan öncə Naxçıvan həyatının ağır günlərini
yaşayırdı. Təkcə Naxçıvan yox, bütün Azərbaycan həyatının faciəli günlərini yaşayırdı.
Bilirsiniz ki, artıq Bakıda hakimiyyət böhranı, iqtisadi böhran, siyasi böhran bir-birinə qarışaraq, ölkəni
fəlakətli bir vəziyyətə gətirdiyi vaxtda Azərbaycanın mötəbər insanlarının böyük bir qismi ardıcıl olaraq
Bakıdan Naxçıvana üz tuturdular, buraya gəlirdilər, mənimlə görüşürdülər, məsləhətləşirdilər, Azərbaycanın
bu ağır vəziyyətdən çıxması haqqında məndən məsləhətlər gözləyirdilər.
Xatırlayıram. Elə olurdu ki, bir gündə bir neçə təyyarə ilə insanlar dəstə-dəstə, qrup-qrup Naxçıvana
gəlirdilər. Mən buradan, Naxçıvandan sizinlə birlikdə bütün Azərbaycanın o ağır, faciəli həyatını görürdüm.
Çünki onun bir hissəsi də Naxçıvanı bürümüşdü və biz onu öz həyatımızda hiss edirdik. Azərbaycanı sevən
adam kimi, Vətəninə, torpağına, millətinə hədsiz sədaqət hissi ilə yaşayan adam kimi və Azərbaycanın
keçmiş illərdə inkişaf etməsində xidmətlər göstərmiş adam kimi, təbiidir ki, mən hamıdan çox düşünürdüm,
hamıdan çox əzab-əziyyət çəkirdim. Ancaq biz sizinlə burada blokadadaydıq. Bir yandan ermənilər
tərəfindən Naxçıvana qarşı tətbiq olunmuş blokada, digər tərəfdən isə, təəssüflər olsun ki, o vaxtkı
hakimiyyət orqanları da Naxçıvanda sağlam fikirli insanların qarşısını almaq üçün bizə ikinci bir blokada
yaratmışdılar. O günlər çox ağır günlər idi. Hətta indi, 9 il keçəndən sonra deyə bilərəm ki, bəlkə də mən
bəzi hallarda çıxış yolunu görə bilmirdim. Ancaq mənə olan müraciətlərə də biganə qala bilməzdim. İyun
ayının 6-dan başlayaraq, Azərbaycanın o vaxtkı iqtidarı, Azərbaycan prezidenti mənimlə əlaqə saxladı, məni
Bakıya dəvət etdi və dərhal Bakıya uçmağım üçün təyyarə göndərildi. Ancaq mən buna razılıq vermədim.
O vaxtlar burada mənimlə bərabər olanlar – indi onların hamısını burada görürəm – xatırlayırlar ki,
səhərdən axşama qədər mənimlə danışıqlar gedirdi. Bakıdan ardıcıl surətdə telefon zəngləri, eyni zamanda
həm xalqın nümayəndələrinin Naxçıvana axını və mənə müraciətləri, həm də o vaxtkı iqtidarın bilavasitə
mənə müraciəti və təkidlə xahişi ki, mən Bakıya gedim. Qəribə günlər idi.
Xatirinizdədir, 1992-ci ilin oktyabr ayında, biz Naxçıvanda ağır şəraitdə yaşadığımız zaman – bəziləri
bunu da bizə çox gördülər – Naxçıvanda dövlət çevrilişi etmək istədilər. Xalq Cəbhəsinin böyük bir silahlı
dəstəsi Daxili Işlər Nazirliyini zəbt etdi, televiziyanı zəbt etdilər. Onların bəzi nümayəndələri televiziya ilə
xalqa müraciət edib bizi devirmək çağırışları ilə çıxış etdilər. Ancaq heç bir şey edə bilmədilər. Çünki xalq
bizimlə idi.
Mən o vaxt hər bir rabitədən məhrum olduğum üçün bir çox vətənpərvər insanlar avtomobillərlə dərhal
şəhərin məhəllələrinə, ətraf kəndlərə, başqa kəndlərə gedərək, insanları Ali Məclisin qarşısına dəvət etdilər.
Bir neçə saat içərisində Naxçıvanın 20 minə qədər qeyrətli, namuslu kişiləri, qadınları, gəncləri, ağsaqqalları
toplaşdılar və sinələrini irəliyə verib Naxçıvanın o vaxtkı Ali Məclisini və Heydər Əliyevi müdafiə etdilər.
Biz o bəladan xilas olduq. Doğrudur, o vaxt polislərdən bəziləri yaralandı. Bizim vətəndaşlarımızın bəzisi
xəsarət aldı. Amma Naxçıvanın dəyərli insanları öz mərdliyini göstərdilər. Bir tərəfdə əli silahlı, quduzlaşmış
Xalq Cəbhəsinin dəstəsi, o biri tərəfdə isə heç bir silahı olmayan, ancaq böyük iradəyə malik olan və böyük
amallarla yaşayan Naxçıvan ağsaqqalları, Naxçıvan gəncləri, Naxçıvan qadınları – naxçıvanlıların hamısı.
Bu fakt sizə məlumdur. Bəlkə bunu bir də yada salmağa ehtiyac yox idi. Ancaq mən 9 il bundan öncə iyun
ayından – 1992-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin iyun ayı arasında 7-8 ay fərq var idi – bizə hücum
edənlərin, bizi devirmək istəyənlərin nə qədər aciz vəziyyətdə olduqlarını gördüm. Onlar nə qədər aciz
vəziyyətdə idilər ki, hətta özləri devirmək istədikləri adama – Heydər Əliyevə müraciət etməyə məcbur
oldular.
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Mən iyunun 9-da Bakıya getdim. Xatırlayıram, burada, Naxçıvanda insanlar çox məyus idilər, narahat
idilər. Məni yola salanda gördüm ki, onların sifətlərində nə qədər qəmginlik var. Mən özüm də bilmirdim
hansı vəziyyətə düşəcəyəm, nə olacaq. Ancaq düşündüm ki, əgər özümü qurban verəsi olsam da, gərək gedib
Azərbaycan naminə, millətimizin, xalqımızın naminə öz yardımımı göstərim.
Xatirimdədir, Ali Məclisin binasının qarşısında bir dəstə qadın toplaşmışdı. Sadə insanlar idilər,
ağlayırdılar. Mən hamısına deyirdim ki, darıxmayın, iki gündən sonra gələcəyəm. Həqiqətən, mən Bakıda
qalmaq fikrində deyildim, Naxçıvanı tərk etmək, sizdən ayrılmaq fikrində deyildim. Mən bu sözləri səmimi
dedim. Bəlkə iki gün olmasın, üç gün olsun, dörd gün olsun – oraya geriyə dönmək üçün getmişdim.
Ancaq tale tamamilə başqa cür sərəncam verdi. Mən orada qalası oldum. iyunun 15-də oradakı proseslər
sizə məlumdur. Məni Azərbaycan Ali Sovetinin, Milli Məclisin sədri seçdilər. Bununla da mənim yeni
fəaliyyətim, yeni həyatım başladı. Mən burdan gedərkən, verdiyim sözü yerinə yetirmişəm. Demişdim ki, iki
gündən sonra gələcəyəm. İki gündən sonra yox – iyunun doqquzu ilə on beşi arasında altı gün var – altı
gündən sonra gəlmişəm.
Mən 1993-cü ilədək sizinlə bərabər Naxçıvanda yaşadığım günləri heç vaxt unutmuram və heç vaxt da
unutmayacağam. Mənim həyatımın müxtəlif səhifələri, çox şanlı-şöhrətli, eyni zamanda çox əzab-əziyyətli
səhifələri var. Bunların hər biri mənim üçün əzizdir. Ancaq 1990–1993-cü illərdə sizinlə bərabər blokada
şəraitində, ağır vəziyyətdə, çətin vəziyyətdə yaşadığım günlər mənim üçün ən əziz günlərdir və onları heç
vaxt unutmayacağam.
Bu gün, bayram günü mənim sizinlə bir yerdə olmağımın bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, Naxçıvanda
beynəlxalq standartlara uyğun olan, müasir tələblərə cavab verən böyük Olimpiya idman kompleksi tikilib və
mən də onun açılışına gəlmişəm ki, bu şad günü sizinlə birlikdə qeyd edim.
Burada, Naxçıvanda Olimpiya idman kompleksinin inşa edilməsi və bu gün istifadəyə verilməsi adi bir
hadisə deyildir. Mən o illər Naxçıvanda yaşayarkən heç düşünə bilməzdim ki, gün gələcək, işlərimiz
yaxşılaşacaq, yaşayış düzələcək, əmin-amanlıq olacaq, iqtisadiyyatımız inkişaf edəcəkdir. Mən o vaxt heç
bilmirdim ki, belə bir Olimpiya Komitəsi var və o, fəaliyyətə başlayacaq, bu cür komplekslər tikib
Azərbaycan gənclərinin istifadəsinə verəcəklər. Bu çox əlamətdar bir hadisədir. Bu hadisə münasibətilə sizi
ürəkdən təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, siz bu olimpiya kompleksinin Naxçıvan üçün nə qədər faydalı
olduğunu bir neçə aydan, bir neçə müddətdən sonra daha yaxşı qiymətləndirə biləcəksiniz.
Bu sizin üçün, Naxçıvan üçün böyük hədiyyədir. Bu hədiyyəni də sizə edən Azərbaycanın Milli Olimpiya
Komitəsidir. Bunda hökumətin, dövlətin heç bir işi yoxdur. Bizim bu işə qatışacağımız yoxdur, bir manat da
xərcimiz çıxmayıbdır. Yəni dövlətin – mən dövləti təmsil edirəm. Bu ancaq Azərbaycan Milli Olimpiya
Komitəsinin və onun prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaranıbdır.
İlham Əliyev beş ildir Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidentidir. İndiyə qədər görülən işlər
haqqında burada deyildi. Ancaq bir məqama toxunmaq istəyirəm.
Günlərin birində mənə dedi ki, biz Bakıda böyük olimpiya kompleksi tikmişik, 10–15 günə onun açılışı
olacaqdır. Xahiş edirəm ki, Siz onun açılışında iştirak edəsiniz. Mən təəccübləndim, dedim, nə cür, nə vaxt,
hansı vəsaitlə, harada? Bir də axı nə təhər ola bilər ki, siz bunu etmisiniz, amma mənim xəbərim yoxdur? Bu
da qeyri-adi bir haldır. O mənə söylədi ki, əgər açılışında iştirak etməyə razılıq versəniz, onda gəlib onu
görər və qiymətləndirərsiniz. Bəli, Bakıda gözəl bir olimpiya kompleksini Milli Olimpiya Komitəsi, şəxsən
Ilham Əliyev inşaat etdirdi və biz də onu bərabər açdıq. İndi orada böyük yarışlar keçirilir və Bakının gözəl
bir idman mərkəzinə çevrilibdir.
Sonra bir dəfə adi söhbətdə mənə dedi ki, Azərbaycanın bir neçə bölgəsində də belə komplekslər
yaratmağı planlaşdırıram. Mən dedim, bu çox gözəl olar. Ancaq bunlar axı bahadır – bu kompleksin
qiymətini tikənlər bilirlər – bu mümkündürmü? Dedi bəli, bizim Milli Olimpiya Komitəsınin vəsaitlərini
aramışıq, bunu edə bilərik. Amma harada edəcək, nə edəcək? Bir gün eşitdim ki, Bakının Maştağa
qəsəbəsində belə bir olimpiya kompleksi hazırdır. Mən orada açılışda iştirak etdim.
Sonra dedim ki, daha harada var? Dedi bundan sonra Naxçıvanda, Gəncədə, Şəkidə və Lənkəranda
olacaqdır. Fikirləşdim ki, Şəki, Lənkəran, Gəncə – bunlar hamısı Bakıya yaxın yerlərdir. Amma Naxçıvan
indi də blokadadadır. Buraya inşaat materialları daşımaq çətindir. Məsələn, Bakıya, Gəncəyə nisbətən burada
başqa işlər görmək çətindir. Dedi yox, mütləq Naxçıvanda olmalıdır. Çünki Naxçıvan həm sənin vətənindir,
həm də mənim vətənimdir. Ancaq o söylədi ki, mən bunu Gəncə ilə, Şəki ilə eyni vaxtda hazırlayacağam.
Həqiqətən, eyni vaxtda hazırlanıbdır. Ancaq mən ondan xahiş etdim ki, gəlin irəliyə Naxçıvanı salaq,
digərləri yaxındır, onlara getmək asan olacaqdır.
Bax, beləliklə, indi Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin böyük maddi-texniki bazası yaranır. Biz
bu bazanı yaratmaq istəyirik. Biz buna büdcədən vəsait ayırırıq. Ancaq bizim Milli Olimpiya Komitəsinə
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büdcədən vəsait ayırmağa imkanımız yoxdur. Onlar öz imkanlarından istifadə edirlər. İndi görün, bu işə nə
qədər sədaqətlidirlər, bu işi nə qədər sevirlər. Hər şeyi kənara qoyub bunları edirlər.
Çünki İlham Əliyev burada dedi, bunun böyük mənası var. Bu, gənclər üçündür. Bizim millətin gələcəyi
üçündür. Gənclərin fiziki hazırlığı üçündür. Gənclərin mənəviyyatı üçündür. Gənclərimiz idmanla, bədən
tərbiyəsi ilə nə qədər çox məşğul olsalar, o qədər güclü olacaqlar, o qədər qudrətli olacaqlar. Bizim
ordumuzda sağlam əsgərlər olacaqdır. Ən nəhayət, gənclərimiz, təəssüflər olsun ki, indi müəyyən qədər
yayılmış xoşagəlməz vərdişlərə uymayacaqlar. Ona görə də bu kompleksin çoxşaxəli əhəmiyyəti var.
İlham, mən təşəkkur edirəm ki, sən Naxçıvana belə bir hədiyyə vermisən. Ümidvar olduğumu bildirmək
istəyirəm ki, Naxçıvan gəncləri bu kompleksdən səmərəli istifadə edəcəklər və bu kompleksi idarə edənlər də
çalışacaqlar ki, o, həmişə yüksək səviyyədə olsun. Xeyirli olsun, uğurlu olsun!
Mən bir neçə kəlmə Naxçıvan haqqında danışmaq istəyirəm. Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir
hissəsidir, gözəl bir diyarıdır və Azərbaycan ərazisində ən qədim insan məskənlərindən biridir. Naxçıvanın
tarixini tarixçilər müxtəlif cür deyirlər. Biri deyir onun üç min il tarixi var. Biri deyir onun bizim eradan çoxçox əvvələ aid böyük tarixi var. Bu fərziyyələrin hər birinin əsası var. Sadəcə, bizim tarixçilər, arxeoloqlar
gərək bundan sonra Naxçıvanın tarixi haqqında daha da geniş axtarışlar aparsınlar və Naxçıvanın tarixini
ətraflı yazıb hazırlasınlar.
Naxçıvanın gözəl təbiəti var. Naxçıvanın gözəl təbii abidələri var. Gəmiqaya dünyada məşhur bir yerdir.
Təəssüf ki, bəzi gənclər, naxçıvanlılar Gəmiqayanın nə tarixini bilirlər, nə də onun varlığını bilirlər. Mən
keçən il maraqlandım ki, Gəmiqayaya bizim elmi ekspedisiya gedib, yoxsa yox. Mənə dedilər hazırlaşırlar.
Amma yay keçmişdi. Sonra dedilər pulları yoxdur. Dərhal pul verdik. Ancaq müəyyən qədər vaxt
itirmişdilər. Mən burada Səfərəlini, başqalarını, tarixçiləri görürəm. Hamı bilir ki, Gəmiqayada ekspedisiyanın işləməsi üçün indi başlamaq lazımdır. Çünki sentyabr ayında artıq orada soyuq olacaqdır.
Avqustun 20-də oranı qar tutur. Amma bu bizim böyük sərvətimizdir. Gəmiqayanın daşlarında Qobustan
qayalarındakı kimi rəmzlər var. Orada insanların qoyduğu izlər var. Bu bizim, Azərbaycanın, onun ayrılmaz
hissəsi olan Naxçıvanın tarixidir. Bunlarla məşğul olmaq lazımdır.
Naxçıvan Azərbaycanın tarixində çox böyük yer tutur. Atabəylər dövlətinin paytaxtı olubdur. Elə bunun
özü Naxçıvanın nə qədər böyük tarixi əhəmiyyətə malik olduğunu göstərir. Rəhmətlik akademik Ziya
Bünyadov Atabəylər dövləti haqqında yaxşı bir kitab yazdı. Ancaq onun davamçıları lazımdır. Amma təkcə
bu deyildir. Mömünə xatın türbəsi 800 ildir ki, bütün dünya səyyahlarını heyran edir. Yusif ibn Küseyr,
Qarabağlar türbəsi, Əlincə qalası və bir çox belə abidələr – bunlar hamısı Naxçıvanın qədim Azərbaycan torpağı və ən qədim Azərbaycan torpağı olduğunu, azərbaycanlıların burada əsrlərlə, min illərlə yaşayıb
yaratdıqlarını göstərir. Biz bu tariximizi nə qədər yaxşı təhlil edib dünyaya nümayiş etdirə bilsək, xalqımızın
qədim mədəniyyətini bir o qədər də göstərəcəyik.
Azərbaycan xalqı dünya xalqları içərisində öz yüksək mədəniyyəti ilə, elmi, zəkası ilə seçilən bir xalqdır.
Bizim – bugünkü nəsillərin, gələcək nəsillərin vəzifəsi bunu dünyaya göstərmək sonrakı nəsillərə
çatdırmaqdan ibarətdir. Bu işlərlə məşğul olmaq lazımdır.
Təəssüflər olsun ki. Naxçıvan böyük ədalətsizliklərə düçar olubdur. Keçmiş dövrlərdə də olubdur. Ancaq
məlumdur ki, XX əsrdə, sovet hakimiyyəti qurulan zaman bu bölgənin sərhədləri müəyyən edilərkən,
Azərbaycanın torpaqlarının bir qismi Ermənistana qatılıbdır. O cümlədən Zəngəzur və indi Naxçıvanı
Azərbaycanın böyük hissəsindən ayıran Mehri rayonu. Bu, tarixi ədalətsizlikdir. Biz bunu bu gün ürək ağrısı
ilə xatırlayırıq. Ancaq eyni zamanda, biz bugünkü reallıq şəraitində yaşayırıq və yaşamalıyıq. Belə reallıq
şəraitində bizimlə müharibə vəziyyətində olan və Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etmiş erməni
qəsbkarları ilə böyük sərhədə malik olan Naxçıvan, təbiidir ki, daim ağır şəraitdə yaşayır. Ölkənin paytaxtı
Bakı ilə, Azərbaycanın başqa bölgələri ilə nəqliyyat əlaqələri məhduddur, çətindir. Ancaq təyyarə və
avtomobil yolu ilə mümkündür.
SSRİ vaxtı bir yerdə olarkən çəkilmiş dəmir yolu bağlanıbdır. Naxçıvan belə şəraitdə yaşayır. Belə bir
şəraitdə Naxçıvana xüsusi qayğı göstərmək lazımdır, kömək etmək lazımdır. Bilin, biz Naxçıvana gedibgələn sərnişinlərin biletləri üçün ildə dövlət büdcəsindən 45 milyard manat ayırırıq. Yəni biletləri öz
qiymətinə deyil, ucuz satırıq. Bəzən bizim büdcə tərtib edənlər qımıldanırlar. Başqa söz işlətmək istəmədim.
Nə tez başa düşürsünuz?! Ancaq belə ədalətsizliyə yol vermək olmaz. Bunları ona görə demirəm ki, mən
naxçıvanlıyam. Naxçıvanlı olmasaydım da, ağdamlı, ya gəncəli olsaydım, yaxud şəkili olsaydım da
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu sözləri burada deyəcəkdim, çünki Azərbaycanın hər bir torpağı, hər
bir qarışı millətini sevən, xalqını sevən həqiqi azərbaycanlı üçün eyni dərəcədə əziz olmalıdır.
Başqa yardımlar da edirik. Ancaq təəssüflər olsun ki, mən Naxçıvanda doğulmuş adam, uşaqlıq, gənclik
dövrlərini Naxçıvanda keçirmiş adam kimi, bilirəm ki, bu, yeni əhval-ruhiyyə deyildir. Xatirimdədir, hələ
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1930–40-cı illərdə Bakıdan bəzi dairələr – onu deyə bilmərəm –Naxçıvana ögey münasibət göstərirdilər. Bu
bizi o vaxt incidirdi. Mən gənc idim. Ancaq bilirəm, məndən yaşlı adamları incidirdi və mən də anlayırdım.
Məni də incidirdi. Təəssüflər olsun ki, bu xüsusiyyət müəyyən qədər sirayətedici olubdur. Mən bunların qarşısını alıram. Amma təkcə mən yox, Azərbaycanda hamı bunu mənim kimi başa düşməlidır. Bir də deyirəm,
ona görə yox ki, mən naxçıvanlıyam. Ona görə ki, mən azərbaycanlıyam, həqiqi Azərbaycan oğluyam.
Bir-iki ay bundan öncə Naxçıvanın maliyyə məsələsi meydana çıxmışdı. Mən Maliyyə naziri Əvəz
Ələkbərova bir-iki dəfə göstəriş verdim. Hər dəfə məruzə etdi ki, mən bunu etdim. Amma buradan da mənə
xəbər gəlir ki, yox, tamam yerinə yetirməyibdir. Düzü, mən buna çox hirsləndim və dedim Naxçıvana get,
məsələləri həll et, geriyə dön, mənə məruzə et. Bir-iki gündən sonra məruzə etdi ki, səhər tezdən getdim
Naxçıvana, axşama qədər Naxçıvanda hamı ilə birlikdə işlədik, məsələlərin hamısını həll etdik, çox sağ olun
ki, Siz mənə bu göstərişləri vermişdiniz. Dedim bəs sən özün nə düşünürdün? Sən Azərbaycanın Maliyyə
nazirisən. Biz səni Maliyyə naziri təyin etmişik ki, hər dəfə səni tərpədən olsun?
Soruşdum ki, Naxçıvanda axırıncı dəfə nə vaxt olmuşdun? Dedi 1965-ci ildə. Dedim daha mənim sənə
sözüm yoxdur, sən özün-özünü göstərdin. Amma Əvəz Ələkbərov tək deyil, belələri az deyildir. Ondan da
böyük vəzifəli adamlar adlarını çəkə bilərəm ki, mən doqquz ildir Azərbaycan prezidentiyəm, bir dəfə də
buraya gəlməyiblər. Baxmayaraq, mən hər dəfə onlara başa salıram ki, işlərinizə məsuliyyətlə yanaşın. İndi
mən buradan bütün nazirlərə göstəriş verirəm. Hər bir nazir, hər bir idarə başçısı, hər bir məsuliyyətli şəxs,
yüksək vəzifəlı şəxs iki ayda bir dəfə Naxçıvana gəlməlidir. Gəlib sizin işlərinizlə məşğul olmalıdır və
şəxsən mənə məruzə etməlidir. Yoxsa biz Naxçıvanın inkişafını istədiyimiz kimi təmin edə bilməyəcəyik.
Naxçıvan blokada şəraitində olduğuna görə, mənim Naxçıvan haqqında siyasətimin bir hissəsi insanların
Naxçıvanda məskunlaşması, yaşaması məsələsidir. Nümunə göstərirəm Səfərəli Babayev. Mən onu
tanıyıram. Əl çala bilərsiniz, doğrudan da o, layiqli adamdır. O da başqaları kimi burada yaşadı, böyüdü,
alim oldu. Ondan sonra düşünərdi ki, mən niyə Naxçıvanda oturum, Bakıya gedim, orada özümə ev alım,
uşaqlarımı da yığım oraya. Yaxşı, ərsəyə gələn hər bir naxçıvanlı Naxçıvanı tərk edib getsə, burada kim
qalacaq, burada kim yaşayacaq? Amma belələri çox deyildir.
Çoxlari belədir, buradan istifadə edirlər – bəli, vətənləridir, istifadə etməlidirlər – təhsil alırlar, ali məktəbi
qurtarırlar və çalışırlar ki, haradasa, Bakıda, ya başqa yerdə ilişib qalsınlar, Naxçıvana gəlməsinlər. Belələri var. Mən
belələrini bəyənmirəm.
Mən son dəfə Naxçıvandan 1948-ci ildə çıxıb getmişdim, Allah elə elədi ki, mən 1948-ci ildə getdim, nə qədər
yerlərdə yaşadım, işlədim, nə qədər yüksək mərtəbələrə çatdım. Ancaq 1990-cı ildə yenə Naxçıvana gəldim.
Mənə yenə Naxçıvan həyan oldu. İnanın, əgər 9 il bundan öncə, iyunun 9-da məni dartıb Bakıya aparmasaydılar,
mən Naxçıvandan heç bir yerə getməyəcəkdim, ömrümün axırına qədər burada yaşayacaqdım. Ona görə də gərək
insanlar Naxçıvanda məskunlaşsınlar.
Naxçıvanlılar fədakardırlar. Naxçıvanlılar təvazökardırlar, zəhmətkeşdirlər. Mən bir-iki dəfə demişəm,
naxçıvanlılar Naxçıvanı əhatə edən məğrur qayalar kimi məğrurdurlar. O məğrur qayalarda bir kişi gözəlliyi
var. Bəli, bu gözəllik naxçıvanlılara məxsusdur. Amma naxçıvanlılar öz torpaqlarını tərk etməməlidirlər.
Əgər istəyırsinizsə, mən işimi buraxım, gəlib yenə sizinlə burada yaşayım.
Sizə bir belə təriflər dedim, indi bir neçə də tənqid deyəcəyəm. Yəqin ki, bu, xoşunuza gəlməyəcəkdir.
Doğrudur, şəraitiniz ağırdır, imkanlarınız məhduddur. Belə ağır şəraitdə Naxçıvan inkişaf edir. Bu bizim
hamımızı sevindirir. Ancaq birincisi, naxçıvanlılar özlərini gərək təvazökar aparsınlar. Heç vaxt burunlarını
dik tutmasınlar. Yəni başı dik tutmaq olar. İnsanın başı dik olmalıdır, amma burnu yox. Onda o insanın
keyfiyyəti mənfi olur. Mən indi nazirlərə bu qədər göstərişlər verirəm. Ondan sonra siz hər bir naziri gətirib
qapınızda saxlayasınız, yaxud deyəsiniz ki, mənim bu gün vaxtım yoxdur, sabah gəlin. Yaxud da özünüzü
təkəbbürlü aparasınız, təvazökar olmayasınız. Siz bununla mənim dediyim gözəl sözlərə böyük ləkə vurmuş
olacaqsınız. Amma mən belə seyləri görürəm.
Biri gedir Bakıda avtomobil sürür. Polisə baxmır, filana baxmır. Saxlayırlar, bala, niyə edirsən? Mən
naxçıvanlıyam. Nə olsun ki, naxçıvanlısan? Belələri sizə də, mənə də ləkə gətirirlər. Basa düşürsünüz? İnsan
heç vaxt cızığından çıxmamalıdır. Ancaq mənim çoxillik təcrübəm nəyi göstərir? Vəzifə alan adamlar var, bir
azdan sonra görürsən ki, vəzifə onları xarab edir. İndi qalmısan məəttəl, bunu çıxarasan, axı qoymusan ki, bu
adam işləsin. Çıxarmayasan, buna necə dözəsən.
Mənə Bakıda danışırdılar. Bir nəfər alim, elmlər doktoru var, heç vaxt vəzifəsi olmayıbdır. Götürdük onu
nazir qoyduq. Sonra elə bir rejim yaradıbdır ki, səhər işə gələndə onun iki nəfər – eyib olmasın – quyruq
buluyanı gərək qapıda dursun. O, avtomobillə gələndə biri onun qapısını açacaqdır, biri də portfelini
götürəcəkdir, gedəcəklər yuxarıya.
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Ay balam, o elmi-tədqiqat institutunda heç sənin iş otağın da yox idi. Çox olsa, çox olsa ümumi otaqda
bir masan var idi. Onun arxasında otururdun. İndi böyük iş otağın var, onun qabağında katibə otağı – bu da
bir az gülməlidir, elədirmi – zəngi basır, mənə çay gətir. Heç evdə arvadı ona çay da vermir. Məəttəl
qalırsan. İnsan da bir ayın içərisində bu qədər dəyişilə bilərmi? Amma dəyişilirlər.
Sonra mənə bir yerdən xəbər verdilər ki, – hələ onların adını demirəm, amma təkrar eləsələr, sonra sizə
deyəcəyəm – böyük nazirlikdir, səhər-səhər hamısı işlərində farağat durur. Nazir gəlib qapıdan girəndə səs
ucaldandır, nədir, bilmirəm, xəbər verir – «nazir gəlir», gərək hamı işlədiyi yerdə ayağa dursun. Belə şey
olmaz axı! İndi siz gülürsünüz, xoşunuza gəlir. Amma elə bilirsiniz, sizdə bu yoxdur? Sizdə də var. Mən
bilirəm harada var. Amma hələ açmayacağam. Ona görə təvazökarlıq lazımdır. Bildinizmi? İnsanı hörmətə
qaldıran onun zəhmətkeşliyidir, mənəvi təmizliyidir, millətə, dövlətə, xalqa sədaqətidir, onun xeyirxahlığıdır.
Amma bunlarla bərabər, mütləq onun təvazökarlığıdır, gərək heç vaxt təvazökarlığı unutmayasınız.
Bu gün bu sözləri sizə deməyi özümə borc bilirəm. Çünki mən hər bir insanı pis yoldan çəkindirmək
istəyirəm. İnsan pis yola gedəndə, o, uzaq gedibsə, onu geriyə döndərmək mümkündür, ancaq onun özünə
zərərli olacaqdır. Mən istəyirəm ki, insanlar özlərinə bu zərəri vurmasınlar. Başa düşürsünüz?!
Nəhayət, mən doqquz ildir ki, sizin yanınızdan getmişəm. Sizə hesabat verirəm. Bu doqquz il müddətində
Azərbaycanı ağır ictimai, siyasi, iqtisadi böhrandan çıxartdıq, sabitliyi təmin etdik hüquqi, demokratik dövlət
qurduq, demokratik dəyərlərin bərqərar olmasını təmin etmişik və ardıcıl surətdə təmin edirik.
İqtisadiyyatımızı inkişaf etdiririk və indiyə qədər gördüyümüz işlər bizim iqtisadiyyatımızın bundan sonra
daha yüksəklərə qalxmasını təmin edəcəkdir.
Doğrudur, əhalimizin bir qismi kasıbçılıq içindədir, işsizlər var. Biz onlara qayğı göstərməyə çalışırıq. Siz
də burada bunu özünüz etməlisiniz. Amma bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Bu həqiqətdir, bunu dünya
görür. Bunu beynəlxalq maliyyə qurumları görürlər – hamı görür. Rəqəmlər çoxdur. Bir şey deyə bilərəm ki,
1996-cı ildən 2001-ci ilə qədər işləyənlərin normal əməkhaqqı 4 dəfə artıbdır. Təqaüdlər 4 dəfə artıbdır.
Aparılan islahatlar artıq indi mal bolluğu yaradıbdır.
Bilirəm ki, burada kənd təsərrüfatı məhsullarını o qədər istehsal edirsiniz ki, bilmirsiz nə edəsiniz. Amma
mən 1990-cı ildə buraya gələndə orada yaşayırdım, birinci mərtəbədə mağaza var idi. Orada səhər saat
altıdan ət üçün növbə idi. İnsanlar bir-birini qırırdılar. Amma indi çörək, ət, başqa şeylər boldur. Vaxtınızı
alıb bu barədə danışmaq istəmirəm, bu rəqəmlər sizə məlumdur. Mən demək istəyirəm ki, sizin yanınıza
doqquz ildən sonra alnıaçıq, üzüağ gəlmişəm.
Bizim apardığımız daxili və xarici siyasət Azərbaycana yeni uğurlar gətirəcəkdir. Ermənistan–
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ munaqişəsini sülh yolu ilə həll edəcəyik. Mütləq həll edəcəyik. Xalqımız ilbəil
firavan yaşayacaqdır. İndi bizim büdcəmizin ümumi məbləği orta hesabla 1 milyard dollardır. Amma 1993cü ildə bu, on dəfə az idi. Bu, üç-dörd il sonra 4-5 dəfə artacaqdır. Bunu bilin. İmkanlarımız artacaqdır.
Neft Fondu yaratmışıq. Bizim 1 milyard 200 milyon dollar valyuta ehtiyatımız var. Mən bəzi qaçqınları
çadırlardan çıxarmaq üçün və Ermənistandan köçüb gəlmiş insanların şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün 75
milyon dollar ayırdım.
Burada Kərki kəndindən qaçqınlar var. Mən vəsait ayırdım ki, onlara həyətyanı evlər tikilsin. Mənə
dedilər ki, onlar deyirlər yox, bizə Əliabadda beşmərtəbəli ev tikin. Evi tikirik, bunları da edirik – hamısını
edirik və hamısını da edəcəyik. Arxayın olun, Azərbaycanın gələcəyi uğurludur
Mən sizə bir daha cansağlığı, səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVANDAKI "N" HƏRBİ HİSSƏSİNDƏ KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(17 iyun 2002)

17 iyun 2002-ci il
Əziz əsgərlər, zabitlər, generallar, Azərbaycan Ordusunun qəhrəman övladları!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə ən xoş arzularımı bildirirəm. Sizə, Azərbaycan əsgərinə,
müstəqil Azərbaycanın ordusuna olan daimi sevgimi, məhəbbətimi bəyan edirəm. Sizinlə burada, qısa bir
zamanda yaranmış hərbi şəhərcikdə, Azərbaycanın gözəl guşələrindən biri olan Naxçıvanda, boz, eyni
zamanda əzəmətli qayaların, dağların ortasında yerləşən, indi üstündə durduğumuz müqəddəs torpaqda
görüşərkən sizə bir daha – bir daha qəlbimdə olan ən yüksək hisslərimi bildirirəm.
Azərbaycan Ordusu dövlət müstəqilliyimizin ən dəyərli töhfələrindən biridir. Biz keçən il Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü qeyd etdik. İndi artıq 11-ci ili yaşayırıq. Bu illərdə Azərbaycan
böyük tarixi yol keçib, böyük sınaqlardan çıxıbdır. Ancaq öz dövlət müstəqilliyini, azadlığını, suverenliyini
göz bəbəyi kimi qoruyub saxlayıbdır. Bu bizim bütün millətimizin, Azərbaycan xalqının ən böyük
nailiyyətlərindən biridir. Bu illərdə Azərbaycanda öz milli dövlətimizi – hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət
yaratdıq. Dövlətimizin bütün təsisatlarını yaratdıq. Dövlətimizin fəaliyyət göstərməsi, ölkəmizin idarə
edilməsi üçün lazım olan qanunlar, qərarlar qəbul etdik, fərmanlar verdik. İndi Azərbaycanın müstəqil dövlət
olaraq, dünyanın bütün qabaqcıl dövlətləri kimi özünün dövləti idarə etmək üçün lazım olan mexanizmi var,
qanunları var.
Biz hüquqi dövlət yaratmışıq. Bu o deməkdir ki, dövlətimiz hüquq əsasında idarə olunur. Biz demokratik
dövlət yaratmışıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın hər yerində demokratik prinsiplər bərqərar olubdur. Bu o
deməkdir ki, insanlar tam sərbəstdir, azaddır. İnsanlara bütün azadlıqlar verilibdir. Söz azadlığı, vicdan
azadlığı, fikir azadlığı hamısı təmin olunubdur.
Azərbaycan dünyəvi dövlətdir. Demək, tarixi, milli dəyərləri ilə bərabər, mənəvi dəyərləri ilə bərabər,
Azərbaycan ümumbəşəri dəyərlərdən də bəhrələnir və onlarla zənginləşərək ölkəmizi dünyanın inkişaf etmiş
dövlətlərinin səviyyəsinə qaldırmaq yolu ilə gedir.
Azərbaycan dövlətinin ən böyük dayağı, onun sütunu Azərbaycanın Silahlı Qüvvələridir. Azərbaycanın
Silahlı Qüvvələrinə daxil olan bütün hərbi strukturlardır. Bunların içərisində birinci yerdə Azərbaycan
Ordusudur. Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ən dəyərli nəticələrindən biri Azərbaycanın milli ordusunun
yaranması, təşkil olunması və onun müasir tələblərə uyğun hazırlanmasıdır. Hər bir dövlət öz dövlətçiliyini
qüdrətli etmək istəyirsə, onun güclü ordusu olmalıdır. Biz bu gün böyük iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, tarixi
nöqteyi-nəzərdən çox qısa bir zamanda Azərbaycanda güclü milli ordu yaranıbdır. Bu ordunun bir hissəsi də
burada, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvanda yerləşir. Naxçıvandakı hərbi hissələrin biri də
sizsiniz və bu gün biz sizinlə görüşürük.
Bilirəm ki, burada qısa müddətdə hərbi şəhərcik yaratmaq, böyük bir hərbi hissənin Azərbaycanın
sərhədlərinin keşiyində durmasını təmin etmək asan məsələ deyildir. Bu, çətin, ağır işdir. Ancaq biz bunun
öhdəsindən gəlmişik. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi və Azərbaycan Ordusunun Naxçıvanda yerləşən hərbi
hissəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi – hamısı birlikdə burada bu gözəl hərbi şəhərciyi
yaradıblar.
Mən buraya gələrkən sizin sərəncamınızda olan hərbi texnikanın, silah-sursatın cüzi bir hissəsi ilə tanış
oldum. Bu, məni sevindirdi. Sevindirən odur ki, hərbi hissənin lazım olan qədər hərbi texnikası, silah-sursatı
var. Bir də ona görə sevindim ki, bu texnikadan, bu silah-sursatdan istifadə etmək və onların vasitəsilə
düşmənə zərbələr vurmaq bacarığına malik olan zabitlərimiz, mütəxəssislərimiz, əsgərlərimiz var.
Ordu xidməti çox böyük fədakarlıq tələb edir, cəfakeşlik tələb edir. Ölkəmizin hər bir gənci, Azərbaycan
xalqına, millətinə mənsub olan hər bir gənc öz şərəfli borcunu mütləq yerinə yetirməlidir, orduda xidmət
etməlidir. Orduda xidmət edib, sonra tərxis olan gənc bizim cəmiyyətdə də, həyatımızın bütün sahələrində də
ən dəyərli insan hesab olunur. Mən bəzən ayrı-ayrı vəzifələrə təqdim olunan namizədlərin işinə baxarkən,
onların əvvəl harada təhsil aldıqlarını, işlədiyini öyrənərkən birinci növbədə fikir verirəm ki, hərbi xidmətini
keçib, yoxsa yox.
Bunu siz də bilin, bütün gənclərimiz də bilsinlər. Hərbi xidmətini keçən, öz vətəndaşlıq borcunu yerinə
yetirən gənc bizim dövlətdə, mənim başçılıq etdiyim dövlətdə ən hörmətlidir. Kadr nöqteyi-nəzərindən mənə
2- 3 nəfər təqdim edəndə, mən hansına daha çox meyl göstərirəm – baxıram kim hərbi xidmətini keçmiş,
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vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirmişdir. Bu, mənim üçün o birilərindən dəyəridir. Bu, mənim şəxsi
xüsusiyyətimdir. Mən bunu sizə deyirəm. Amma bu, təkcə şəxsi xüsusiyyət deyil, bu, dövlətçilikdən irəliyə
gələn bir xüsusiyyətdir.
Gənclər burada hərbi xidmət keçirlər. Burada günəş də var – çox hərarətli günəş – dağlar da var, bəzən
günəşin şüaları onlardan geriyə qayıdıb daha da çox isti verir. Amma bu dağların başında qar da var,
görürsünüz, o da buranı sərinləşdirir. Burada gözəl bir iqlim var. Bu gözəl yerdə xidmət etmək, təbiidir ki,
heç bir insan üçün böyük çətinlik yarada bilməz.
Mən bu gün burada sizinlə görüşümdən istifadə edərək bu fikirləri təkcə sizin üçün yox, bütün
Azərbaycan gəncləri üçün deyirəm. Azərbaycan əsgərləri üçün deyirəm, Azərbaycan Ordusu üçün deyirəm.
Mən tanış oldum, burada qısa müddətdə gözəl yeməkxana hazırlanıb, kazarmalar hazırlanıb, tibb məntəqəsi
var. Demək, burada hərbi xidməti yerinə yetirmək üçün bütün şərait təmin olunubdur. Bir də deyirəm, bu
şəhərciyi qısa müddətdə yaratdıqlarına görə, mən hamıya, xüsusən Naxçıvan Muxtar Respublikasının
rəhbərliyinə və Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova minnətdarlığımı bildirirəm.
İki il müddətində yaradılmış bu şəhərciyin nümunəsində indi təsəvvür etmək olar ki, Azərbaycan Ordusu
qısa bir zamanda nə qədər inkişaf edib və hansı vəziyyətdədir. Azərbaycanda dövlətinə, millətinə, xalqına
mənfi münasibət göstərən insanlar, yaxud bəzi qruplar var, hətta müxtəlif siyasi təşkilatlar da var, onlar
iqtidarı tənqid edirlər. Tənqid etmək bizi narahat etmir. Çünki mən də tənqid edirəm. Hesab edirəm ki, bizi
də tənqid etməlidirlər. Çünki hər şeyi nə biz tamam yerinə yetirə bilirik, nə də başqaları. Əgər sağlam tənqid
olsa, bu, bizə, bir-birimizə köməkdir. Ancaq bəziləri tənqid etmir, sadəcə, yalanlar, şayiələr, uydurmalar,
bəzən böhtanlar yayırlar. Ayrı-ayrı adama böhtan atmaq olar. Baxmayaraq ki, bu da mənəviyyatsızlıqdır. Şər
də demək olar, yalan da demək olar, bunlar hamısı mənəviyyatsızlıqdır. Amma sən bu ölkədə yaşayırsan, bu
dövlətin yaratdığı ictimai-siyasi sabitlik şəraitində rahat yaşayasan, nəinki yaşayasan, həyat tərzin də çox
yüksək olsun, ancaq xəbərin olmadan durub deyəsən ki, Azərbaycan Ordusu zəifdir, orduda bu yoxdur, o
yoxdur, bizə güclü Azərbaycan Ordusu lazımdır. Mən o adamlardan bu gün bir də soruşuram. Onların
Azərbaycan Ordusundan, onun bugünkü vəziyyətindən heç olmasa, bir faiz də olsun, xəbərləri varmı?
Yoxdur və xəbər də bilmək istəmirlər, öyrənmək istəmirlər. Çünki onda onlar üçün bu yalanları demək,
bəlkə də, bir az çətin olar. Bəlkə də onda, əgər onların vicdanları varsa, o vicdan onları bu yalandan bir
balaca kənara çəkər. Yox, onlar bilmək istəmirlər və bizim orduya böhtan atırlar. Yenə də deyirəm, kiməsə
böhtan atmaq olar, amma müstəqil Azərbaycan dövlətinin müdafiə qüdrətini təmin edən, onun əsas
sütunlarından biri olan orduya böhtan atmaq cinayətdir. Onlara cavab olaraq, mən bu gün deyirəm –
Azərbaycanın müasir tələblərə uyğun güclü, qüdrətli ordusu var.
Ancaq bu da son hədd deyildir. Biz ordumuzu daha da gücləndirməliyik. Onu müasir silahlarla daha çox
silahlandırmalıyıq. Ordumuzun zabit korpusu öz peşəkarlığını daha da artırmalıdır. Başqa işlər də görməlidir.
Mən bu vəzifələri daim Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi qarşısında qoyuram, müdafiə naziri generalpolkovnik Səfər Əbiyevin qarşısında qoyuram və ondan tələb edirəm. Bu gün də tələb edirəm ki, mənim
qoyduğum bu vəzifələr ardıcıl surətdə yerinə yetirilsin. Ancaq bu gün mən bizim ordumuzu, onun
səviyyəsini, onun döyüş qabiliyyətini yüksək qiymətləndirirəm və Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi
rəhbərliyinin, şəxsən general- polkovnik Səfər Əbiyevin fəaliyyətini bəyənirəm.
Mənim dediyim bu sözlər Azərbaycan Ordusunun bütün hissələrinə aiddir, o cümlədən Naxçıvan Muxtar
Respublikasında yerləşən böyük hərbi hissəyə və onun komandiri general Mustafayevə aiddir. Mən bu gün
bu bəyanatları verərkən ordumuzu müdafiə edirəm, generallarımızı müdafiə edirəm, zabitlərimizi müdafiə
edirəm. Amma eyni zamanda düşünürəm ki, onlar mənim bu sözlərimdən daha da çox ruhlanacaqlar, daha da
inamla işləyəcəklər, işlərində olan qüsurları aradan qaldıracaqlar və daim mənim verdiyim, prezidentin, Ali
Baş Komandanın verdiyi bu qiymətlərə layiq olacaqlar.
Mən qeyd etdim, hər bir dövlətin öz dövlətçiliyini təmin etmək üçün güclü ordusu olmalıdır. Bu, xüsusən
bizim üçün lazımdır. Çünki bilirsiniz ki, Ermənistan silahlı qüvvələri vaxtilə Azərbaycanın torpaqlarının 20
faizini işğal ediblər və işğal etdikləri torpaqlardan bir milyondan artıq soydaşımız didərgin düşüb çadırlarda
yaşayır.
Biz 1994-cü ilin may ayında atəşi dayandırdıq və məsələnin sülh yolu ilə həll olunması prosesinə
qoşulduq. Biz o vaxtdan bu prosesdə fəal iştirak edirik. Yəni bu, birinci növbədə, bizim üçün lazımdır və
bütün beynəlxalq təşkilatların, dünyanın böyük dövlətlərinin imkanlarından istifadə etməyə çalışırıq. ATƏTin Minsk qrupu – Rusiyanın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, Fransanın başçılıq etdiyi Minsk qrupu ilə də sıx
əməkdaşlıq edirik və bundan sonra da edəcəyik. Ümidvaram ki, biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsini
sülh yolu ilə həll edəcəyik. İşğal olunmuş torpaqlar azad ediləcək, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımız öz elinə-obasına qayıdacaqlar. Ancaq bu
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sülh danışıqlarını apararkən, biz daim öz hərbi potensialımızı, müdafiə potensialımızı gücləndirməliyik,
ordumuzu gücləndirməliyik. Bizim ordumuz nə qədər güclü olsa, apardığımız danışıqlarda bir o qədər də
uğurlar əldə edə bilərik. Mən inanıram ki, bizim ordumuz indiyə qədər gücləndiyi kimi, bundan sonra da
günbəgün güclənəcəkdir.
Amma orduda hər bir əsgər, hər bir zabit, hər bir general bilməlidir ki, o, özünü hərbi peşəyə həsr edir.
Hərbi peşə isə vətəni, torpağı qorumaqdır. Vətəni, torpağı qorumaq üçün isə gərək gücün olsun və əgər
kimsə sənin torpağına, vətəninə qəsd edirsə, ona layiqli cavab verə, layiqli zərbələr endirə biləsən. Mən
inanıram ki, Azərbaycan Ordusu güclənərək elə bir səviyyəyə çatacaqdır k, lazım olan anda o, Azərbaycana
qəsd edən hər bir düşmənə zərbə vuracaq və zəfər qazanacaqdır. Siz hamınız, lazım olarsa, Ali Baş
Komandanın belə bir əmrinə hazır olmalısınız və bu əmri şərəflə yerinə yetirməlisiniz.
Naxçıvanda yerləşən hərbi hissələrin vəzifələri başqalarından fərqlidir. Əgər Qarabağ bölgəsində
Azərbaycan Ordusu atəşkəs elan olunandan sonra Ermənistan ordusu ilə üz-üzə durub torpaqlarımızı
qoruyursa, erməni ordusu Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında yerləşirsə, burada, Naxçıvanda
Azərbaycanın Ermənistanla 260 kilometr məsafədə sərhədi var. Bu sərhədi siz qoruyursunuz. Azərbaycan
Ordusunun buradakı hissələri qoruyur.
Azərbaycanda sərhəd dəstəsi xüsusi vəzifə daşıyır. Qonşu, dost İran və Türkiyə ilə sərhədləri qoruyur,
onlar da qorunmalıdır. Təbiidir ki, bunlar ikisi də bizə dost ölkədir. Biz onlarla əməkdaşlıq edirik. Ancaq
beynəlxalq terrorizm narkotiklərin daşınması, silah alveri, qaçaqmalçılıq və bu kimi başqa hallar həm İran,
Türkiyəni narahat edir, həm də bizi narahat edir. Ona görə də bizim Naxçıvan sərhəd dəstəsi bu işlərlə ciddi
məşğul olmalıdır.
İndi beynəlxalq terrorizm bütün dünya, bəşəriyyət üçün ən təhlükəli faktordur. Keçən il sentyabrın 11-də
Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş dəhşətli terror hadisəsi bizim hamımızı hiddətləndiribdir.
Azərbaycan dövləti beynəlxalq terrorizmlə mübarizə işində Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir alyansda, bir
koalisiyada olduğunu dərhal bəyan etdi. Biz o vaxtdan üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetiririk.
Əfqanıstanda olan proseslərin qarşısını almaq məqsədilə NATO qüvvələrinin o bölgəyə getməsi və başqa
işlərdə biz öz xidmətlərimizi göstəririk və bundan sonra da göstərəcəyik.
Amma beynəlxalq terrorizmlə mübarizə qurtarmayıbdır. Mübarizə davam edir və Ermənistan ərazisində
vaxtilə müxtəlif terrorist qruplar mövcud olubdur. Bəzi məlumatlara görə, onlar işğal olunmuş torpaqlarda da
öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər, hər halda, narkotik maddələr daşımaq və cürbəcür belə qanunsuz işlər
görməklə məşğuldurlar. Bu barədə məlumatlar var. Ona görə burada Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bir
hissəsi 260 kilometr uzunluğunda sərhədi qorumalıdır və sərhədin hansı nöqtəsində olursa-olsun bizim
torpağımıza qəsd edənlərə hər an lazımi cavab verilməlidir.
İndi Minsk qrupu vasitəsilə Ermənistan ilə Azərbaycan arasında sülh əldə olunması üçün danışıqlar
gedir. Prezidentlərin nümayəndələri bir ay bundan öncə Praqada görüşmüşlər. Ola bilər, yaxın vaxtlarda
Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri də olsun. Bunlar hamısı məsələnin sülh yolu ilə həll
olunması üçündür. Bu gün bir daha bəyan edirəm: Azərbaycanın Prezidenti kimi mən məsələnin sülh yolu ilə
həll olunması üçün bundan sonra da bütün imkanlardan istifadə edəcəyəm. Mənim məqsədim sülh yaratmaq
və Azərbaycanı bu vəziyyətdən çıxarmaqdan ibarətdir. Buna görə də Azərbaycan Ordusu günbəgün
güclənməlidir, qüdrətlənməlidir.
Hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən hərbi hissələr öz üzərlərinə
düşən vəzifəni layiqincə yerinə yetirirlər. Burada məni sevindirən odur ki, hərbi hissənin komandanlığı ilə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyi arasında çox işgüzar əlaqələr yaranıbdır. Mənə dedilər ki,
buradakı kazarmalar və bəzi başqa binalar yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasının daxili imkanları
hesabına, yəni onun xərcləri ilə tikilibdir. Hesab edirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan bu
işgüzar əlaqələr hakimiyyət orqanları tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən orduya göstərilən qayğı bir
nümunə kimi başqa bölgələrdə də istifadə edilməlidir.
Əldə etdiyiniz nailiyyətlərə görə sizi bir daha təbrik edirəm. Yeni yaranmış bu şəhərciyə uğurlar
arzulayıram. Güman edirəm ki, bir müddətdən sonra mən Naxçıvana yenidən gələrkən buranı daha da geniş
görəcəyəm. Bunlar hamısı burada xidmət edən əsgərlər üçündür, döyüşçülərimiz üçündür, bizim
övladlarımız üçündür. Bizim övladlarımız orduda xidməti şərəfli vəzifə kimi yerinə yetirməlidirlər. Ancaq
bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün biz hamımız birlikdə onlara müasir ordu səviyyəsində şərait yaratmalıyıq.
Allaha şükürlər olsun ki, burada bu şərait yaranıbdır.
Sizi bir daha təbrik edirəm. Sizinlə görüşümdən çox şadam. Azərbaycan əsgərinə, Azərbaycan Ordusuna
yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ ADINA
HƏRBİ LİSEYİN NAXÇIVAN FİLİALINDA KURSANTLARLA GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(17 iyun 2002)
17 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz kursantlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Naxçıvanski adına Hərbi liseyin Naxçıvan filialında hərbi təhsil alan gənclərin valideynləri!
Sizin hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizi belə gözəl, göyçək, hərbi qaydada, nizam-intizamla düzlənmiş
görmək məni çox sevindirir.
Biz bu il Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyin yaradılmasının 30-cu ildönümünü qeyd edəcəyik. Mən
belə qərar qəbul etmişəm ki, payızda bu yubileyi qeyd edək, çünki bu, Azərbaycan xalqının tarixində çox
mühüm bir səhifədir. Gənclərimizi hərbi peşəyə cəlb etmək üçün, hərbi peşəyə alışdırmaq üçün hələ 30 il
bundan öncə – Sovet İttifaqı mövcud olan zaman, Sovet İttifaqı üçün, bütün xalqlar üçün vahid ordu olduğu
zaman, İkinci dünya müharibəsindən sonra Cəmşid Naxçıvanski liseyinə bənzər – Suvorov, Naximov məktəbləri mövcud olduğu bir vaxtda, – Azərbaycan öz övladları, öz balaları üçün hərbiləşdirilmiş xüsusi orta
məktəb yaratmaq qərarını qəbul etmişdi. Bu, Moskvada etirazla qarşılandı və hətta dedilər ki, biz anlamıriq,
axı Sovet İttifaqı var, sovet xalqı var, vahid sovet ordusu var. Hər bir gənc sovet ordusunun böyük SSRİ
ərazisində olan müxtəlif hərbi məktəblərə daxil olub, hərbi təhsil ala bilər. Bunları mənə bildirərək onu da
soruşdular ki, Siz bunu nə üçün edirsiniz? Sonra isə mən qəbul etdiyim qərarın üzərində dayandığıma görə,
bu etirazların izahatını verərək, eyni zamanda, Azərbaycanda belə bir hərbiləşdirilmiş orta məktəbin
zəruriliyini sübut etməyə çalışdım. Bunun nə olduğunu onlar, yəni Moskvada, SSRİ-nin rəhbərliyində bu işlə
məşğul olan adamlar bilirdilər, amma anlamaq istəmirdilər. Mən isə öz qərarımda israrlı idim.
30 il bundan öncə yaratdığımız hərbiləşdirilmiş orta məktəb, indi Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi lisey
Azərbaycanın milli ordusunun yaranmasında, zabit kadrlarının hazırlanmasında böyük iş görmüş və dəyərli
xidmətlər göstərmişdir. Biz bunları payızda, liseyin 30 illik yubileyini keçirərkən geniş təhlil edəcəyik.
Güman edirəm, indi bizim tarixçilərimiz, o cümlədən hərb tarixi ilə məşğul olan mütəxəssislərimiz artıq bu
barədə öz tədqiqatlarını aparmalıdırlar. Hər bir tədqiqatın məqsədi qəbul olunmuş qərarın, yaxud başlanmış
işin son nəticəsini araşdırmaqdır.
Bizim alimlər bilirlər ki, çox vaxt hansısa bir nəzəriyyəni – bu, bütün dünyada belədir, təkcə bizdə deyil –
irəliyə sürürlər. Ancaq o nəzəriyyənin nəticələri haqqında müxtəlif fikirlər meydana çıxır. Hərə öz fikrini sübut
etmək istəyir. Bəzi hallarda bu nəzəriyyələrdən biri qalib gəlir, bəzi hallarda isə aparılan tədqiqat işi və ona sərf
olunan vəsait puça çıxır. Çünki nəticə əldə olunmur. Amma biz bu işi başlayanda o bizim üçün nəzəriyyə deyildi,
böyük gələcəyə baxış idi. Azərbaycanın gələcəyinə baxış idi. Azərbaycanda milli zabit kadrlarının hazırlanması
üçün ilk addımlar idi. Biz bu addımları atarkən düşünürdük ki, zaman gələcək, Azərbaycan xalqı öz milli
azadlığını əldə edəcək, dövlət müstəqilliyini əldə edəcək, müstəqil Azərbaycan dövləti yaranacaqdır.
Hər bir dövlət üçün olduğu kimi, Azərbaycan dövləti üçün də ən vacib şərt dövləti qüdrətli etmək,
yaşatmaq üçün onun ordusunun və ordusunu təşkil edən peşəkar zabit korpusunun olmasıdır. Bəli, biz 30 il
bundan öncə bu fikirləri nəzərə alaraq bu işə başladıq. İndi onun gözəl nəticələri göz qabağındadır.
Mən dünən axşam Müdafiə naziri Səfər Əbiyevlə söhbət edirdim. Bunlar hamısı mənə məlumdur. Ancaq
söhbət zamanı yenidən hər bir mövzunu müzakirə edirsən. Hazırda Azərbaycan ordusunun zabit korpusunun
əksəriyyətini təşkil edən Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbiləşdirilmiş orta məktəbin, indiki Hərbi liseyin
buraxdığı gənclərdir ki, sonra müxtəlif ali hərbi məktəblərdə təhsil almışlar. indi də ordumuzda uğurla
xidmət edirlər. Biz bu işləri gördük və nəticələri də göz qabağındadır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini ilbəil möhkəmləndirərək, eyni zamanda, ordusunu möhkəmləndirir.
Ordusunun zabit heyətini peşəkar kadrlarla təmin etməyə çalışır. Bu baxımdan vaxtilə Naxçıvanski adına
Hərbi liseyin Naxçıvan Muxtar Respublikasında filialının yaradılması məsələsi meydana çıxdı. Bu təbiidir.
Çünki birincisi, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq Azərbaycanın tərkibində muxtar respub

Görüşdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri Vasif Talıbov, Müdafiə naziri general-polkovnik Səfər Əbiyev və
Naxçıvan qaрнizonunun komandanı general-leytenant Kərəm Mustafayev iştirak edirdilər.
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likadır. Onun özünün Konstitusiyası var, hökuməti var. Muxtar respublikanın Ali Məclisinin və onun
rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən bütün dövlət strukturlarının özünəməxsus statusları var. Ona görə
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu konstitusion vəziyyətini nəzərə aldıq.
İkincisi, təəssüflər olsun, mən bunu dünən nitqimdə də bəyan etdim ki, vaxtilə, XX əsrin 20-ci illərində,
yəni sovet hakimiyyəti təzə qurulan zaman Qafqazda respublikaların sərhədləri yaranarkən Azərbaycana
qarşı ədalətsizlik edilibdir. Azərbaycanın qədim torpaqları olan Zəngəzur mahalı və başqaları Ermənistana
verilibdir. Bununla əlaqədar Zəngəzurun Araz çayı sahilində olan, qədim Azərbaycan torpağı olan Mehri
rayonu da Ermənistana verilibdir. Beləliklə, böyük Azərbaycan ilə onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan
arasında coğrafi nöqteyi-nəzərdən müəyyən çətinliklər yaranıbdır.
Biz sovet hakimiyyəti illərində bu çətinlikləri görürdük. Bəlkə xalq bunu görmürdü. Amma bir dövlətdə
olduğumuza görə qarşısını alırdıq. Amma indi hər birimiz müstəqil dövlətik. Onu da nəzərə alaq ki,
Ermənistan hələ 1988-ci ildə Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə çıxış etdi, münaqişə yarandı, müharibə baş
verdi, qanlar töküldü və müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu.
Əlbəttə, belə bir vəziyyətdə Azərbaycanın qədim torpağı olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının indi
Ermənistana mənsub torpaqla ərazi nöqteyi-nəzərindən Azərbaycandan aralı düşməsi çətinliklər yaradıbdır.
Bu çətinliklər Naxçıvan Muxtar Respublikasında əhalinin yaşayışını, əmək fəaliyyətini təmin etmək üçün
əlavə tədbirlər görməyimizi tələb edir. Bütün bunları, Naxçıvan Muxtar Respublikasını nəzərə alaraq, vaxtilə
biz burada Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyin filialını yaratdıq. İndi görürük ki, bizim bu addımımız da
çox doğru, düzgün və çox vaxtında atılan addım olubdur.
Burada filial neçə ildir fəaliyyət göstərir. İndi onun həm dərslər keçmək, həm kursantların yaşaması üçün
özünəməxsus şəraiti, maddi-texniki bazası var. İndi görürəm, yeni korpus tikilir. Demək, burada yaxşı bir
hərbi məktəb mövcuddur və öz gələcəyi haqqında düşünür. Daha doğrusu, bu məktəbin gələcəyi haqqında
biz düşünürük və ona imkanlar yaradırıq.
Naxçıvanski adına Hərbi lisey 30 il ərzində Azərbaycana böyük xidmətlər göstəribdir. İnanıram ki, onun
filialı, Naxçıvan filialı da qısa bir zamanda burada yeni bir hərbi liseyin yaranması üçün əsas qoyubdur.
Bunları nəzərə alaraq, mən Naxçıvana gəlişimlə əlaqədar proqramımda mütləq sizinlə görüşməyi
arzulamışdım. Şükürlər olsun ki, mənim bu arzum yerinə yetibdir. Mən sizin yanınıza gəlmişəm, sizinlə
görüşürəm, gənc Azərbaycan övladlarına baxıram, çox sevinirəm. Çünki indi Azərbaycanın prezidenti
olaraq, mən hələ 30 il bundan öncə müstəqillik haqqında – bəlkə də bunu çox az adam düşünə bilərdi, yaxud
ağlına gətirə bilərdi, düşünüb hərbi məktəb yaratmışdım. Artıq bir neçə ildir Naxçıvan filialı yaranıbdır.
Güman edirəm, illər keçəcək, biz yenidən burada görüşəcəyik və Naxçıvan filialı haqqında qəbul etdiyimiz
qərarın da nə qədər vacib, əhəmiyyətli olduğunu bir daha təsdiq edəcəyik.
Mənə məlumat verdilər ki, gənclər Naxçıvan filialına daxil olmağa böyük həvəs göstərirlər, müraciətlər
edirlər, ərizələr verirlər. Düzdür, hələ ki, yer məhduddur. Çünki belə bir hərbi məktəbin işlərini təmin etmək
üçün gərək onun lazımi maddi-texniki bazası və başqa imkanları olsun. Kursantların sayı bunlar nəzərə
alınaraq müəyyən edilir. Ancaq müraciətlər çoxdur. Bu il nə qədər nəzərdə tutulub?
R a s i m Ə l i y e v: Cənab Prezident, 700-dən yuxarı sənəd verilib.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən nə qədər planlaşdırırsan?
R a s i m Ə l i y e v: 200 nəfər.
H e y d ə r Ə l i y e v: 700-dən çox verilib, hələ veriləcək də. İndi burada neçə kursant təhsil alır?
V a s i f T a l ı b o v (Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri): 321 kursant təhsil alır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 321 kursant. Bu il buraxılış neçə nəfər olacaq?
V a s i f T a l ı b o v: 71 kursant buraxılacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: 71 kursant buraxılacaq və inanıram ki, onlar Bakıda ali hərbi məktəbə qəbul
olunacaqlar.
S ə f ə r Ə b i y e v (Müdafiə naziri): Cənab Prezident, onlar buraxılan kimi qəbul edilirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə buraxılan kursantları indidən təbrik edirəm. Onların Bakıda ali hərbi
məktəbdə təhsil alması üçün az vaxt qalıbdır. Siz buraxılan kimi, Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbinin kursantı
olacaqsınız. Sizi öncədən təbrik edirəm. Ümidvaram ki, siz Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində də təhsil
alacaqsınız.
71 nəfər buraxılacaqdır, amma əvəzinə 200 nəfər qəbul olunacaqdır. Demək, müraciət edənlər – bundan
sonra kimlərsə hələ müraciət edəcəklər və onların valideynləri bilməlidir, Naxçıvan filialına daxil olmaq
üçün yüksək göstəricilər nümayiş etdirmək lazımdır. İmtahanlardan keçmək lazımdır. Hazırlaşın,
imtahanlardan keçin. Onların içərisindən qalib gələn 200 gənc bu il kursant qəbul olunacaqdır. Beləliklə,
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filial böyüyür, 71 kursant buraxır, 200 kursant qəbul edir. Demək, əlavə 130 kursantla filial böyüyür.
Güman edirəm ki, filial yaxşı göstəricilər nümayiş etdirsə, kursantlar hərbi peşəyə daha yaxşı hazırlaşa
bilsələr, burada filial daha da genişlənə bilər. Bunlar çox sevindiricidir.
Naxçıvanlılar hərbi peşəyə keçmiş zamanlardan çox böyük maraq göstəriblər. Əgər keçmiş tarixi
götürsək, burada Naxçıvanskilər, Kəngərlilər sülalələri olubdur. Onlardan ən böyük zabitlər, Çar Rusiyasının
generalları olubdur. Baxmayaraq ki, o illərdə bizim dini fərqimizə görə – yəni ölkədə əsas xiristian dini idi,
azərbaycanlılar isə müsəlman dininə itaət edirlər – Çar Rusiyası dövründə azərbaycanlıların hərbi məktəblərə
qəbul olunması çox fövqəladə bir hadisə idi. Ancaq buna baxmayaraq, bəzi azərbaycanlılar o qədər yüksək
zəka nümayiş etdiriblər, hərbi peşəyə o qədər maraq nümayiş etdiriblər ki, özlərini göstəriblər və böyük
rütbələrə nail olublar. Bax, həmin bu nəslin yetirmələrindən biri də Cəmşid Naxçıvanski idi.
Təsadüfi deyil ki, 30 il bundan öncə həmin məktəbi yaradarkən mən təklif etdim ki, ona Cəmşid
Naxçıvanskinin adını qoyaq. Onun həyatı sizə məlumdur. Ancaq faciəli 1938-ci ildə, Moskvada böyük hərbi
vəzifədə olduğu zaman həbs olunub güllələnibdir. Ancaq onun gözəl xatirəsi Azərbaycan xalqının qəlbində
yaşayıb və zaman gəlibdir ki, onun adına belə məktəb yaranıbdır.
Beləliklə, demək istəyirəm ki, Naxçıvanda keçmiş zamanlardan hərbi peşəyə böyük maraq olubdur.
Sonralarda gənclərin icərisində çox böyük maraq vardı. Mənim gəncliyim Naxçıvanda keçibdir. Ona görə də
mən o illəri, İkinci dünya müharibəsi illərini, sonrakı illəri xatırlayıram. Mən bunu kitablardan demirəm, öz
şəxsi müşahidələrimə görə deyirəm. Bildirmək istəyirəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında gənclərin
hərbi peşəyə marağı böyükdür, get-gedə artır. Bizim də vəzifəmiz onların bu peşəyə sahib olması üçün təhsil
almasını təşkil etmək, imkan yaratmaqdır. Biz bunu edirik və edəcəyik.
Beləliklə, mən bu gün böyük sevinc hissi ilə deyə bilərəm ki, Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi liseyin
Naxçıvan filialı yüksək səviyyədədir, bundan sonra səviyyəsini daha da yüksəldəcək və Azərbaycanın milli
ordusu üçün, gələcək üçün yeni-yeni kadrlar hazırlayacaqdır.
Burada çox şey zabit-müəllim heyətindən asılıdır. Gənclər oxumalıdır, təhsil almalıdır. Amma gərək
bizim məktəblərimizdə, o cümlədən burada, hərbi məktəblərimizdə müəllim-zabit heyəti müasir tələblərə
uyğun səviyyədə olsunlar. Onların özləri vətənpərvər olsunlar, Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə
sədaqətli olsunlar. Bu, əsas şərtdir. Bütün qalan işlər bu şərtin üstündə qurulubdur. Çünki müəllim-zabit gənclərə
təhsil verərkən gərək özü onlara nümunə göstərsin ki, o, Azərbaycanın milli ordusunun layiqli zabitidir. Dərs
vermək hüququna da layiqdir. Həm də gərək onun yüksək hərbi biliyi olsun ki, yaxşı təhsil verə bilsin.
Ona görə mən bu gün təkcə filialın yox, Azərbaycanın bütün hərbi məktəblərinin müəllim-zabit heyətindən
tələb edirəm ki, onlar öz biliklərini – həm peşələrinə aid olan, həm də onlara lazımlı başqa sahələrə aid –
artırsınlar və bizim məktəblərdə kadrların hazırlanması üçün, yüksək təhsil sisteminin yaranması üçün xidmət
göstərə bilsinlər.
Əziz balalar, əziz övladlar!
Mən hələ 30 il bundan öncə və ondan sonrakı illərdə hər il Naxçıvanski adına hərbi məktəbə gedərkən
qarşımda 14, 15, 16 yaşlı gəncləri, onların hərbi marşla sıra ilə addımlamalarını görürdüm. Oradan
qayıdarkən həmişə böyük təəssüratlar içində olurdum. Mən bu gün də sizi görərək, sizə baxaraq bu
hissiyyatları keçirirəm. Mən sizə baxaraq Azərbaycanın gözəl gələcəyini görürəm. Azərbaycanın gələcəyi
gənclərə məxsusdur. Biz Azərbaycanın gələcəyini gənclərə etibar edirik. Əziz övladlarımız, sizə etibar edirik.
Siz isə bizim bu ümidlərimizi, arzularımızı doğrultmalısınız. İnanıram ki, doğruldacaqsınız.
Mən sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizə yaxşı təhsil almağı, peşəkar hərbçi olmağı, vətəni qorumaq
peşəsinə yaxşı yiyələnməyi, yüksək rütbəli zabit olmağı arzulayıram. Sağ olun.
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NAXÇIVANDA GÖRKƏMLİ RƏSSAM
BƏHRUZ KƏNGƏRLİNİN MUZEYİNİN
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(18 iyun 2002)
18 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən iki-üç gündür ki, Naxçıvandayam. Doğrusu, təsəvvür edə bilməzdim ki, mənə belə bir imkan
yaranacaqdır. Çünki Naxçıvana gəlmək məsələsi ortaya çıxanda, birinci növbədə, Olimpiya İdman
Kompleksinin açılışı haqqında söhbət getdi. Ancaq başqa planlar hələ gündəlikdə deyildi. Sonra isə mən
Naxçıvana gəlmək haqqında qərar qəbul edərkən, düşündüm ki, bir çox başqa işlər də var, onlarda da iştirak
etmək lazımdır, insanlarla daha çox görüşmək lazımdır. Naxçıvanın torpağı – daşı, havası, səması hamısı
mənim üçün əzizdir. Mən bunlardan ötrü darıxıram. Amma bunlardan da çox naxçıvanlılar üçün darıxıram.
Dünyada insanlar müxtəlifdir. Dövlət xadimləri də, siyasi xadimlər də, alimlər də, yazıçılar da, cürbəcür
sənət sahibləri də müxtəlifdir. Az olar ki, onlar bir-birinə bənzəsinlər. Bu da təbiidir, belə olmalıdır. Ona
görə hər bir insanın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Əgər insan doğrudan da öz xüsusiyyətləri ilə xalqına,
millətinə, Vətəninə daha çox fayda gətirə bilərsə, daha çox iş görə bilərsə, əlbəttə, onda bu xüsusiyyətləri
qiymətləndirmək və qoruyub saxlamaq lazımdır.
Mənim həyatımın böyük tarixi var. Bunu bilirsiniz. Müxtəlif dövrlərdə mənim həyatım üçün yaranmış
vəziyyətlər və mənim gördüyüm işlər var. Hamısı eyni deyil, hərəsinin öz yeri var. Ancaq mənim üçün
hamısı qiymətlidir. Ola bilər, içimdən, kökümdən gələn, genetik quruluşumdan gələn bir şeydir ki, mən
doğulduğum, yaşadığım torpağı həmişə, gənclik dövrümdən o qədər sevmişəm ki, hər dəfə bu torpağı, bu
yeri, bu insanları xatırlayanda düşünürəm ki, bunlar mənim üçün hamısından əzizdir.
Naxçıvana gəlişim məndə çox müxtəlif hissiyyatlar yaradır. Bunların sevindirici cəhətləri də var,
məyusedici cəhətləri də var. Ancaq əgər hamısını birlikdə götürsəm, görürəm ki, bu hissiyyatların çoxu
mənim üçün, birincisi, əziz olubdur və mənim həyatımda öz rolunu oynayıbdır. İkincisi də, nə qədər uzaq
dövrdən olsa da, mənimlə yaşayıb və yaşayır.
Ona görə də mən fikirləşdim ki, Naxçıvana gələrkən bir az sərbəst imkanım da olsun, insanlarla görüşüm,
söhbət edim, keçmiş günləri yadımıza salaq. Çox planlarım var idi. Onun hamısını yerinə yetirə bilmirəm.
Deyirəm, bəlkə gedim çayxanada oturum – vaxtilə, 1990-cı illərdə mən burada müxtəlif adamlarla
çayxanada oturmuşam – yaxud bazara gedim. Mənim bu xasiyyətim həmişə var, bazara gedirəm. Çünki
bazar həmişə hər bir yerin müəyyən qədər aynasıdır. İndi görüm, əgər mümkün olsa, bunları edəcəyəm.
Amma edə bilməsəm də, bunlar ürəyimdə qalacaq ki, gələn dəfə edim.
Biz dünən çox səmərəli iş gördük. Azərbaycan ordusunun Naxçıvandakı hissəsi ilə şəxsən məşğul oldum.
Artıq televiziyadan, mətbuatdan bilirsiniz ki, Şahbuz rayonunda yeni bir hərbi hissə yaranıbdır, fəaliyyət
göstərməsi üçün hərbi şəhərcik tikilibdir. Mənə Vasif Talıbov bu barədə məlumatlar verirdi. Mən də bunu
dəstəkləyirdim. Ancaq dünən oraya getdim və gördüklərim məni çox sevindirdi. Bu məsələni indi geniş izah
etmək istəmirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikasının etibarlı müdafiəsi təkcə naxçıvanlıların işi deyil, təkcə
Naxçıvanda yaşayanların, Naxçıvanda yerləşdirdiyimiz hərbi hissələrin işi deyildir. Bu bizim ümumi
işimizdir. Millətimizin, Azərbaycan dövlətinin ən böyük işlərindən biridir.
Ümumiyyətlə, müstəqil ölkənin hərbi qüdrətini inkişaf etdirmək və hər bir hadisənin vaxtında qarşısını
almaq üçün təminat yaratmaq dövlətin əsas vəzifələrindən biridir. Təəssüflər olsun ki, bizim müstəqil
dövlətimiz yaranmamış Azərbaycanı yaraladılar, ermənilər torpaq iddiası ilə çıxış etdilər. Onların qarşısı
alınmadı. Sonra bu, müharibəyə çevrildi və Azərbaycan xalqı böyük itkilər verdi. Torpaqlarımızın bir qismi
işğal olundu. işğal olunmuş torpaqlardan zorla çıxarılmış bir milyon adam neçə illərdir ki, ağır vəziyyətdə
çadırlarda yaşayırlar. Belə bir vəziyyətdə olan respublika Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunması üçün bütün imkanlardan istifadə edərək, eyni zamanda, ölkənin ümumən müdafiəsini,
müdafiə potensialını yüksəltməlidir. Dövlət başçısı kimi, mən daim bu işlə məşğul oluram və indi yaxşı
nəticələrini görürəm.
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Dünən Şahbuz rayonunda yeni hərbi şəhərcikdə hərbçilərlə görüşüm, onların nümayiş etdirdikləri bəzi
silah növləri, əsgərlərin həqiqi Azərbaycan əsgəri kimi yeriməsi, durması, Azərbaycanın himnini öz səsləri
ilə oxumaları – bunlar hamısı məndə o qədər böyük hissiyyatlar yaratdı ki, düşündüm – bəli, bizim
gördüyümüz işlər nəticə verir.
Mən oradan dönəndən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan bütün hərbi hissələrin komandirləri
ilə üç saat müşavirə keçirdim. Müdafiə nazirini dinlədim, Naxçıvan qarnizonunun komandanı generalleytenant Mustafayevi dinlədim, digər zabitləri dinlədim. Yəni mənə lazım idi ki, buradakı vəziyyətin nə cür
olduğunu özüm biləm. Mən müşavirədən, onun nəticələrindən çox razı qaldım. Hiss etdim ki, bəli, bizim
buradakı hərbi hissələrimiz öz vəzifələrini bilirlər, Naxçıvan Muxtar Respublikasını hər an qorumağa
qadirdirlər Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan ərazimizin parçalanması nəticəsində ağır
vəziyyətdə olduğu halda, bizim buradakı ordu hissələrimiz yaxşı səviyyədədirlər. Ancaq mən onların
qarşılarında vəzifələr də qoydum. O vəzifələri yerinə yetirmək üçün onlara yardım lazımdır. Mən bunu da
edəcəyəm. O vəzifələri, o işləri ki, mən etməliyəm, edəcəyəm və edirəm.
Yadımdadır, 1996-cı ildə burada hərbi hissə yaradılması haqqında mən göstərişlər verəndə, Bakıda
bəziləri etiraz edə bilmirdilər, amma öz fikirlərini deyirdilər ki, nəyə lazımdır, nə üçün? Mənə dünən lazım
idi görüm ki, buradakı əsgər nə vəziyyətdədir, zabit necədir, onların döyüş qabiliyyəti necədir və buradakı
komanda heyəti nə səviyyədədir, nə edirlər və Naxçıvanı etibarlı qoruya bilərlərmi?
Mənim yadıma 1992-ci il düşür. Sədərək istiqamətindən Naxçıvana hücum etmişdilər. Silahımız,
sursatımız yox, oradan-buradan nə isə tapırdıq, biz orada 40 gün döyüşdük. Onda bəzi insanlar həlak oldu.
Ancaq bu, lokal bir şey idi. O vaxt bunun qarşısını mən döyüşlə yox, siyasi danışıqlarla aldım. Həm
Ermənistan tərəfi ilə, həm də Türkiyənin rəhbərləri ilə daim danışıqlar aparırdım. Bunların nəticəsində mən
bunun qarşısını aldım. Amma indi o vaxt deyil, Azərbaycan müstəqil dövlətdir. Onun indi gərək Naxçıvanda
etibarlı qoşun hissəsi olsun və bu da var. Mən bilirdim ki, bu var. Amma dünənki günümü buna həsr etdim
ki, özüm gözlərimlə bir daha görüm, qulağımla eşidim, özüm anlayım – bu həqiqətən varmı? İndi sizə deyə
bilərəm ki, var. Arxayın olun.
Mən söhbətimi ondan başladım ki, buraya gələndə özüm-özümə o qədər planlar cızıram ki, bir də
görürsən, gün keçir, vaxt keçir, onların müəyyən hissəsini yerinə yetirə bilmirsən. Vasif Talıbov mənə
məlumat vermişdi ki, Bəhruz Kəngərlinin muzeyi hazırlanıbdır. Mən bu məsələ ilə də məşğul olmuşdum.
Bizim Mədəniyyət Nazirliyi, yaxud Dövlət Incəsənət Muzeyi hətta Bəhruz Kəngərlinin bəzi fondlarda
saxlanan əsərlərini Naxçıvan nümayəndələrinə göstərmək istəmirdilər ki, bunlar bizim fonddadır, biz bunu
qoruyuruq, saxlayırıq. Qoruyursunuz, saxlayırsınız – bu yaxşıdır. Amma mən fikirləşdim ki, onlar daha da
yaxşı qorunmalıdır. Yaxşı qoruyub saxlaya bilmirlər.
Sən onu zirzəmidə, yaxud ayrı yerdə qoruyub saxlayırsan. Bəs bizim vətəndaşlarımız, xalqımız Bəhruz
Kəngərlinin yaradıcılığı ilə nə cür tanış olsun?! Hər halda, mən lazımi göstərişlər verdim. İndi çox şadam ki,
burada muzey yaradılıb, sizinlə baxacağıq. Təbiidir ki, onun əsərləri çoxdur, hamısını buradakı muzeyə
vermək olmaz. Mən bu fikirlə də razıyam. Çünki onlar Azərbaycan dövlətinin milli sərvətidir, bunlardan
istifadə etmək lazımdır. Amma dövlət bunları qoruyub saxlamalıdır.
Bəhruz Kəngərli haqqında yazıblar, yəqin siz eşitmisiniz, bilirsiniz. Onun əsərlərinin çoxunu yəqin
görməmisiniz. İndi burada nümayiş etdirilən əsərləri hələ çoxları görməyibdir. Bu onun əsərlərinin az bir
hissəsidir. Nadir istedada malik olan bir insan idi. O, Azərbaycan xalqının professional rəssamlıq
sənətində ilk rəssamdır, bunu açıq deməliyik. Bilirsiniz, Əzim Əzimzadəni böyük şəxsiyyət kimi həmişə təbliğ
edirik və bundan sonra da təbliğ edəcəyik. Amma onun əsərləri, əsasən, qrafika əsərləridir və daha çox «Molla
Nəsrəddin» jurnalı ilə əməkdaşlığı, orada yaratdığı karikaturaları və bir çox başqa əsərləri ilə tanınır. Amma
Bəhruz Kəngərli, birincisi, Tbilisidə professional rəssamlıq təhsili alıbdır. İkincisi də, iş təhsil almaqda deyil, bu,
Bəhruz Kəngərlinin özünün fitri istedadı idi. Orada o qədər adam təhsil alıb ki, onların heç də hamısı görkəmli
rəssam olmayıbdır.
Yadımdadır, mən həmin bu binada orta məktəbdə oxuyarkən Bəhruz Kəngərli haqqında oradan-buradan
eşidirdik. Amma Bəhruz Kəngərlini üzə çıxaran, təbliğ edən yox idi. İndi mən deyə bilmərəm nə üçün. Bəlkə
o vaxt hesab edirdilər ki, o, devrilmiş sinfin, yəni bolşeviklər tərəfindən devrilmiş sinfin nümayəndəsidir.
Ona görəmi, ya nəyə görəmi, mən buna cavab verə bilmərəm. Ancaq onu bilirəm ki, Bəhruz Kəngərli
haqqında gənc vaxtımda eşitmişdim. Çünki mən özüm də rəssamlıqla maraqlanırdım, məşğul olurdum və
rəsm əsərləri çəkirdim. Ona görə də marağım daha çox idi. Ancaq onun haqqında heç bir məlumat yox idi.
Sonralar mən Azərbaycanda sizə məlum olan vəzifələrdə işləyəndə, Azərbaycana başçılıq edən zaman bir
neçə dəfə göstərişlər vermişdim ki, araşdırın, Bəhruz Kəngərlinin əsərlərini gətirin. Amma nədənsə, hər dəfə
– deyə bilmərəm ki, buna müqavimət göstərmişdilər, səhlənkarlıq etmişdilər, – belə qalırdı. İndi nəhayət, biz
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Bəhruz Kəngərlini üzə cıxardıq. Yəni üzə çıxardıq sözü dəqiq deyil, o onsuz da yaratdığı əsərlərə görə bizim
mədəniyyətimizdə, incəsənətimizdə öz yerini tutmuşdur. Amma onun əsərlərini elə «dərin quyuya» salmışdılar ki, insanlar onu o qədər də yaxşı tanımırdılar.
Deyə bilmərəm nə qədərdir, amma indi təkcə Naxçıvanda yox, ümumən Azərbaycanda da Bəhruz
Kəngərlini yaxşı tanıyanlar o qədər də çox deyildir. Amma onun əsərləri həddindən artıq qiymətlidir.
Birincisi, onun rəssamlıq ustalığına görə, istifadə etdiyi rənglərə görə. İkincisi, onun yaratdığı obrazlara görə
– mən insan obrazlarını deyirəm, xüsusən o ağır dövrün, 1918–1919–1920-ci illərin çətin dövründə bizim
xalqımızın ağır vəziyyətdə olmasını, az da olsa, öz əsərlərində əks etdiribdir.
Hesab edirəm ki, Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvanda bizim sənətşünaslar, tədqiqatçılar Bəhruz
Kəngərlinin yaradıcılığını daha professional səviyyədə tədqiq etməli, əsərlər yazmalıdırlar. Həm Bəhruz
Kəngərlini Azərbaycan xalqının görkəmli və yüksək mədəniyyətə malik olan nümayəndəsi kimi təbliğ
etsinlər, həm də böyük rəssam kimi təbliğ etsinlər.
Mən bu muzeyin yaradılması haqqında Naxçıvan Muxtar Respublikası rəhbərliyinin təşəbbüsünü çox
yüksək qiymətləndirirəm. Bu muzeyin yaranması təkcə Naxçıvandakı tədqiqatçılar üçün yox, bütün
Azərbaycan tədqiqatçıları üçün böyük imkanlar yaradacaqdır. Mən onların hamısını dəvət edirəm ki, bu işlə
məşğul olsunlar. Hesab edirəm ki, bu tövsiyələrim bir sənətşünas, tədqiqatçı kimi, bir alim kimi, onlar üçün
çox faydalı olacaqdır. Onların gördükləri iş Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu
göstərəcəkdir.
Bəli, bu gün demək olar ki, Bəhruz Kəngərlinin əsərləri Azərbaycanın rəssamlıq sənətinin,
mədəniyyətinin ən görkəmli nümunələrindəndir. Biz bununla fəxr etməliyik. Fəxr etməliyik ki, Azərbaycan
xalqının belə böyük istedada malik insanları olubdur. Yeri gəlmişkən, bu bina haqqında da bir neçə kəlmə
demək istəyirəm. Çünki mən bu binada oxumuşam, təhsil almışam. Mən burada orta təhsil alandan sonra
Bakıya gedib Azərbaycan Sənaye Institutunun memarlıq fakültəsinə daxil olmuşam. Mən həmişə
Naxçıvanda oxuduğum dövrü xatırlayıram, bu dövr mənim yadımdan heç vaxt çıxmayacaqdır. Birinci
sinifdən sona qədər heç vaxt yadımdan çıxmayacaqdır.
Ona görə də müəllimlərin hamısı yadımdadır. Hansı binada, hansı sinifdə oturmuşam, o da yadımdadır.
Hansı partanın arxasında oturmuşam, o da yadımdadır. İndi içəri keçsək sizə göstərərəm, biz hansı sinifdə
dərs keçirdik – hamısı yadımdadır. Nə üçün? Çünki həyatımızın ağır dövründə – təkcə mənim həyatımda
yox, bütün xalqımız ağır dövr yaşayırdı – çətin problemlər içərisində burada o qədər məhəbbətlə, o qədər
sevgi ilə o qədər köklü təhsil aldım ki, sonra bütün başqa yüksək təhsil ocaqlarında oxumaq mənim üçün
çətin olmadı. Əksinə, buradakı kimi, mən sonra da həmişə tələbələrin içində seçilən olmuşam.
Ona görə bu divarlar mənim üçün əzizdir. Bu bina mənim üçün əzizdir. Bunun balkonu var idi, bilmirəm
indi durur, yoxsa yox. O tərəfdə də bir bina var idi, o da buna bitişik idi. O indi var, yoxsa yox?
V a s i f T a l ı b o v: Cənab Prezident, bəli, musiqi məktəbidir. Ancaq bundan bir az aralıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, buna bitişirdi. Çünki siniflərin bəziləri orada idi. Bunun həyəti var idi, belə
geniş deyildi, kiçik idi. İndi genişləndirmisiniz. Həyətdə idman etmək üçün bəzi imkanlar vardı. Burada
gözəl müəllimlər var idi.
Mən birinci gün sevdiyim müəllim Lətif Hüseynzadə ilə görüşdüm. Elə bil ki, dünən idi. Mənim
yadımdadır, o, Azərbaycan dili dərsi keçirdi, Azərbaycan ədəbiyyatı dərsi keçirdi. Məndən bəzən soruşurlar,
axı Siz təhsilinizin əsas hissəsini rus dilində almısınız, işlərinizin hamısı, demək olar ki, o dövrün tələblərinə
görə rus dilində gedibdir. Bəs nə cür olubdur ki, Azərbaycan dilini bəzi azərbaycanlılar kimi unutmamısınız?
Onlar heç əvvəl də bilməyiblər ki, unutsunlar, o qədər bilməyiblər. Belələri, xüsusən Bakıda çoxdur. Burada
belələri azdır. Burada hamısı Azərbaycan dilində yaxşı təhsil alır və Azərbaycan dilini yaxşı bilən adamlar
çoxdur. Ona görə mən onlarla yarışa girmək istəmirəm. Bilirəm ki, onlar güclüdürlər. Amma o illər Lətif
müəllimin, təkcə Lətif müəllimin deyil, başqa müəllimlərimizin də bizə verdiyi dərslər, şəxsən mənə
verdiyi dərslər və tövsiyələr bu günə qədər yadımdadır və bütün həyatımda həmişə mənə kömək edibdir.
Mən o gün Lətif müəllimlə görüşəndə bilirdim ki, yaşı çox olsa da, səhhəti pis deyil. İndi təsəvvür edin, o
günkü mərasimdə əvvəldən axıra qədər iştirak edirdi. Demək, sağlamlığı da yaxşıdır. Yenə deyirəm,
müəllimlər, bir yerdə oxuduğumuz məktəb yoldaşlarım, bu binanın divarları, sinifləri mənim üçün həmişə
əziz olubdur. Mən buraya gələndə elə bilirdim ki, böyük bir saraya gəlirəm.
Vasif Talıbov burada Məmməd Cəfər Cəfərovun bir ifadəsini yada saldı ki, Bəhruz Kəngərli Puşkin
küçəsində kiçik bir otaqda özünə sərgi düzəltmişdi və insanları çağırırdı ki, gəlin, baxın. Bu həqiqətdir.
Çünki Məmməd Cəfər çox ədalətli, bilikli alim idi. Onun dediyi sözlərin hamısı, güman edirəm ki, həqiqətə
uyğundur. Amma o Puşkin küçəsi haradadır? Puşkin küçəsi budur. Bu küçə axıra qədər, Şahab məhəlləsinə
qədər Puşkin küçəsidir. Özü də deyə bilərəm ki, Puşkin küçəsi yuxarıdan Əlixan məhəlləsindən gəlib keçir
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və Şahab məhəlləsinin axırında qurtarır. Mən sonralar bəzən deyirdim ki, bu küçəyə Puşkinin adı nə vaxt
verilibdir?
Puşkinin anadan olmasının 100 illik yubileyi ilə əlaqədar Naxçıvanın mütəfəkkir adamları – onların adları
yadımdan çıxıb, ona görə təkrar etmək istəmirəm, gərək ki, o vaxt Sidqi, başqa bir iki nəfər də olmuşdu –
şairə öz münasibətlərini bildirmək üçün bu böyük küçəni Puşkin küçəsi adlandır-mışdılar. Mən də burada
doğulmuşam. Puşkin küçəsi ilə gedəndə, balaca bir döngə vardı, elə idi ki, iki adam bir-birinin yanından
keçəndə toqquşurdu. Belə bir dar küçə idi, elə adı da Dar küçə idi. Oraya heç fayton, araba da girmirdi.
Orada atamın balaca bir həyəti var idi, mən orada doğulmuşam. Allaha şükürlər olsun ki, o yer qaldı.
Düzdür, bir az dağılmışdı və mən 1990-cı ildə burada olanda atamın yurdunu abadlaşdırdım. Mən buraya
gələndə elə orada yaşayıram. Mən bunu sevirəm. Çünki orada doğulmuşam. Bizim həyətdə quyu var idi, o
quyudan su içmişəm. Quyu suyu bir az duzlu idi, amma Puşkin küçəsindən yuxarıdan yaxşı su axırdı, anam,
böyük bacım vedrə ilə oradan su gətirirdilər.
Sonra o vaxt Naxçıvanda suyu süzən daşlar var idi. İndi mən görürəm, çoxları bilmir bu nədir. O vaxtlar
qəribə idi. Daşı yonurdular, yonurdular, ona vedrə ilə su tökürdülər. Altına isə yenə vedrə qoyurdular. Su
damcı-damcı vedrəyə süzülürdü. Ondan ancaq çay üçün, yemək üçün istifadə olunurdu. Mən bunların
hamısını yaşamışam. İndi görürəm ki, burada bunları beş-altı adam bilir. Başlarını tərpədib mənim dediyim
sözləri təsdiq edirlər. Amma qalanları bilmirlər. Mən gələndə bunlardan soruşdum ki, daşdan su necə
süzüldüyünü bilirsiniz? Onlar dedilər, biz belə şeylər bilmirik. Harada görüblər?
Bəli, həmin bu Puşkin küçəsi də mənim üçün əzizdir. Çünki bu küçədən gedirdik, gəlirdik, gəncliyim belə
keçirdi. İndi buraya gəlmişəm, həm məktəbimi görürəm, həm yaşadığımız yeri, həm də Puşkin küçəsini
görürəm. Bunlar tarixin nişanələridir. Amma mənim üçün ən əziz odur ki, sizi görürəm, öz xatirələrimi sizə
söyləyirəm və sizinlə birlikdə bu gözəl günü bölüşdürürük.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bəhruz Kəngərlinin muzeyinin açılması münasibətilə sizi
təbrik edirəm. Bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Çünki bu, təkcə sizin üçün, bizim üçün deyil, bütün
Azərbaycan xalqı üçündür. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz də, Azərbaycanın digər dəyərli
insanları, elm xadimləri, mədəniyyət xadimləri, siyasət xadimləri, dövlət xadimləri də bizim tariximizi, tarixi
irsimizi daim öyrənib yeni-yeni səhifələr meydana çıxaracaqlar. Bizim millətimizin zəngin tarixini nə qədər
çox araşdırıb, aşağı laylardan çıxarıb təbliğ edə bilsək, Azərbaycan xalqının nə qədər böyük tarixə malik
olduğunu göstərə bilərik və inanıram ki, biz sizinlə birlikdə bunu edəcəyik. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MR ALİ MƏCLİSİNDƏ GİRİŞ SÖZÜ VƏ YEKUN NİTQİ
(18 iyun 2002 )
18 iyun 2002-ci il
Mən sizinlə artıq bir neçə gündür görüşürəm və Naxçıvana gəlməyimin məqsədi, eyni zamanda
gördüyüm işlər haqqında sizə məlumat verirəm. Hesab edirəm ki, bu günlər mənim üçün, Azərbaycan
prezidenti üçün çox səmərəli, çox əhəmiyyətli olubdur. Düşünürəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
əhalisi üçün və hakimiyyət orqanları üçün də çox səmərəli, əhəmiyyətli olubdur. Demək istəyirəm ki, biz bir
neçə dəfə görüşmüşük, danışmışıq. Siz mənim fikirlərimi bilirsiniz. Mən bu gün Bəhruz Kəngərlinin
muzeyini açarkən Naxçıvanda yerləşən hərbi hissənin komanda heyəti ilə görüşüm haqqında dedim. Ancaq
mən muxtar respublikanın dövlət hakimiyyəti orqanlarının nümayəndələri ilə bilavasitə görüşməsəydim, bu,
anlaşılmaz olardı. Mənim Naxçıvan səfərimdə bu, planda var idi. Ancaq mən bunu bir az axıra saxladım ki,
əvvəl başqa işləri görək, sonra sizinlə görüşək.
Mən bu məqsədlə xahiş etdim ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının dövlət hakimiyyəti orqanlarının
nümayəndələri bu gün buraya dəvət olunsunlar. Görüşək, söhbət edək, danışaq görək sizin işləriniz necədir
və bundan sonra nə etmək lazımdır ki, daha da yaxşı olsun. Söhbətimizin konkret olması üçün istərdim,
Naxçıvanın başçısı, Ali Məclisin sədri Vasif Talıbova söz verim. O, məlumat versin. Əgər bundan sonra
başqa əlavə məlumat vermək istəyənlər varsa, mən onları da məmnuniyyətlə dinləməyə hazıram. Sonda isə
mən bəzi fikirlərimi sizə çatdıracağam. Biz bundan ötrü buraya toplaşmışıq. İndi mən Vasif Talıbova söz
verirəm.
YEKUN NİTQİ
Əziz dostlar!
Hörmətli həmkarlar!
Mən on iki il bundan öncə, 1990-cı ildə burada sizinlə birgə yaşamağa başladım və ondan sonra
fəaliyyətə başladım. Sizinlə birgə çox ağır, çətin bir dövr yaşadıq, çətin problemlərlə üzləşdik. Bəzən
təhlükələr elə idi ki, düşünürdüm, ola bilər, məhv olaq, yaxud ümumiyyətlə, Azərbaycan dağılsın, Naxçıvan
da dağılsın. Belə ağır günlər yaşadıq. Bu salon, bu divarlar bizim o ağır günlərimizin şahididir. Biz burada
sessiyalar keçirirdik, iclaslar keçirirdik, qərarlar qəbul edirdik. Ancaq eyni zamanda, o vaxt elələri də var idi
ki, nə qanun tanıyırdılar, nə qayda tanıyırdılar, nə dövlətçilik nə olduğunu bilirdilər və bilmək də
istəmirdilər. O dövrün qarma- qarışıqlığından istifadə edərək müəyyən mövqelər əldə etmişdilər və
tələsirdilər ki, o mövqelərdən tez istifadə edib Azərbaycanın varını-yoxunu, əmlakını mənimsəsinlər,
dağıtsınlar. Çünki bir tərəfdən, o qədər ağıla malik deyildilər dərk etsinlər ki, onlar Azərbaycanın dövləti,
xalqı haqqında düşünməlidirlər. Digər tərəfdən, inanmırdılar ki, əllərinə düşən bu fürsət çox çəkəcəkdir. Ona
görə də hər biri qarmalayırdı.
Mən gəldim. Məni Naxçıvanda deputat seçdiniz, Azərbaycanın deputatı seçdiniz. Ona görə mən
seçicilərimə və Naxçıvanın bütün əhalisinə təşəkkür edirəm. Ancaq sonra vəziyyət elə oldu ki, mənim
Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etməyim haqqında məsələ qaldırıldı. Bilirsiniz ki, mən buna razı
olmurdum.
Ancaq o günlər bəzilərinin xatirindədir. Burada bir böhranlı vəziyyət yarandı. Sessiya çağırdılar, mən
sessiyaya gəlmədim. Sessiyada böyük qarışıqlıq əmələ gəldi. Heç kəsi seçə bilmirdilər. Xalq Cəbhəsinin
adamlarının öz namizədləri var idi. Burada əvvəldən işləyənlərin öz namizədləri var idi. Onlar bunlarla razı
deyildi, bunlar onlarla razı deyildi. Mən yaşadığım evə iclas gedə-gedə dəfələrlə gəlirdilər. Məni dəvət
edirdilər ki, iclasa gəlim. Mən iclasa gəlmək istəmirdim. Çünki o işin iştirakçısı olmaq istəmirdim. Nəhayət,
gəldim, – onda iclas burada keçmirdi, Naxçıvanın icra hakimiyyətinin binasında salon var, orada keçirdi,
onda bura bağlanmışdı, möhürlənmişdi, – dəfələrlə dedim ki, sizə kömək etməyə hazıram. Mən deputatam və
əgər mənim məsləhətlərimə qulaq assanız, kömək edəcəyəm. Ancaq mən vəzifə tutmaq istəmirdim.
Orada meydanda 20 minə qədər adam toplaşmışdı. Onlar da təzyiq edirdilər ki, Heydər Əliyev seçilsin.
Nəhayət, belə oldu, seçildim və işə başladım. Ancaq mən bu salonda nə qədər üzlərlə rastlaşdım. Çoxları o
vaxtkı deputatlar idi, deputat olmayanlar idi. Burada elə cılız adamlar durub elə sözlər deyirdilər, özü də
harada – Heydər Əliyev kimi bir insanın apardığı parlament sessiyasında. Ancaq dözməli idik. Bir tərəfdən
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dözürdük, bir tərəfdən də öz prinsipiallığımızı və iradəmizi göstərirdik. Nəhayət, prinsipiallığımız, iradəmiz
bizi uğurlara gətirdi. Sonrakı hadisələr, proseslər sizə məlumdur.
Yadımdadır, burada, bu salonda bəzisi orada otururdu, bəzisi burada otururdu, yerdən qışqırırdılar, hayküy salırdılar. İndi mən soruşuram, onlar haradadırlar? Demək olar ki, onların 95 faizi yoxdur. Amma burada
at oynadırdılar. Naxçıvan belə bir dövr yaşadı. O dövrü Azərbaycan da yaşadı, amma Naxçıvan çox ağır dövr
yaşadı. Biz məhz burada, bu binada, buradakı sağlam qüvvələrlə, – onların əksəriyyəti bu gün də buradadır, o
vaxtdan indiyə qədər işləyirlər və işləyəcəklər, – birgə çalışırıq. Mən belə bir vaxtda bu binada, bu salonda
olmuşam. İndi buraya gələndə o günləri yadıma saldım. Ona görə də bir neçə kəlmə demək istədim.
Vasif Talıbovun məruzəsindən və bizdə olan məlumatlardan görünür ki, blokada şəraitində olmasına
baxmayaraq, doğrudan da Naxçıvanın iqtisadiyyatı, sosial həyatı inkişaf edir. Vasif Talıbov danışanda mən
bəzi suallar verirdim. Bu, təsadüfi deyildi. Çünki sovet dövrü də yaxşı yadımdadır, 1990-1993-cü illərdə
burada işlədiyimiz dövr də yadımdadır, indiki də yadımdadır.
Məmməd, mən səndən soruşmadım. Çünki sən kənd təsərrüfatı ilə o vaxt da məşğul olurdun. İndi hər
toyuq neçə yumurta verir?
Məmməd Abbasov: Cənab prezident, indi südün, yumurtanın uçotu getmir. Amma ümumilikdə burada
statistikaya görə yumurta istehsalı 15 milyon ədəddir.
Heydər Əliyev: Amma sən hər toyuqdan neçə yumurta alındığını bilmirsən.
Məmməd Abbasov: Sovet dövründə il ərzində 80 yumurta olurdu.
Heydər Əliyev: Amma sən o vaxt hər ay hesabat verirdin, 25 nömrəli hesabatın var idi ki, hər toyuqdan
neçə yumurta, hər inəkdən nə qədər süd, hər qoyundan, keçidən nə qədər bala alınır. Elədir?
Məmməd Abbasov: Bəli.
Heydər Əliyev: Yadımdadır, bir çoban var idi. Bərdədən idi, onu sonra qəhrəman etmişdilər. Mən
işləməmişdən əvvəl olan bir adam idi. Adı Həsən, ya nə idi. Gərək, sənin yadında olsun.
Məmməd Abbasov: Çoban Həsən.
Heydər Əliyev: Çoban Həsən, o, məlumat verirdi ki, guya hər yüz qoyundan 140-150 bala alır. Buna da
inanırdılar. O birilərindən də tələb edirdilər. Amma onlar bunu edə bilmirdilər. Mən bunları sizə açıq
deyirəm. Çünki biz bu dövrü də yaşamışıq. Yəni mən özüm bu dövrün kənardan müşahidəçisi deyiləm. Mən
o dövrdə Azərbaycana rəhbərlik etmiş adamam. Partiyanın, SSRİ dövlətinin qərarlarını yerinə yetirməyə
çalışmış bir adamam. Amma o sistem elə idi, nə etmək olardı? Biz o sistemdən çox şey udduq.
Əgər 1920-ci ildən 1991-ci ilə qədər olan dövrü götürsək, biz onu udduq ki, xalqımız təhsil aldı, hamı
təhsilləndi. İndi baxın, qonşu ölkələr var, görün, onların təhsil səviyyəsi necədir, bizimki necədir. Onu udduq
ki, gözəl məktəblər yarandı, universitetlər yarandı, elm yarandı. Onu udduq ki, böyük zavodlar, fabriklər
tikildi, yollar salındı, körpülər tikildi. Onu udduq ki, bütün nöqsanlara baxmayaraq, kənd təsərrüfatında
üzümçülüyü inkişaf etdirərək, əhalimizə nə qədər gəlir gətirdik. Sonra o sahə dağıldı. Bəlkə də bu gün bizim
şəraitimizə görə o qədər əlverişli sahə deyildir. Amma o vaxt üzümçülüyü inkişaf etdirmək proqramı var idi.
Onun üçün hər il Moskvadan olduqca çox vəsait alırdıq. Yalnız üzüm bağları yaratmaq üçün, hələ üzüm
təhvil vermədən. Onun hesabına bizim kəndlərdə nə qədər gözəl evlər tikildi. Elə Naxçıvanın özündə də. Nə
qədər kənd adamları zənginləşdilər. Biz o dövrdən çox şey aldıq. Bunları unutmamalıyıq. Amma eyni
zamanda, bu cür əcaib bir sistem insanların təşəbbüsünün, daxili potensialının inkişaf etməsinin qarşısını
alırdı.
O vaxtlar böyük işlər görürdük, lakin inəklərin sayını 23-24 faizə çatdıra bilmirdik. İndi isə heç nədən
xəbərimiz yoxdur, amma inəklərin sayı 50 faizdir. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı bütün sahələrdə
artmışdır. Demək, bu sistemin dəyişilməsi, islahatların keçirilməsi nə qədər xeyirlidir, nə qədər
əhəmiyyətlidir.
Mən məmnunam ki, Naxçıvanda kənd təsərrüfatı sahəsində islahatlara biz eksperiment kimi hələ o vaxt
başladıq. Onda Şərurda bir başçı var idi, o, kolxoz sədrləri ilə danışırdı. Mal-qaranı kəsirdilər, yeyirdilər,
sonra da deyirdilər ki, öldü, filan oldu. Xatirinizdədir, onda biz dedik ki, gəlin bunların hamısını əhaliyə
sataq. O vaxt dedilər ki, necə sataq, kolxozundur. Dedik sataq, heç olmasa, kolxozun xəzinəsinə pul gəlsin,
onsuz da bir il də belə getsə, hamısını kəsib dağıdacaqlar. Elədik, bu da xeyir verdi. İndi nə qədər
iribuynuzlu, xırdabuynuzlu mal var.
Əgər o qədər taxıl məhsulu götürülürsə, deməli, torpaqlardan yaxşı istifadə edirsiniz. Talıbov indi dedi
ki, bu il keçən ilkindən də çox taxıl məhsulu alacaqsınız. Baxmayaraq, yağışlar olubdur. Bu, özü böyük işdir.
Taxıl əsas məhsuldur. Əgər Naxçıvan özünü taxılı ilə təmin edirsə, bu özü böyük işdir. Azərbaycanda keçən
il rekord səviyyəsində – 2 milyon ton taxıl yığıldı. Əvvəllər heç vaxt belə olmamışdı. Amma o vaxtlar
Naxçıvanda başqa regionlara nisbətən az taxıl istehsal olunurdu. Müxtəlif səbəblər meydana atırdılar.
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Bir sözlə, Azərbaycanda torpaq islahatının həyata keçirilməsi üçün qəbul etdiyimiz qanunlar, qərarlar,
fərmanlar və islahatların aparılması, torpağın kəndlilərə verilməsi kənd təsərrüfatında böyük dəyişikliklər
yaratdı. Bu, təkcə Naxçıvanda deyil, bütün Azərbaycanın hər yerindədir və bizim böyük nailiyyətimizdir.
Amma bu, son hədd deyildir, siz bunu davam etdirməlisiniz.
Mal-qaranın sayının artırılması haqqında bir az düşünmək lazımdır. İndi biz sevinirik ki, hamısı artır.
Amma düşünmək lazımdır ki, bunlar üçün otlaqlar varmı? Biz Bakıda bəzi belə müşahidələr aparırıq.
Ekologiya Nazirliyindən də mənə məlumatlar verilir. Azərbaycanda xırdabuynuzlu, iribuynuzlu mal-qara
çoxalıbdır, otlaqlar isə azdır. Mal-qaranı meşələrə buraxırlar, meşələri otarırlar. Yaxud təkcə meşələr deyil.
Azərbaycanın, o cümlədən Naxçıvanın təbiətinin təbii sərvətlərindən biri də onun həm torpaqlarıdır, həm də
otlaqlarıdır.
Biz bunu Azərbaycanda edəcəyik. Amma mən burada sizin qarşınızda birinci dəfə deyirəm ki, gərək
müəyyən edək, otlaqlara zərər vurmadan, meşələrə zərər vurmadan nə qədər mal-qara saxlamaq olarsa, o
qədər saxlayaq. Əgər ondan artığı bizim təbiətə, otlaqlara, meşələrə zərər vurursa, onun qarşısı alınmalıdır.
Görürsünüz, biz əvvəl istəyirdik artıraq. İndi mən sizə deyirəm ki, bu barədə fikirləşin. Çünki vətən bizimdir,
torpaq bizimdir. Hər şeyi indi mal-qaraya verək, yesin, dağıtsın, otlaqlar dağılsın, 10 ildən, 15 ildən bizim
torpaqlar necə olacaq? Buna yol vermək olmaz.
Kənd təsərrüfatı sahəsində başqa problemlər də var. Mən indi buna vaxt sərf etmək istəmirəm. Siz
bilirsiniz. Sənaye sahəsində sizin işləriniz pis deyil, özəlləşdirməni aparmısınız. Torpaq özəlləşməsi çox
gözəl keçibdir. Amma sənaye, ticarət, nəqliyyat müəssisələrinin özəlləşdirilməsi və başqa sektorların
özəlləşdirilməsi də çox vacib məsələdir.
Mən bu gün Naxçıvandakı vəziyyət haqqında söhbət edirdim. Bu, ümumən Azərbaycanda da var.
Vaxtilə bizim böyük müəssisələrimiz olubdur. Ya onları özəlləşdirən yoxdur, gəlib özəlləşdirmirlər, yaxud
ilk dövrlərdə onları biz özəlləşdirmişik, satmışıq, amma indi sahibləri ağzına qıfıl vurub çıxıb gediblər.
Yaxud getməyiblər, oradadırlar, amma yəqin işlədə bilmirlər. Bu vəziyyətlə razılaşmaq olmaz. Bizim iqtisadi
inkişaf naziri Fərhad Əliyevə bu barədə demişəm. Lazımi tədbirlər görülməlidir. Əgər sahibkar hansısa
müəssisəni işlədə bilmirsə, demək, ona kömək etmək lazımdır.
Bilirsiniz ki, mən Azərbaycanda sahibkarlarla iki böyük görüş keçirmişəm. Bunlar çox yaxşı nəticələr
veribdir və indi bir çox fərmanlar, qərarlar hazırlanır. Mən Bakıya dönəndən sonra onlara baxacağam və
Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarının nümayəndələri ilə müşavirə keçirəcəyəm. Ola bilər, mən indi deyə
bilmərəm, biz sahibkarlığı inkişaf etdirmək üçün, sahibkarlığa yardım etmək üçün bəzi güzəştlər edək. Əgər
arxayın olsaq ki, sahibkar doğrudan da bu yardımdan istifadə edir, əlində olan müəssisəni işlədəcək, məhsul
verəcək və vergisini verəcəkdir – onlar üçün biz, bəlkə də, müəyyən güzəştlər edə bilərik. Amma bu asan
məsələ deyil, düşünmək lazımdır ki, biz aldanmayaq. Burada fərdi iş görülməlidir. Siz də fərdi iş
görməlisiniz.
Sizin bəzi müəssisələr dayanıbdır. İndi düşünün. Mən bilirəm ki, indi o müəssisələrin bəziləri əvvəlki
məhsulu verə bilməz, buna ehtiyac yoxdur. İndi bazar iqtisadiyyatıdır, hər şeyi bazar diktə edir. Bir işə
başlamazdan əvvəl gərək biləsən ki, sən bu işi görüb əldə etdiyin məhsulu sata biləcəksən, ya yox, bunun
bazarı var, ya yoxdur. Bazar axtarmaq lazımdır. Əgər evində otursan, müəssisənin başında otursan ki, bazar
yoxdur, bu da olmaz. Əsl sahibkar rahat oturmur, onlar arayır, axtarırlar – harada nə etmək olar, nə cür etmək
olar, harada bazar tapmaq olar, bazar tapandan sonra, vəsait qoyub onu nə cür çıxaracaqdır. İndi belə
adamlar yetişdirmək lazımdır. Bunlar da gənclərdən ola bilər. Açıq deyirəm, uzun illər keçmiş sovet
psixologiyası ilə yaşamış insanlarda bu dəyişikliyin olması çətindir. Mən bunu Azərbaycanda müşahidə
edirəm.
Amma bacarıqlı, bilikli gənclər, müasir gənclər var və təbii ki, onların da vəsaiti olmalıdır. Burada fərdi
yollar tapmaq olar. Bir sözlə, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə, Nazirlər Kabinetinə və
müvafiq orqanlarına deyirəm ki, siz özəlləşdirməni davam etdirməlisiniz – həm sənaye obyektlərini, həm də
ictimai iaşə, ticarət obyektlərini.
Məsələn, bir neçə mağazalar özəlləşdirilib, maşınla keçəndə görürdüm, onların görkəmi yaxşıdır. Amma
siz Bakıda küçələrdə gedirsiniz, görün, o mağazaları necə gözəl düzəldiblər. Çünki hamısı özəldir. Gözəl
düzəldiblər, küçələr gözəlləşir, mağazalar gözəlləşir.
Mağazanın sahibi ticarət aparır, xeyir götürür, vergi verir. İndi nə təhər ola bilər ki, Azərbaycanda ticarət
98 faiz özəlləşdirilibdir, siz hələ bu səviyyəyə çatmamısınız? Bunu etmək lazımdır. Bir sözlə, siz
özəlləşdirmədə ciddi yeni addımlar atmalısınız. Aqrar sahə məlumdur, amma bütün qalan sahələrə bir də
baxmalısınız, araşdırmalısınız və ciddi addımlar atmalısınız.
Mən daha başqa sahələrə toxunmaq istəmirəm. Bir də onu demək istəyirəm ki, Naxçıvanda işlər yaxşı
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gedir. Amma bundan da yaxşı getməlidir. Bakıda bundan sonra əlavə nə kimi işlər, tədbirlər görüləcəyini
dedim. Siz də onlardan səmərəli istifadə etməlisiniz.
Mən o gün bizim nazirləri tənqid etdim. Çünki mənim qulağıma dəyirdi ki, bəzən Naxçıvandan ayrı-ayrı
nazirlər Bakıya gəlirlər, öz nazirlərinin qəbuluna düşə bilmirlər, yaxud gözləyirlər. Mən tənqid etdim. Sonra
hələ bu mövzunu davam etdirəcəyəm və konkret nümunə Əvəz Ələkbərovdur. Çünki mənə demişdilər ki,
Naxçıvanın məsələlərinə yaxşı fikir vermir. Mən ona bir dəfə telefon etmişdim. Sonra dedi ki, həll etdim.
Sonra mənə yenə xəbər gəldi ki, məsələlərin çoxunu həll etməyibdir. Bir də telefon etdim. Yenə də mənə
dedi ki, həll eləmişəm. Amma üçüncü dəfə mən ona dedim ki, Naxçıvana get, bütün məsələləri yerində həll
elə və mənə məlumat ver. Gəldi, həqiqətən burada çox şeyləri həll etdi. Bakıya gələndən sonra telefon edib
mənə minnətdarlığını bildirdi ki, nəhayət, mən onu Naxçıvana getməyə məcbur edim. Bizim belə
adamlarımız var. Bir o deyil, mən onlarla ayrıca danışacağam.
Amma sizdə də bəzi adamlar belə fikirləşir ki, mən Naxçıvan Muxtar Respublikasının naziriyəm, yaxud
baş naziriyəm, baş nazirin müaviniyəm, Bakıya gəldim, gərək hamı mənim qarşımda dursun, baş əysin.
Çünki Naxçıvan Muxtar Respublikasından gəlibdir. Belə şey ola bilməz. Bizdə hər yerə onun xüsusiyyətinə
görə münasibət var. Amma hamıya bir münasibət var, bir tələb var.
Naxçıvanın dövlət orqanları, onların nümayəndələri heç vaxt Azərbaycanın dövlət orqanları ilə
əlaqələrdə xüsusi status iddiasında olmamalıdır. Bunu bilin. Mən bundan çox narahatam. Əsasən, on görə ki,
– mən iki-üç gündür burada Naxçıvan haqqında gözəl sözlər deyirəm, – əvvəl də bir az narahat idim ki, əgər
o tərəfdən məsələlər həll olunmursa, Naxçıvan tərəfdən də qüsurlar var. İndi mən o tərəfi tənqid edirəm,
Naxçıvan tərəf hesab etsin ki, bəli, prezident bizi tamamilə dəstəklədi, bundan sonra daha da... Olmaz, heç
cür ola bilməz. Hamı ilə işgüzar əlaqə olmalıdır. Azərbaycanda dövlət orqanlarında kimsə öz vəzifəsini
layiqincə yerinə yetirmirsə, belə hallar edirsə, sadəcə, mənim bilməyim lazımdır. Mən onun ölçüsünü
götürəcəyəm. Amma təəssüflər olsun ki, Naxçıvan nümayəndələrinin bu cür hərəkətlərini mənə demirlər.
Çünki bəziləri qorxurlar. Bəziləri deyərlər ki, bəli, bu Naxçıvandı, Heydər Əliyevə desək, pis münasibət
göstərər. Bunu hamı bilməlidir, elə şey yoxdur.
Mənim üçün həmişə işdə bir prinsip olubdur. Bu gün də Azərbaycanın prezidenti kimi deyirəm ki, hamı
öz yerində, öz vəzifəsinə uyğun məsuliyyət daşıyır. Hamı təvazökar olmalıdır. Heç kəs vəzifəsindən suiistifadə etməməlidir. Heç kəs xüsusi status iddiasında olmamalıdır.
Hər halda, mənim vaxtımda Azərbaycanda belə şey olmayacaqdır. Bilirsiniz ki, mənim vaxtım da hələ
çox uzundur.
Bunları yadınızda saxlayın. Hərəniz özünüz üçün nəticə çıxardın. İcra başçıları, nazirlər, Nazirlər
Kabineti, onun sədri, müavinləri, Ali Məclis, onun sədri, müavinləri və başqa işçiləri – hamınız bilin ki, bu
sözlərdən nəticə çıxarmalısınız. Əgər siz bunları düzgün başa düşə bilərsinizsə, mənim tələblərimi düzgün
başa düşə bilərsinizsə, onda Naxçıvanın işləri indikindən daha yaxşı olacaq və sizin nailiyyətləriniz daha çox
olacaqdır. Bu nailiyyətləri qiymətləndirmək çətin bir şey deyil, o, mənim işimdir. Onu edəcəyəm, bunda
problem yoxdur.
Məni narahat edən problem odur ki, insanlar vəzifəsindən sui-istifadə etməsinlər. Hərə öz vəzifəsini özü
üçün böyük şərəf hesab etsin. Kim istəmirsə, heç kəsin qolundan tutub saxlamırıq, çıxıb gedə bilər.
Həqiqətən, kim bizimlə, Azərbaycan prezidentinin komandası ilə birlikdədirsə, bu tələbləri yerinə
yetirməlidirlər. Kim bunu edə bilmirsə, onda heç kəsi məcburi saxlamırıq, getsinlər, heç bir şey
olmayacaqdır. O qədər gediblər ki. Sabah da gedən olacaq, biri gün də gedən olacaqdır. Amma Azərbaycanın
dövlətçiliyi möhkəmdir və möhkəm əllərdədir. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Təxminən bir ildən sonra, gələn ilin oktyabr ayında Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir.
Bizim partiyamız, Yeni Azərbaycan Partiyası – mən onun sədriyəm – və Azərbaycan ictimaiyyətinin çox
nümayəndələri mənim yenidən prezident seçkilərində iştirakımı və namizədliyimi verməyi xahiş edirlər.
Mən bununla razıyam və bəyan edirəm ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərində Heydər Əliyev yenidən
prezident seçilmək üçün öz namizədliyini verəcəkdir. İnanıram ki, Azərbaycan xalqı, seçicilər mənə yenidən
etimad göstərəcəklər və Azərbaycanın prezidenti seçəcəklər.
Bu seçki kampaniyasına ciddi hazırlaşmaq lazımdır. Gərək seçkilər tam demokratik şəraitdə, aşkarlıq
şəraitində keçirilsin. Mənim, Heydər Əliyevin, bu qədər xidmətlər göstərmiş və bu qədər tanınmış bir siyasi
xadimin seçilmək üçün hansısa saxta üsullardan istifadə etməyə ehtiyacı yoxdur. Ona görə bilin, hər rayonda
gərək indidən seçkilərə hazırlıq getsin. Muxtar Respublikada hazırlıq işi təşkil olunmalıdır. Bunun mərhələsi
var. Hər halda, bu barədə Bakıda müəyyən plan olacaq, deyiləcəkdir. Ancaq mənim deyiləsi sözüm odur ki,
heç bir vəzifəli adam, heç bir icra hakimiyyətinin başçısı düşünməsin ki, Heydər Əliyevin seçilməsi üçün,
bəli, əlavə hansısa bülleten lazımdır, filan lazımdır. Mənə bunlar lazım deyildir. Məni xalq seçibdir və xalq
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da seçəcəkdir. Mənə başqa bir şey lazım deyildir. Sadəcə, seçki komissiyaları, seçki dairələri elə təşkil
olunmalıdır ki, seçkilərin açıq-aşkar demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün bütün imkanlar olsun. Mənim
arzum budur. Başqa heç bir arzum yoxdur. Çünki belə olan halda Heydər Əliyev yenidən demokratik
prinsiplər əsasında seçiləcək və öz işini davam etdirəcəkdir.
Mən sizinlə bu gün bu tərkibdə görüşməyimdən çox şadam. Hər birinizə cansağlığı arzulayıram. Muxtar
Respublikanın rəhbərliyinə qarşıda duran vəzifələri uğurla yerinə yetirməsini arzu edirəm. Ümidvaram ki,
Naxçıvan Muxtar Respublikası yaşayacaq, günbəgün çiçəklənəcək, inkişaf edəcək və Azərbaycanın daim
dayağı olacaqdır. Sağ olun.
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NAXÇIVANA SƏFƏRİNİ BAŞA ÇATDIRARAQ BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA
LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(19 iyun 2002)
19 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salam, axşamınız xeyir. Mənim sizə deyiləsi bir sözüm yoxdur. Çünki mən
hansısa bir ölkəyə getməmişəm, Azərbaycanın bir bölgəsində, Naxçıvan Muxtar Respublikasında olmuşam.
Mənim orada olduğum müddətdə bura məlumat verilibdir. Televiziya, radio və başqa mətbuat vasitələri ilə
verilən məlumatların hamısını bilirsiniz. Buna görə də mən bundan ötrü vaxt itirmək istəmirəm. Orada böyük
bir Olimpiya İdman Kompleksi açdıq. Çox gözəl, çox yaraşıqlı olan bu kompleks Naxçıvan üçün çox
lazımlıdır. Sonra mən orada hərbi hissədə oldum, bir neçə başqa görüşlərim oldu. Bu səfərimdən çox
məmnunam, razıyam, çox şadam.
Naxçıvanın çox problemləri var. Orada çətin vəziyyətdə yaşayırlar. Onlar təkcə təyyarə vasitəsilə əlaqə
saxlaya bilirlər. Gediş-gəliş üçün başqa vasitələri yoxdur. Ona görə də ora xüsusi diqqət lazımdır. Mən bu
barədə orada – Naxçıvanda çıxışımda da demişdim. İndi burada bizim Təhlükəsizlik Şurasının üzvlərinə,
başqalarına da öz fikirlərimi dedim. Biz bu işləri aparacağıq.
İndi sizin mənə doğrudan da vacib bir sualınız varsa verin, yoxdursa, sual naminə sual verməklə nə öz
vaxtınızı, nə də mənim vaxtımı alın.
S u a l: Cənab Prezident, Siz orada ən çox əsgərlərlə görüşüb danışdınız və belə ifadə – «Ali Baş
Komandanın əmrinə hazır olun», «zərbə endirib zəfər çalmağa qadir ordu» ifadələri işlətmisiniz. Bu,
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi baxımından yeni strategiya kimi qiymətləndirilə bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bəs ordu nə üçündür? Mən orada tək bunu deməmişəm. Mən demişəm ki, hər bir
dövlətin, hər bir ölkənin özünü etibarlı müdafiə etməyə qadir olan güclü ordusu olmalıdır. Bizdə də neçə ildir
ki, ordu quruculuğu prosesi gedir. Deyə bilərəm ki, çətinliklərlə rastlaşsaq da, amma uğurla gedir. Bizim bəzi
müxalifət dairələri var, onların dünyada heç nədən xəbərləri yoxdur, ancaq hay-küy salırlar: «ay, nə bilim,
ordu zəifdir», «ordunun vəziyyəti pisdir» və sair. Mən bunları eşidirəm, heç fikir vermirəm, cavab vermirəm.
Çünki prezident kimi, Ali Baş Komandan kimi, mən vaxtımın böyük hissəsini ordu quruculuğuna sərf
edirəm. Amma mən bunu mətbuatda deməməliyəm, qəzetlərdə yazmamalıyam, televiziyada çıxış etməməliyəm. İndi oraya getdim. Orada bizim yaxşı, etibarlı hərbi hissələrimiz yaranıbdır. Gözəl zabitlərimiz,
komandanlarımız, yaxşı əsgərlərimiz var. Siz yəqin onları televiziyada gördünüz. Bu elə Azərbaycanın
özünün hərbi gücünü göstərir. İndi bu konteksdə, əlbəttə ki, ordu daim hazır olmalıdır. Lazım olan an ordu
Ali Baş Komandanın göstərişini yerinə yetirməlidir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Naxçıvanda olanda belə fikirlər səsləndi ki, Ermənistan prezidenti
Robert Köçəryanla görüşünüz gözlənilir. Bu proses baş tutmalı idi, guya Robert Köçəryan görüşə
gəlməyibdir. Belə bir görüş nəzərdə tutulmuşdumu?
C a v a b: Mənim planımda belə bir şey yox idi. Robert Köçəryanla hələ bu yaxınlarda görüşmək fikrində
deyiləm. Mən demişəm ki, görüşəcəyəm, indi görək, hər iki tərəfin razılığı olsa, bunu iyul ayında etmək olar.
Mən Naxçıvana yalnız muxtar respublikanın həm iqtisadi, həm sosial problemləri ilə daha yaxından tanış
olmaq, lazımi tədbirlər görmək, həm də bizim oradakı hərbi hissə ilə tanış olmaq, bir də bilirsiniz, orada
böyük Olimpiya İdman Kompleksi açmaq üçün getmişdim.
S u a l: Cənab Prezident, Robert Köçəryan bildiribdir ki, Paris prinsiplərində Mehri dəhlizinin adı
çəkilməyibdir. O, bu fikri təkzib edibdir…
C a v a b: Qoy təkzib etsin.
S u a l: Cənab Prezident, mənim sualım seçki ilə bağlıdır. Siz 2003-cü ilin seçkilərinə Naxçıvanda
rəsmi start verdiniz. Birincisi, nə üçün bunu Naxçıvanda etdiniz? Bunun hansısa mənası varmı, yoxsa
təsadüfdür? Siz seçkilərdə özünüzə layiq rəqib kimi görürsünüz?
C a v a b: Bu mənim birinci dəfə dediyim fikir deyildir. Mən bunu bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının
qurultayında da demişəm. Siz hafizənizi bir qədər araşdırın.
M ü x b i r: O, rəsmi deyildi…
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada bildirilən fikir rəsmi deyildi? O da rəsmi idi, mən onu Bakıda demişəm,
Naxçıvanda yox. Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında demişəm. Demişəm ki, bizim partiya da bunu
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istəyir və bilirəm ki, təkcə bizim partiyada yox, ümumiyyətlə, ictimaiyyətdə də belə fikir çox genişdir. Ona
görə də mən bunu o vaxt demişdim, indi də seçkilər yaxınlaşır, elə buna görə bir də yada saldım ki, bəli,
seçkilər olacaq, demokratik keçirilməlidir və Heydər Əliyev öz namizədliyini yenidən irəli sürəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz prezidentliyə layiq kimi görürsünüz?
C a v a b: Bilirsiniz, seçki başlananda prezidentliyə öz namizədliklərini verəcəklər. Mən baxacağam,
görüm onların içərisində, ümumiyyətlə, kim var.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlarla görüşün nəticəsi olaraq müşavirə nə vaxt keçiriləcəkdir?
C a v a b: Olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində Sizin həmsədrlərlə
və Ermənistanın Xarici işlər naziri Vardan Oskanyanla görüşəcəyiniz bildirildi. Bu nə dərəcədə
doğrudur?
C a v a b: Vardan Oskanyanla mən görüşməyəcəyəm. Köçəryan oraya gəlmir. Həmsədrlər məxsusi
olaraq mənimlə görüşmək üçün oraya gələcəklər.
S u a l: Cənab Prezident, Özbəkistanın GUÖAM-dan çıxmasına münasibətinizi bilmək istərdik.
C a v a b: Bu, Özbəkistanın öz işidir. Hər bir ölkə müstəqildir. Özbəkistan GUAM-a daxil olanda
kiməsə elan etmişdimi? Biz Vaşinqtonda olduğumuz zaman heç bunu gözləmirdik. Gəlib bəyan etdi ki,
GUAM-a daxil olmaq istəyir, oldu. İndi də çıxır, bu onun öz işidir.
S u a l: Cənab Prezident, bundan sonra belə fikirlər səslənir ki, Moldova da öz mövqeyinə yenidən
baxa bilər. Ümumiyyətlə, bu, GUÖAM-ın tənəzzülü kimi qiymətləndirilə bilər. Sizcə, bu təşkilatın
perspektivləri necədir?
C a v a b: Tələsməyin.
S u a l: Cənab Prezident, dünən bütün Azərbaycan Türkiyə ilə birlikdə bu ölkənin yığma futbol
komandasının dünya birinciliyində uğurunu bayram etdi. Sizin fikirlərinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Mən də bayram etdim. Amma kim necə bayram edir, mən bilmirəm, mən orada yaxşı bayram
etdim, yaxşı çay içdim, Naxçıvan meyvələrindən yedim. Türkiyə futbolçularına gələcəkdə uğurlar arzuladım.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistanın keçmiş prezidenti Ter-Petrosyan belə ifadə işlədibdir ki,
Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mərhələli həllinə razılaşacaq və özü də bu, daha ağır şərtlərlə
olacaqdır. Deyirsiniz ki, ATƏT-in həmsədrləri Sizinlə görüşəcəklər. Ümumiyyətlə, Robert Köçəryanla
görüşünüzdə münaqişənin mərhələli həllinin bir variant kimi yenidən müzakirəyə çıxarılacağını gözləmək
olarmı?
C a v a b: Qızım, vallah elə suallar verirsiniz ki. Siz real olan məsələlərdən danışmırsınız, deyirsiniz ki,
bu belə olsa nə olacaq, o belə olsa nə ola bilər? Siyasət belə getmir. Hansı məsələ meydana çıxacaqsa, o da
müzakirə olunacaqdır. Ona görə də xahiş edirəm ki, mənə belə suallar verməyəsiniz. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV QARA DƏNİZ
İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ ONİLLİYİ İLƏ ƏLAQƏDAR BU
TƏŞKİLATIN ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN TÜRKİYƏNIN İSTANBUL ŞƏHƏRİNƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ QISA MÜSAHİBƏ
(24 iyun 2002)
24 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim səfərimin məqsədini bilirsiniz, elan edilibdir. İstanbulda Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə olacağıq. Ondan sonra Ankaraya gedəcəyəm, orada bir neçə görüş
keçirəcəyəm. Son olaraq Qarsa gedəcəyəm, oradan da Vətənə dönəcəyəm. Sizə qısaca olaraq bunu deyə bilərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan nümayəndəsi ilə görüşünüz gözlənilirmi?
C a v a b: Gözlənilmir.
S u a l: Cənab Prezident, səfər zamanı Azərbaycan –Türkiyə hərbi əməkdaşlığı barədə söhbətlər
aparılacaqmı? Bu, Ermənistan tərəfini yaman narahat edir.
C a v a b: Bilirsiniz ki, Türkiyə ilə bizim strateji əməkdaşlığımız var. Ona görə də ola bilər ki, biz
əməkdaşlığın bütün sahələrini bu və ya başqa şəkildə müzakirə edək. Bundan heç kəsin narahat olmağa əsası
yoxdur.
S u a l: Baş nazirin səlahiyyətlərinin artırılması hansı zərurətdən doğur?
C a v a b: O zərurətdən doğur ki, bizim Konstitusiya yeddi il bundan öncə yazılıb, çox demokratik
Konstitusiyadır. Biz onu tam demokratik prinsiplər əsasında, ümumxalq səsverməsi əsasında qəbul etmişik.
İndi zaman keçibdir. Biz Avropa Şurasına daxil olmuşuq, bununla əlaqədar müəyyən konvensiyalara
qoşulmuşuq. Bunlarla bağlı bəzi dəyişikliklər olmalı idi, onları etdik. Məhkəmə sistemi ilə əlaqədar dəyişikliklər olmalı idi, onları da etdik. Başqa dəyişikliklər də etdik. Sən dediyin səlahiyyət məsələsi deyil,
Konstitusiyada belə bir bənd var ki, əgər prezident öz vəzifələrini icra edə bilməsə, bu səlahiyyətlər Milli
Məclisin sədrinə verilir. İndi isə Baş nazirə verilməsi nəzərdə tutulur. Burada heç bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyə ilə Ermənistanın sərhədində yerləşən Qarsda da olacaqsınız.
Oradakı görüşlərinizdə Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açılması məsələsinə...
C a v a b: Sən mənimlə gedirsən, Qafqaz Universiteti mənə fəxri doktor adı veribdir, çoxdandır dəvət
edirlər, ona görə də mən oraya gedirəm. Qarsda Qafqaz Universitetində olacağam.
S u a l: Cənab Prezident, dəmir yolunun açılması məsələsinə toxunacaqsınızmı?
C a v a b: Bu məsələlər mənim gündəliyimdə deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə Əfqanıstanda sülhməramlı qüvvələrə rəhbərlik edir, onların
tərkibinə Azərbaycan qüvvələri daxil olacaqmı?
C a v a b: Daxil olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə milli futbol komandasının qələbəsini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bu elə sualdır ki... Görmədiniz ki, bizim camaat nə edirdi. Bakının küçələri, meydanları
dağılırdı. Bunu necə qiymətləndirəcəyəm, bu, ən böyük sevincimizdir. Çünki Türkiyə və Azərbaycan
eynidir. Bir dəfə də belə bir şey olmuşdu, türklər udmuşdu, biz nə qədər camaat meydanlara, küçələrə çıxmışdı. İndiki bu uduş ondan daha da yüksəkdir. Onlar nə qədər yüksək nailiyyət əldə etdilər. Əlbəttə, bu hər
bir azərbaycanlını, türkü sevindirir və böyük qürur hissi doğurur.
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GÜRCÜSTAN PREZİDENTİ
EDUARD ŞEVARDNADZE İLƏ
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(24 iyun 2002)
İstanbul,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı –
«Çırağan» hoteli
24 iyun 2002-ci il
Görüşdən sonra prezidentlərin jurnalistlərin suallarına verdikləri cavab:
S u a l: Siz Rusiya prezidenti Vladimir Putinin belə bir bəyanatını necə şərh edərdiniz ki, Pankisidə
vəziyyəti ABŞ yox, ancaq Rusiya nizama sala bilər?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Sizin yerinizdə olsaydım, soruşardım ki, danışıqlar necə keçdi.
J u r n a l i s t: Biz əminik ki, əla keçdi.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə danışıqlar ənənəvi olaraq
yaxşı, gözəl, tam qarşılıqlı anlaşma ruhunda keçir. Sualınıza qayıdaraq demək istəyirəm ki, mən Vladimir
Putinin bu bəyanatı verdiyi mətbuat konfransının materialları ilə hələ tam tanış olmamışam. Amma hələlik
görürəm ki, orada müsbət məqamlar var. Prezident Putin hesab edir ki, Gürcüstan ilə Rusiya arasında
münasibətlərin pisləşməsində Gürcüstanla yanaşı, onun ölkəsinin də təqsiri var. Bu, artıq pis deyildir. Başqa
məsələlərdən danışmalı olsaq, Rusiya tərəfinin müəyyən incikliyi var. Yəqin başlıca inciklik bundan
ibarətdir ki, vaxtilə Gürcüstan Rusiya qoşunlarının öz ərazisindən keçməsinə icazə verməmişdir. Axı bu,
böyük müharibəyə, çoxlu qan tökülməsinə gətirib çıxarardı.
S u a l: Cənab Əliyev, danışıqlar zamanı hansı məsələlər müzakirə edildi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz ikitərəfli münasibətlərlə bağlı məsələləri, regionumuzda – Cənubi Qafqazda
vəziyyəti müzakirə etdik.
Gürcüstanda, Azərbaycanda işlərin necə getdiyi barədə fikir mübadiləsi apardıq. Görüşümüz həmişəki kimi,
dostluq, qardaşlıq şəraitində keçdi. Biz həmişə bir-birimizi hər cəhətdən dəstəkləmişik və bu gün də dəstəkləyirik.
Ona görə də bizim problemlərimiz yoxdur, görüşməyə ehtiyacımız var. Mən bu görüşdən məmnunam. Doğrudur,
biz görüşü davam etdirmək istəyirdik, lakin Eduard Şevardnadze başqa bir görüşə tələsir.
S u a l: Cənab Şevardnadze, Özbəkistan GUÖAM-dan çıxmışdır, Siz bu vəziyyəti və bu təşkilatın
perspektivini necə qiymətləndirirsiniz?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən Azərbaycan və Ukrayna prezidentlərinin bu məsələ barəsində
fikirlərini bilirəm və hesab edirəm ki, Özbəkistanın bəyanatına baxmayaraq, GUÖAM-ın inkişafı perspektivsiz
deyildir. Biz görüşməli, bu məsələləri müzakirə etməliyik.
S u a l: Cənab Əliyev, nəqliyyat dəhlizində avtomobil daşınmaları ilə bağlı müəyyən problemlər
vardır. Bu məsələ Gürcüstan prezidenti ilə müzakirə edildimi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu bilmirəm, yaxşı ki, sən məlumat verdin. Mən bunu öyrənməliyəm.
S u a l: Cənab Əliyev, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri ilə bağlı işlər nə yerdədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məsələ barəsində heç bir problem yoxdur. Hər şey yaxşıdır.
S u a l: Cənab Əliyev, sabahkı görüşdə hansı iqtisadi məsələlər müzakirə olunacaqdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, yubiley görüşüdür, Qara Dəniz Ölkələri İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının
yaranmasının onuncu ildönümünə həsr olunmuşdur, bu illərə yekun vuracağıq və bu istiqamətdə gələcəkdə
necə əməkdaşlıq etmək barədə danışacağıq.
S u a l: Azərbaycan hansısa bir şəkildə Rusiya–Gürcüstan münasibətlərinə təsir edə bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu fikirdəyəm ki, Rusiya da, Gürcüstan da bu məsələləri özləri həll etmək
iqtidarındadırlar. Heç bir müdaxilə yoxdur, buna heç ehtiyac da yoxdur. Məsələni dramatikləşdirmək lazım
deyildir. Dövlətlər arasında münasibətlərdə müxtəlif dövrlər olur. Məsələn, mən belə hesab edirəm ki, burada
dramatik heç nə olmamışdır. Hər şey qaydasındadır və Gürcüstan ilə Rusiya arasında münasibətlər yaxşı
olacaqdır.
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TÜRKİYƏNİN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ
İSMAYIL CƏM İLƏ GÖRÜŞÜ
(24 iyun 2002)
İstanbul,
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı,
«Çırağan» hoteli
24 iyun 2002-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və
Türkiyənin Xarici Işlər naziri İsmayıl Cəmin jurnalistlərin suallarına verdikləri cavab:
S u a l: Cənab Prezident, keçirdiyiniz görüş barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əməkdaşlıq əlaqələrinin daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi ilə
əlaqədar danışıqlar aparıldı. Bizim danışıqlarımız, həmişə olduğu kimi, dostluq-qardaşlıq danışıqlarıdır,
fikrimiz eynidir.
Yenə bunu təsdiq etdik ki, Türkiyə–Azərbaycan dostluğu-qardaşlığı əbədi, sarsılmazdır və biz strateji
əməkdaşlığımızı davam etdiririk və bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Bizim üçün ən vacib məsələ Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasıdır. Bu
barədə biz Türkiyə ilə daim məsləhətləşmələr aparırıq, Türkiyə də bizə yardım edir.
İndi yenə də məsləhətləşmə oldu, söhbət etdik, danışdıq. Ümidvaram, hörmətli nazir İsmayıl Cəm də belə bir fikirdə
olmalıdır ki, biz bu məsələləri sülh yolu ilə çözəcəyik, buna nail olacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, üç dövlətin – Türkiyə, Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirlərinin
görüşünü necə qiymətləndirirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu hörmətli İsmayıl Cəmdən soruşun.
İ s m a y ı l C ə m: Əvvəlcə, hörmətli cümhur başqanıma təşəkkür edirəm.
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrində, Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığında hörmətli cümhur başqanım ən böyük
rola sahibdir və bu dostluğun təməlində, bu dostluğun gələcəyində hörmətli cümhur başqanı hamımıza örnək
olmuşdur və örnək olmağa da davam etməkdədir.
Hörmətli Heydər Əliyev ilə görüşümüz mənim üçün yolgöstəricidir. Əlbəttə, hörmətli cümhur
başqanımızın dediyi kimi, biz hamımız gerçəkdən sülh istəyirik. Qafqazda sülhün təmin olunmasının
Azərbaycana, Ermənistana, Türkiyəyə və bütün bölgə üçün çox böyük əhəmiyyəti vardır. Azərbaycan və
onun hörmətli cümhur başqanı bu sülhün əldə olunmasına öncüllük edir. Hər zaman belə addımlar atılmışdır.
Biz Türkiyə olaraq sülh yolunda bu öncüllüyün ən böyük dəstəkçisiyik və belə də davam edəcəyik.
Sizin suala gəlincə, deyə bilərəm ki, üç ölkənin xarici işlər nazirlərinin görüşü, sadəcə, bir məsələ ilə
bağlıdır. Bunu qarışdırmamaq lazımdır. Başqa məsələlər müzakirə edilir, edilmir kimi yanlışlıq olmamalıdır.
Bu da Cənubi Qafqazda münaqişələrin həllinin asanlaşdırılmasına kömək etmək olarmı, ya olmazmı
məsələsidir. Bu görüşün əsas məqsədi budur, bununla bağlıdır. Bu, Türkiyənin təşəbbüsüdür. Buna Azərbaycan ilk gündən dəstəyini vermişdir. Ermənistan tərəddüddən sonra – hər kəsin öz dəyərləndirməsi də ayrı
mövzudur – bunun faydasını, nəhayət, anlamışdır.
Belə bir görüş keçirildi, danışıqlar fikir mübadiləsi çərçivəsində keçdi. Hər halda, bu görüş bundan sonra
da – yəni, görüş ikitərəfli də ola bilər, birlikdə də ola bilər – davam edəcəkdir. Biz Türkiyə olaraq
münaqişələrin həllində bir asanlaşdırıcı rol oynaya bilsək, onu da edəcəyik.
S u a l: Siz Ermənistanın Xarici Işlər naziri ilə görüşdünüz, danışıqlar apardınız. Ermənistanın
mövqelərində bir yumşalma hiss etdinizmi?
İ s m a y ı l C ə m: Mən bu barədə bir söz deyə bilmərəm. Amma mənim keçirdiyim görüş, sadəcə,
mövcud olan bu münaqişənin həllinin asanlaşdırılmasına yardım məqsədi daşıyırdı. Yəni Azərbaycan da
məsələyə eyni şəkildə baxmaqdadır, bu işə Türkiyə ilə eyni münasibətdə yanaşır.
Ermənistanla belə bir şey yoxdur. Üçtərəfli görüşün, məsələlərə baxışların məqsədi münaqişənin həllinin
asanlaşdırılmasına kömək etməkdən ibarət olmuşdur. Hamısı bundan ibarətdir.
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S u a l: Sentyabrın 11-də baş vermiş hadisələrdən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Qarabağ və
Qafqazdakı gerçəkliyi dərk etməyə başladı. Bu sahədə Türkiyə də Qafqazda, xüsusilə Qarabağda
ədalətin bərpasını arzu edir. Bundan sonra Türkiyənin Qarabağ olayına münasibəti necə olacaqdır?
İ s m a y ı l C ə m: Doğrusu, biz Amerikadan dəstək alıb nəsə etmirik. Türkiyə bölgə ölkəsidir. Bu
məsələnin çözülməsində, sadəcə, iki dövlətin deyil, Türkiyənin də, bütün bölgənin də ciddi marağı var.
Bizim asanlaşdırıcı köməyimiz alınarsa, bunu etməyə hazır olduğumuzu ortaya qoyduq. Bizim görüşümüz
üçlü çərçivədədir.
Mən Vilayət bəylə görüşəndə bu məsələ ilə bağlı, üçtərəfli görüşlə bağlı bir razılığa gəldikdə, bu, üçtərəfli
görüş olacaqdır. Yaxud mən Ermənistanın Xarici Işlər naziri ilə görüşsəm, bu, Türkiyə ilə Ermənistan
arasında ola bilməz, üçtərəfli olacaqdır. Bu, Qarabağ məsələsidir, Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik məsələsidir,
bunlar müzakirə ediləcək. Yəni çərçivə, məqsəd məlumdur, görüşlər də razılıqla olur.

201

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

"ÜÇ DƏNİZİN ƏFSANƏSİ" KONFRANSININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(25 iyun 2002)

25 iyun 2002-ci il, İstanbul
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Sizi səmimi qəlbdən salamlayıram, konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Bu gün müzakirə olunan məsələ böyük tarixə malikdir. "Üç dənizin əfsanəsi" - Xəzər dənizi, Qara
dəniz və Aralıq dənizi - konfransı beş ildir keçirilir. Nəyə görə bu daha öncə keçirilməmişdir? Çünki
birincisi, bizim bu işlərimizin gələcəkdə bir-biri ilə bu qədər sıx əlaqədə olması barədə az məlumat var idi,
həm də buna inananların da sayı az idi. Ancaq - bunu Azərbaycanı tərifləmək üçün demək istəmirəm - hər
dəfə Azərbaycanda Xəzər dənizinin çox zəngin qaz və neft ehtiyatlarının olması və onlardan istifadə
edilməsi haqqında məsələlər qalxandan sonra, 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqavilə
imzalanandan sonra bütün dünyada Xəzər dənizi haqqında böyük müzakirələr keçdi. Çünki Xəzər dənizinin
bu qədər zəngin neft-qaz yataqlarına malik olması dünyada çoxlarına məlum deyildi.
Ancaq Azərbaycanda biz bunu bilirdik. Çünki Azərbaycan alimləri, Azərbaycan geoloqları hələ 50-60
il bundan öncə Xəzərin dərin sularında neft və qaz hasil etməyə başlamışlar. Ümumiyyətlə, dünyada ilk dəfə,
150 il bundan öncə məhz Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft hasil olunubdur. Dünyada ilk dəfə məhz
Azərbaycanda 50 il bundan öncə suyun dərinliklərindən neft hasil edilibdir. Biz bunları Azərbaycanda
bilirdik və bununla məşğul olurduq.
Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, özü öz sərvətlərinin sahibi olandan
sonra bu sərvətlərdən geniş və səmərəli istifadə edilməsi üçün böyük addımlar atılmağa başladı. Bu
addımlardan birincisi, bunun əsasını qoyan 1994-cü ilin sentyabr ayında Bakıda Azərbaycanın Dövlət Neft
Şirkəti ilə dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri-ÇıraqGünəşli" yataqlarının istifadə edilməsi barədə "Əsrin müqaviləsi" adlanan müqavilənin bağlanması oldu.
Yenə də deyirəm, biz o vaxt bu müqaviləni imzalayanda Xəzər dənizi haqqında dünyada kifayət qədər
məlumat yox idi. Bu gün isə artıq aydındır ki, Xəzər dənizi öz karbohidrogen sərvətlərinin həcminə görə, ən
azı, Şimal dənizi ilə müqayisə edilə bilər.
Əgər Şimal dənizinin hasil edilə bilən qalıq ehtiyatları 2,2 milyard tona bərabərdirsə, Xəzər dənizinin
yalnız "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarının təsdiq olunmuş, hasil edilə bilən neft ehtiyatları təqribən 730
milyon tondur. Bu, ancaq həmin yataqlardadır. Azərbaycanda isə dünyanın müxtəlif şirkətləri ilə 20-dək
müqavilə imzalanıbdır. Təbiidir, onların hamısı eynimiqyaslı deyildi, müxtəlifdir. Amma əgər bunları
cəmləsəniz, görəcəksiniz ki, Xəzər dənizinin təkcə Azərbaycan sektorunda nə qədər böyük imkanlar var.
Ancaq indi məlumdur ki, Xəzər dənizinin Qazaxıstan sektorunda da çox böyük neft və qaz yataqları
var. Rusiya sektorunda böyük neft-qaz yataqları var, digər sektorlarda da var. Beləliklə, biz 1994-cü ildən
başlayaraq Xəzər dənizini dünyada təbliğ etdik, Xəzər dənizini tanıtdıq. Əgər yerin altından neft, qaz
çıxarmaq və özü də böyük həcmdə çıxarmaq mümkündürsə, demək onu ixrac etmək, onu satmaq lazımdır.
Bunun üçün də yollar araşdırılır. O zaman ilk dəfə Xəzər dənizindən müxtəlif neft kəmərlərinin çəkilməsi
haqqında məsələlər meydana çıxdı.
Bu gün artıq məlumdur ki, biz 1997-ci ildə Xəzər dənizindən Qara dənizə Bakı-Novorossiysk neft
kəməri çəkdik. Demək, Xəzər dənizini Qara dənizlə birləşdirdik.
Ondan iki il sonra, 1999-cu ildə Xəzər dənizinin "Çıraq" yatağından çıxan neftin ixracını Novorossiysk
kəməri ilə apara bilməzdik. Ona görə də biz daha bir kəmər, bu gün çox səmərəli işləyən neft kəməri,
Bakıdan Gürcüstanın Qara dənizdəki Supsa limanına kəmər çəkdik. Deyə bilərəm ki, 1999-cu ildən indiyə
qədər bu neft kəməri ilə 20 milyon tondan artıq neft ixrac olunubdur və bu kəmər hələ gələcəkdə də böyük
əhəmiyyətə malik olacaqdır.
Ancaq bunlar da bizi qane etmirdi. Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri haqqında hələ 1994-cü ildən
düşünürdük. Amma o vaxtlar buna inanan çox az idi. Mane olanlar da çox idi və bu günə qədər də bəziləri
hesab edirlər ki, bu, xəyaldır. Yaxud da deyək ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xətti, neft kəməri ilə ixrac
edildiyi üçün Xəzər dənizində yetərli qədər neft yoxdur. Onlara cavab verərək mən bu gün demək istəyirəm
ki, 2010-cu ildə "Azəri-Çıraq-Günəşli" yataqlarından 50 milyon ton neft hasil olunacaq və bu da BakıTbilisi-Ceyhan boru kəmərinin işləməsi üçün tamamilə bəsdir. Amma bu bir deyil, başqa yataqlar da var.
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Burada məndən öncə çıxış edən dostlarım, cümhur başqanları söylədilər. Qazaxıstan, digər Xəzəryanı
ölkələr də Bakı-Tbilisi-Ceyhan xəttindən istifadə edəcəklər. Artıq biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan boru xəttinin
inşasına başlamışıq. Güman edirəm ki, bu, çox uğurla gedəcəkdir. Mən bilirəm ki, 2005-ci ildə Bakı-TbilisiCeyhan böyük ixrac neft kəmərinin inşası başa çatacaq və biz hamımız - bu gün buradakı konfransda iştirak
edənlər, mənim dostlarım, cümhur başqanları birlikdə Türkiyənin Aralıq dənizində olan Ceyhan limanına
gedib orada Xəzər dənizindən gələn neftin tankerlərə yüklənməsini görəcəyik.
Bütün bu işlər bu üç dənizin əfsanəsini yaratdı. Ona görə mən demək istəyirəm ki, beşinci dəfə
keçirilən bu konfransın - üç dənizin əfsanəsinin bir anası var. Onun anası Xəzər dənizidir. Onun anasının da
yanında duran Azərbaycandır.
Mən baxıram, vaxtilə təsəvvür etmək mümkün olmazdı ki, Xəzər dənizindən Qara dənizə gələcəyik və
oradan da Aralıq dənizinə qədər gedəcəyik. İki min kilometr uzunluğunda böyük bir neft kəməri çəkilir. Bu,
həqiqətən, əfsanədir.
Mən bu konfransın iştirakçılarına və onun təşkilatçılarına bildirmək istəyirəm ki, bu əfsanə hələ davam
edəcək, inkişaf edəcəkdir. Hesab edirəm ki, Xəzər dənizinin yataqlarından hasil ediləcək neft və qaz - ya
Azərbaycan sektoru olsun, ya Qazaxıstan sektoru olsun, yaxud başqa sektor olsun - hamısı ixrac olunacaqlar.
Yeni boru kəmərləri tikiləcəkdir.
Məsələn, indi Azərbaycanın "Şahdəniz" yatağı ilə bağlı - hörmətli cümhur başqanı, əziz dostum Əhməd
Necdət Sezər bu barədə çox gözəl dedi - biz artıq hər şeyi imzalamışıq, hazırlamışıq. Boru kəməri tikilir,
oradan çıxan qaz birbaşa Türkiyəyə, Ərzuruma gələcəkdir. Amma bu, birinci nöqtədir. Biz belə hesab edirik
ki, Xəzər dənizindən çıxan qaz bundan sonra daha da uzağa, daha da irəliyə - Avropaya gedə bilər və gedə
biləcəkdir. Çünki bizim imkanlarımız çoxdur.
Beləliklə, üç dənizin əfsanəsi həqiqətən böyük bir əfsanədir. Biz bu əfsanənin yaradılmasının
iştirakçılarıyıq və bu əfsanəni reallığa çevirmişik. Artıq bu, əfsanə deyil, reallıqdır. Reallıq odur ki, Xəzər
dənizindən neft və qaz hasil olur. Reallıq odur ki, Bakı-Novorossiysk, Bakı-Supsa neft kəmərləri işləyir.
Reallıq odur ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas neft ixrac kəmərinin inşası başlayıbdır. Bunlar gerçəklikdir. Bunlar
reallıqdır.
Mən indi istəyirəm hörmətli dostlarıma təklif edəm ki, onlar yeni bir əfsanə üzərində düşünsünlər.
Çünki artıq bunlar əfsanə deyil, bugünün reallıqlarıdır. Mən bu gün konfransda iştirak etməyimdən çox
məmnunam. Hörmətli sədrlər, məni buraya dəvət etdiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Burada mənim
dostlarım -Türkiyə Cümhuriyyətinin başqanı hörmətli Əhməd Necdət Sezərə, Gürcüstanın başqanı hörmətli
Eduard Şevardnadzeyə, Rumıniyanın cümhur başqanı hörmətli İon İliyeskuya, Ukraynanın başqanı hörmətli,
çox gözəl bir insan Leonid Kuçmaya öz ehtiramımı bildirirəm. Çox məmnunam ki, biz bu gün səhərdən
indiyə qədər heyətlərimizlə bərabər çox səmərəli işlər görmüşük.
Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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QARA DƏNİZ İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ 10 İLLİYİ MÜNASİBƏTİLƏ
QİƏT-in ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ
SAMMİTİNDƏ NİTQİ
(25 iyun 2002)

25 iyun 2002-ci il
İstanbul
Hörmətli cənab sədr!
Zati-aliləri, dövlət və hökumət başçıları!
Hörmətli sammit iştirakçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının on illiyi münasibətilə
təbrik edirəm.
Təşkilatımız 10 il bundan əvvəl Türkiyədə, İstanbulda təsis olunubdur. Bu gün biz fəaliyyətimizin ilk on
ilinə yekun vurmaq və qarşıdakı vəzifələri müəyyənləşdirmək üçün yenidən İstanbula toplaşmışıq.
Fürsətdən istifadə edərək sammitin yüksək səviyyədə təşkilinə, bizə göstərilən qonaqpərvərliyə görə
Türkiyə dövlətinə və hökumətinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum Əhməd Necdət Sezərə
minnətdarlığımı bildirirəm.
Bizim ölkələrimiz müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və qurumların üzvüdür. Onların sırasında Qara Dəniz
İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının öz yeri var. Çünki əvvəla, bu təşkilat ümumi bir regiona daxil olan
dövlətləri birləşdirir. İkincisi və ən əsası isə, onun iqtisadi əməkdaşlıq təşkilatı olması, region xalqları
arasında sosial və iqtisadi tərəqqiyə, qarşılıqlı işbirliyinə nail olmağı özünün əsas məqsədlərindən birinə
çevirməsidir.
Təşkilatın yaşı ilə onun sıralarında birləşən bir çox dövlətlərin yaşı arasında yaxınlıq var. Bu da onu
göstərir ki, biz müstəqillik qazandıqdan sonra problemlərimizi birlikdə həll etmək, iqtisadi əməkdaşlığımızı
dərinləşdirmək qərarına gəlmiş və Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatını qurmuşuq.
Əlamətdar haldır ki, aradan keçən illər ərzində bu qurum Qara dəniz bölgəsində əməkdaşlıq təşəbbüsü
səviyyəsindən Avropa miqyaslı təşkilata çevrilmiş, onun geniş və əhatəli strukturları yaranmışdır. Son üç il
ərzində bu proses daha böyük vüsət almışdır.
Müxtəlif dəyərlərə və iqtisadi inkişaf səviyyələrinə, təbii sərvətlərə və məhsuldar qüvvələrə malik olan
ölkələrin bu işbirliyi regionda qarşılıqlı dialoqun dərinləşməsinə, iqtisadi əməkdaşlıq sahəsində birgə yollar
axtarışına zəmin yaratmaqdadır.
Eyni zamanda qurumun üzvü olan ölkələr mənsub olduqları dəyərləri qoruyub saxlamaq və bir-birləri ilə
mübadilə etməklə yanaşı, ümumi bir istiqamət – Avropaya daha dərindən inteqrasiya istiqaməti seçmişlər və
bu yolla irəli gedirlər.
Bu gün tam əsasla deyə bilərik ki, artıq təşkilatımızın prioritet istiqamətləri müəyyənləşmişdir. Bu
istiqamətlər ilk növbədə enerji və nəqliyyat sahələridir. Azərbaycan bu sahələrin ikisinə də, həm üzv olduğu
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına, həm də bütünlüklə Avropaya ciddi töhfələr verir. İnanırıq ki,
yaxın illərdə həmin proses daha da genişlənəcəkdir.
Biz 1993-cü ildən başlayaraq ardıcıl şəkildə Xəzər hövzəsinin karbohidrogen ehtiyatlarını Qərb
bazarlarına çıxartmaq siyasətini yürüdürük. Regionun təkcə iqtisadi deyil, siyasi, humanitar və demokratik
inkişafına da öz təsirini göstərən bu siyasət artıq real nəticələr verməkdədir.
1994-cü ildə imzalanan "Əsrin müqaviləsi" ardıcıl şəkildə həyata keçirilir. Bu gün biz dünyanın aparıcı
şirkət və konsorsiumları ilə Xəzərin Azərbaycan sektorunda xam neft hasilatı, emalı və ixracı sahəsində
müqavilələr imzalamışıq.
Xəzər dənizində hasil edilən neft Bakı-Novorossiysk və Bakı-Supsa neft kəmərləri vasitəsilə ixrac
olunur. 1999-cu ildə burada, İstanbul şəhərində imzalanan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri
layihəsi artıq reallaşmasının sonuncu mərhələsinə daxil olubdur. Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihəsi
də çox tezliklə ideyadan həqiqətə çevriləcək və bu layihələrin gerçəkləşməsi, heç şübhəsiz, regionun iqtisadi
mənzərəsini əsaslı şəkildə dəyişəcəkdir.
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Azərbaycanın, Gürcüstan və Türkiyənin, habelə dünyanın bir sıra aparıcı neft şirkətlərinin iştirakı ilə
həyata keçirilən bu mühüm layihələr Xəzər hövzəsi ilə Qara dəniz hövzəsi arasında iqtisadi əməkdaşlığı daha
da dərinləşdirəcəkdir.
Təbii ki, gələcəkdə biz Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan digər ölkələrin də böyük
iqtisadi layihələrdə iştirakını istisna etmirik.
Azərbaycanın coğrafi-strateji mövqeyi, bir sıra mühüm nəqliyyat dəhlizlərinin buradan keçməsi onu
Avropa ilə Asiya arasında etibarlı tranzit ölkəyə çevirmişdir. Bizim təşəbbüsümüzlə 1998-ci ildə Bakıda
dünyanın 30- dan çox dövlətinin və beynəlxalq qurumların iştirakı ilə tarixi Böyük İpək yolunun bərpasına
həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilmişdir.
Azərbaycandan və təşkilatın üzvü olan bir sıra digər dövlətlərin ərazilərindən keçən tarixi İpək yolunun
bərpası xalqlarımız arasında siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün mühüm amildir.
Məmnunluq hissi ilə qeyd etməliyəm ki, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan bir çox
ölkələrin dövlət və hökumət başçıları bu əlaqələri bərpa etməyi öz qarşısına məqsəd qoyan həmin beynəlxalq
konfransda iştirak etmişdilər.
Avropa Birliyinin maliyyələşdirdiyi Avropa-Qafqaz-Asiya nəqliyyat dəhlizi – TRASEKA proqramının
həyata keçirilməsi, böyük nəqliyyat infrastrukturunun yaradılması gələcək iqtisadi inkişafımız və qarşılıqlı
əlaqələrimizin genişlənməsi üçün mühüm şərtlərdən biridir.
Heç şübhəsiz, potensialımız çox böyükdür. Lakin bu potensialdan tam şəkildə istifadə üçün regionda
sülhün və sabitliyin bərqərar olması, münaqişələrin aradan qaldırılması, bir-birinin suverenliyinə və ərazi
bütövlüyünə hörmət edilməsi, region dövlətlərinin təhlükəsizliyinin təmin olunması mühüm şərtdir.
Əks təqdirdə, iqtisadi əməkdaşlıq, birgə iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi mümkünsüzdür. Bu,
Azərbaycanın prinsipial mövqeyidir və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi öz ədalətli
həllini tapmayana qədər biz bu prinsipdən geri çəkilməyəcəyik.
Bu gün biz təşkilatımızın ilk on ildə gördüyü işlərə qismən yekun vururuq. Eyni zamanda onun gələcək
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini müəyyənləşdiririk. Hesab edirəm ki, bu on ildə uğurlarımız olubdur.
Lakin hər bir beynəlxalq təşkilatın mövcudluğu və uğurlu fəaliyyəti onun qarşısına qoyulan tələbləri
ardıcıl şəkildə yerinə yetirməsi, daim yeni prioritetlər müəyyənləşdirilməsi və onlara nail olması ilə sıx
bağlıdır. Bu mənada qarşıda bizi böyük vəzifələr gözləyir.
Qara dəniz regionu Avrasiyanın mərkəzində yerləşir. Haqlı olaraq Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatının doğuluş yeri və paytaxtı sayılan İstanbul isə Asiya ilə Avropanın birləşdiyi yerdədir. Mən bunu
çox simvolik hesab edirəm və düşünürəm ki, təşkilatımızın gələcək fəaliyyətində də qitələri, dövlətləri,
xalqları və insanları birləşdirmək, iqtisadi tərəqqiyə və sosial inkişafa nail olmaq əsas yer tutmalıdır.
Bir daha sizi təbrik edirəm, hamınıza ən xoş arzularımı çatdırıram. Hamınıza təşəkkür edirəm, sağ olun.
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ANKARADA AZƏRBAYCAN SƏFİRLİYİ ÜÇÜN TİKİLMİŞ BİNANIN TƏNTƏNƏLİ
AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(26 iyun 2002)
26 iyun 2002-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti əziz dostum, hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli dostlar, qardaşlar, xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı Azərbaycan Respublikasının Türkiyədə, Ankarada səfirlik binasının açılması
münasibətilə təbrik edirəm. Ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu gözəl bina Türkiyə-Azərbaycan
dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin daha sürətlə inkişaf etməsində və Ankarada Azərbaycanın xarici siyasətinin
təbliğ olunmasında, başqa diplomatik missiyalar ilə əlaqələr qurmasında böyük uğurlar gətirəcəkdir.
Bilməlisiniz ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə edən anda onun müstəqilliyini ilk tanıyan Türkiyə
Cümhuriyyəti olmuşdur. Türkiyə Cümhuriyyəti o andan Azərbaycanla həmişə bir olmuş, gənc müstəqil bir
dövlət kimi Azərbaycana addım atmaq, yerimək, yaşamaq, inkişaf etmək sahəsində lazım olan bütün işlərdə
öz yardımını göstərmişdir və göstərir. İndi bizim dünyanın bir çox ölkələrində səfirliklərimiz var. Ancaq sizə
açıq deyim, biz gənc dövlətik, o qədər də vəsaitimiz yoxdur. Ona görə də bir çox ölkələrdə biz hələ də daimi
səfirliyimizi aça bilməmişik. Bu səbəbdən də biz öz diplomatik fəaliyyətimizi həyata keçirmək üçün bəzi
dövlətlərin, o cümlədən Türkiyənin ayrı-ayrı ölkələrdəki səfirliklərindən istifadə edirik.
Bu, xaricdə birinci səfirlik binasıdır ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra tikib, inşa
edib və bu gün biz açılışa toplaşmışıq. Ona görə bu, bizim üçün böyük hadisədir. Ümid edirəm ki, gələcək
illərdə Azərbaycan səfirlikləri olan bütün ölkələrdə öz binalarını tikəcəkdir. Ancaq Azərbaycanın
Türkiyədəki, Ankaradakı səfirliyinin binası yenə də birincidir. Necə ki, Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini
tanıyan birinci ölkədir, eləcə də Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliyinin birincisi Ankaradadır.
Mən bizim qardaş, dost Türkiyə Cümhuriyyətinin hökumətinə, dövlətinə və bizə bu işdə yardım
edənlərin hamısına təşəkkür edirəm. Eyni zamanda, bu gün buraya toplaşmış bizim dostlarımıza da çox
təşəkkür edirəm. Mən çox məmnunam ki, bu hadisə münasibətilə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti başda
olmaqla, baş nazirin müavini hörmətli Dövlət Baxçalı, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş qərargahının rəisi,
başqa nazirlər, millət vəkilləri və çox tanınmış digər şəxslər də buradadırlar. Biz bunun əhəmiyyətini
anlayırıq. Bu, sadəcə, gəlib bu binanı görmək, ya da bu mərasimdə iştirak etmək deyildir. Bu, Türkiyənin
bütün dövlət orqanlarının hamısının Azərbaycana olan dostluq, qardaşlıq münasibətinin təzahürüdür. Mən
bunlara görə də sizə təşəkkür edirəm.
Biz buraya, bu binaya daxil olanda divarda Azərbaycanın Türkiyədə ilk səfiri, elçisi işləmiş İbrahim
Əbilovun portretini gördük və burada, Türkiyədə səfir təyin olunması ilə əlaqədar ona verilmiş
etimadnaməni gördük. Burada bir cəhətə fikir vermək istəyirəm.
Azərbaycan ilk dəfə 1918-ci ildə öz müstəqilliyini elan etdi, Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyəti yarandı.
Xalq Cümhuriyyəti 23 ay fəaliyyət göstərdi və bu, Şərq aləmində, müsəlman aləmində ilk demokratik
respublika idi. Ancaq o vaxt Sovet Rusiyasının ordusu Qafqaza gəldi və Azərbaycanın ilk müstəqil dövlətini
dağıtdı. Ondan sonra Azərbaycanda sovet hakimiyyəti yarandı. Amma sovet hakimiyyəti yaranan zaman ilk
iki ildə sosialist-kommunist ideologiyası ilə yaşayan insanlar, bəlkə də o ideologiya ilə yaşamayan, amma
buna məcbur olanlar Azərbaycanı müstəqil saxlamaq istəyirdilər. Artıq 1921-ci ildə Azərbaycanda sovet
hakimiyyəti var idi. Sovet hakimiyyəti vaxtı yeganə səfir İbrahim Əbilov Azərbaycan Respublikasından
Türkiyəyə göndərilibdir.
Tarixçilər bunu yaxşı bilir. Bu barədə çox böyük kitablar yazılıbdır ki, İbrahim Əbilov Mustafa Kamal
Atatürkün yaxın dostu olubdur, onunla çox yaxşı əməkdaşlıq edibdir və hələ o vaxt Azərbaycanın Türkiyə ilə
əlaqələrini yaratmağa çalışıblar. Təbii ki, sonrakı dövrdə bunlar pozulubdur. Ancaq illər keçdi, on illər keçdi,
1991-ci ildə Sovetlər İttifaqı dağıldı, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi və indi 11-ci ildir ki,
Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətində yaşayır, öz taleyinin sahibidir, öz torpaqlarının sahibidir.
İndi gənc dövlət kimi bizim problemlərimiz var, onları həll edirik. Ancaq uğurlarımız da var. Mənim
əziz dostum, hörmətli cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezərin təşəbbüsü və onun başçılığı ilə dünən
İstanbulda keçirilən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşü çox yüksək nəticələr verdi.
Beş ildir ki, "Üç dənizin əfsanəsi" konfransı, Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi haqqında konfrans
keçirilir və biz yenə də hörmətli dostum Əhməd Necdət Sezərin başçılığı ilə o konfransda iştirak etdik,
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istədiyimiz sözləri dedik.
Bildirdik ki, əgər beş il, yaxud on il bundan öncə Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi – siz ona Ağ
dəniz deyirsiniz – ölkələrinin əlaqələri əfsanə idisə, indi bu əfsanə deyildir. Azərbaycanın, Türkiyənin və
Gürcüstanın apardığı böyük işlər nəticəsində Azərbaycanda hasil olan neft, özü də böyük miqdarda hasil olan
neft iki boru ilə ixrac edilir. Bakı-Novorossiysk Qara dənizə çıxır, tankerlər yenə də Bosfor boğazından
keçir. Bakı-Supsa Gürcüstan limanına gedir. Oradan tankerlər yenə də Qara dənizdən, Bosfor boğazından
keçir. Ancaq ən böyük layihə Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsidir.
Biz 1994-cü ildən bu layihənin həyata keçirilməsi üçün çalışırdıq və bu gün də çalışırıq. Ancaq indi bu,
reallıqdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inşasına başlanır. İnşaat işləri 2005-ci ildə qurtaracaq.
İki min kilometrdən artıq boru xətti Xəzər dənizindən Aralıq dənizinə, Ceyhana uzanacaq, Xəzər nefti,
Azərbaycan nefti Aralıq dənizinə, Ağ dənizə axacaq və biz o günü də görəcəyik. Mən dünən bunu dedim, bu
gün də əziz dostum Əhməd Necdət Sezərin hüzurunda deyirəm ki, biz o vaxt sizinlə birlikdə və digər cümhur
başqanları ilə oraya, Ceyhana gedəcəyik və bu işin bitməsini bayram edəcəyik.
Mən bununla onu demək istədim ki, bizim problemlərimiz çoxdur. Biz bəzən çox çətin problemlərlə
məşğuluq. Məsələn, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə. Ermənilər torpaqlarımızın 20
faizini işğal ediblər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan çox Azərbaycanlı zorla çıxarılıb, on ildir
çadırlarda yaşayırlar. Təsəvvür edin, 8-9 il bundan öncə çadırda doğulmuş uşağın doğum yeri çadırdır,
səhradır. Bizim belə bir ağır problemimiz var.
Ermənistan ilə sülh danışıqları aparırıq. Amma onlar vaxtilə müəyyən səbəblərdən Azərbaycan
torpaqlarını işğal etdiklərinə görə, üstünlüklər əldə etdiklərinə görə və bəzi dünya dairələrində erməni
lobbiləri tərəfindən dəstək aldıqlarına görə konstruktiv mövqe tutmurlar və biz məsələnin sülh yolu ilə
həllinə nail ola bilmirik. Bu, bizim ən böyük problemimizdir. Amma bunu da həll edəcəyik, digər
problemləri də həll edəcəyik.
Mən bunları deyərkən həmişə düşünürəm ki, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə əbədi, sarsılmaz dostluğumuz,
qardaşlığımız bütün bu problemlərin həll olunmasında bizim üçün böyük bir dayaqdır. Bunlara görə mən bir
daha təşəkkür edirəm. Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Qardaş türk xalqına, Türkiyə Cümhuriyyətinə
yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Futbol haqqında demişəm, bu gün Türkiyə futbolçuları qazanacaq, ondan sonra Almaniya ilə finalda
oynayacaq və finalda qazanacaqdır. Mən bunu istəyirəm.
Səfirliyə xatirə olaraq bir rəsm əsəri verirəm. Götürün, burada yerləşdirin. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
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BİLKƏND UNİVERSİTETİNDƏ İHSAN DOĞRAMACININ ABİDƏSİNİN AÇILIŞI
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(26 iyun 2002)

26 iyun 2002-ci il
Əziz dostum, qardaşım İhsan Doğramacı!
Hörmətli nazirlər, millət vəkilləri, rektorlar, professorlar, tələbələr!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizi Azərbaycan xalqı adından, Azərbaycan dövləti adından səmimi qəlbdən salamlayıram və sizə,
sizin simanızda qardaş türk xalqına Azərbaycan xalqının ən dərin sevgisini və məhəbbətini çatdırıram.
Mən üçüncü gündür ki, Türkiyədəyəm və həm beynəlxalq xarakterli, həm də dövlətlərimizə aid olan bir
çox məsələlərlə məşğul oluram. Biz dünən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə və
digər ölkələrin prezidentləri ilə Qara Dəniz İşbirliyi Təşkilatının onuncu ildönümünü qeyd etdik və
təşkilatımızın qarşısında duran gələcək vəzifələr haqqında danışdıq. Sonra 5 il davamlı olaraq İstanbulda
keçirilən "Üç dənizin əfsanəsi" – Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi, – konfransında iştirak etdik. Bir
neçə ikitərəfli görüşlər keçirdik və axşam Ankaraya gəldim. Bu gün də Ankara proqramının birinci günü,
birinci saatıdır. Bu saat da mənim üçün, Azərbaycan xalqı üçün və əmin ola bilərəm ki, bütün türk xalqı
üçün, Türkiyə üçün çox əhəmiyyətli olan bir hadisəyə həsr edilmişdir. Bu hadisə də dünyada artıq məşhur
olan bizim Bilkənd Universitetindəki bu gözəl görüşdür, gözəl mərasimdir.
Mən Bilkənd Universitetində keçmiş illərdə də olmuşam. Hər dəfə Bilkənd Universitetinə gələrkən,
burada görüşlər keçirərkən bu universitetin böyük sürətlə inkişaf etdiyini, genişləndiyini görmüşəm. Bu gün
yenə də buraları tanımıram. Tanıyıram, yəni inana bilmirəm ki, belə qısa bir zamanda burada bu qədər böyük
işlər görülübdür və Bilkənd Universiteti böyük elm mərkəzi, böyük təhsil mərkəzi olaraq inkişaf edir. Mən
görürəm ki, Bilkənd Universitetinin professorları, müəllimləri, tələbələri Türkiyənin çox dəyərli insanları ilə
bərabər bu mərasimə toplaşıblar. Ona görə də mən Bilkənd Universitetinə, onun tələbələrinə, müəllimlərinə,
burada çalışan bütün insanlara öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. İnanıram ki, Bilkənd Universiteti bundan
sonra daha da sürətlə inkişaf edəcəkdir və İhsan Doğramacının burada, bu torpaqda saldığı toxumlar əsrlər
boyu böyük çinarlar kimi yüksəlib səmaya qalxacaqlar.
Əziz dostum İhsan Doğramacı haqqında burada gözəl sözlər deyildi. Mən də onun haqqında az sözlər
deməmişəm. Ancaq fərq ondadır ki, burada nitq söyləyənlərin hamısı İhsan Doğramacını on illərlə tanıyırlar,
onunla bir yerdə çalışıblar, yaxud da ki, təhsil alıblar. Ancaq mən isə İhsan Doğramacı ilə ilk dəfə cəmi on il
bundan öncə tanış olmuşam.
Azərbaycan hələ müstəqillik almamışdı. O dövrdə mən Moskvada bütün yüksək vəzifələrdən
kənarlaşdırılandan sonra və çox böyük təzyiqlər altında olduğuma görə doğulduğum torpağa – vətənim
Naxçıvana getdim. Orada yaşayırdım və oradan ilk dəfə mən Naxçıvan Özəl Cümhuriyyətinin, yəni Muxtar
Cümhuriyyətinin rəhbəri kimi Ankaraya gəldim və ilk dəfə İhsan Doğramacının universitetində – Bilkənddə
də oldum, ilk dəfə onu gördüm. Ancaq o, məni elə qarşıladı, – Azərbaycanın tarixi haqqında, xalq haqqında,
Naxçıvan haqqında, Azərbaycanın başqa bölgələri haqqında mənimlə elə söhbətlər etdi, elə dərin bilgilər
nümayiş etdirdi ki, mən heyran oldum. Bilirsiniz ki, mən də çocuq deyiləm. Bizim yaşımızla İhsan
Doğramacının yaşı arasında o qədər böyük fərq yoxdur. Mənim yaşım onunkundan bir qədər azdır. Ancaq
ola bilər ki, həyatım onunkundan daha da gərgin olub, daha da qarışıqlı olubdur. Ona görə mən də dünyanı
bilirəm, insanları tanıyıram, hər şeyi bilirəm. Azərbaycanda olan insanları tanıyıram. Digər yerlərdə
Azərbaycanı tanıyan insanlarla da çox görüşlərim, söhbətlərim olmuşdur. Ancaq İhsan Doğramacının
Azərbaycan haqqında bilgiləri məni heyran etdi. Əlbəttə, alimdə bilgi olur, buna görə də alimdir, onun
vəzifəsi odur ki, öyrənsin, oxusun, kitablar yazsın. Ancaq məni heyran edən təkcə bu bilgi deyildi, onun
qəlbində olan duyğulardı, qəlbində olan sevgi, məhəbbət idi. Özü də təkcə bir Azərbaycana yox, təkcə
Azərbaycan xalqına yox, bütün türk dünyasına, bütün türkdilli xalqlara olan sevgi, məhəbbət idi. Özü də
təkcə bir Azərbaycana yox, təkcə Azərbaycan xalqına yox, bütün türk dünyasına, bütün türkdilli xalqlara
olan sevgi, məhəbbət idi. Mən gördüm ki, hər şeyi nə qədər gözəl bilir və keçmişdə burada nə qədər
xidmətlər göstərib və indi də, artıq bizim ölkələrimiz müstəqillik əldə edəndən sonra da göstərmək istəyir.
Mən sizin vaxtınızı bəlkə bir az alıram, amma sizin üçün nə fərq var, gözəl bir yerdə oturmusunuz.
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Gedib orada, kafedrada işləməkdənsə, burada oturub söhbət etmək yaxşıdır. Ondan sonra İhsan Doğramacı
ilə mənim aramda belə qeyri-adi dostluq yarandı. Güman edirəm, heç onun da iradəsindən, mənim də
iradəmdən asılı olmayan, ancaq içimizdən gələn hissiyyatlar göstərdi ki, biz, sanki, yüz ildir dostuq, birbirimizi tanıyırıq.
İhsan Doğramacının çox böyük xüsusiyyətləri var. Məsələn, Azərbaycanda ləhcələr var – Bakı ləhcəsi,
Naxçıvan ləhcəsi, Gəncə ləhcəsi, başqa yerin ləhcəsi?
Bu ləhcələrin hamısını bilir. Bizim adamların çoxu bunu bilmir. Mən sizə deyim, mən dilçi deyiləm,
linqvist deyiləm. Ancaq mən də hər halda, bilgili adamam. Amma bunları mən də onun qədər bilmirəm.
Bizim dilimiz birdir axı, türk dili, Azərbaycan dili eyni dildir. Yəqin ki, siz məni tam anlayırsınız.
Elədirmi? Azərbaycanda biz keçmişdə türk dilini çox sevdiyimizə görə, amma türklərə bir təmasımız, yəni
danışığımız olmadığına görə, insanlar hansısa bir türklə görüşəndə onunla bir neçə kəlmə türk dilində
danışmaq istəyirlər. Məsələn, biz "gəlirəm" deyirik, türklər isə "gəliyorum", "gediyorum" deyirlər.
Biz Türkiyə ilə yenidən tanış olanda mən də bir-iki belə kəlmə işlətdim ki, hiss etsinlər, mən türk dilini
də bilirəm. O mənə dedi ki, belə deyil, bunu Naxçıvanda bu cür deyirlər, Bakıda belə deyirlər, Gəncədə belə
deyirlər. Anadolu Türkiyəsində belə deyirlər, Türkiyənin doğusunda belə deyirlər, batıda – İstanbulda belə
deyirlər. Dedim bəli, doğudakı dil çox aydındır, amma İstanbuldakı ləhcəni siz bir az korlamısınız, o qədər
yaxşı deyil.
Mən bir dəfə söhbət edirdim. Dedim ki, məsələn, biz, mənim kimi yaşlı adamlar İhsan Doğramacı ilə,
başqa yaşlı adamlarla danışanda bir-birimizi yüz faiz başa düşürük. Türk dilində, Azərbaycan dilində bu
sözlər dəyişilməyibdir. Amma türk dilində bir-iki islahatlar keçirilibdir, ona görə də bəzi sözlər dəyişilibdir,
daha çox Avropa sözləri götürülübdür. Məsələn, "siyasət" sözü var, onu "politika" etmisiniz. "Siyasət" yaxşı
bir sözdür. Nə fərqi var, "siyasət" ərəb sözüdür, "politika" Avropa sözüdür. Bu, öz işimizdir. Amma bir dəfə
zarafat edəndə dedim ki, bilirsənmi nə üçün belə olubdur? Dedi ki, nə üçün? Dedim, çünki sizdə dil islahatı
keçiriləndə islahatınızın qurum genel başqanı erməni olmuşdur – Akop Dilaçar. Onu tanıyırsınızmı?
Görürəm tanımırsınız. Amma o tanıyır. Erməni, Akop, özünü türk kimi qələmə vermək üçün də deyibdir ki,
Akop Dilaçar. O, islahat keçiribdir. Bu tarixdən çox danışmaq olar.
İhsan Doğramacını mən çox sevdim. Təkcə mən yox, Azərbaycana dəvət etdim, gəldi, bizim xalqımız,
millətimiz onu sevdi. Təsadüfi deyildir ki, İhsan Doğramacının 80 illik yubileyini biz Azərbaycanın böyük
bir teatrında, – Opera və Balet Teatrı, 1911-ci ildə Bakıda Avropa üslubunda tikilmiş teatrdır, – birlikdə,
təntənəli şəkildə keçirdik. Mən onu "Şöhrət" ordeni ilə təltif etdim. Sonra, gələcək nədir? Bilirdim ki, 85 illik
yubileyinizi Azərbaycanda qeyd edəcəyik, ondan sonra 90 illik yubileyinizi, daha sonra 100 illik yubileyini
edəcəyik. İndi 87 illiyində də heykəl açırıq, doxsana bir şey qalmayıb ki? Papağını fırladacaqsan, bir də
görəcəksən ki, üç il keçdi, İhsan Doğramacının 90-cı ili də gəldi. Mən buna əminəm. Çünki deyə bilərəm ki,
mən on il bundan əvvəl gördüyüm İhsan Doğramacı ilə indikinin heç bir fərqi yoxdur. Onun çox gözəl
səhhəti var, özünü gözəl saxlayır.
Mən bir neçə kəlmə onun şəxsiyyəti haqqında demək istəyirəm. İhsan Doğramacı, hesab edirəm ki, türk
dünyasının ən nadir şəxsiyyətlərindən biridir. Bəlkə də İhsan Doğramacı o qədər də siyasət adamı deyildir.
Ancaq elm adamı kimi, insanlara təhsil vermək, məktəblər açmaq, universitet açmaq və xalqı inkişaf
etdirmək – bu, hər bir siyasətin əsas məqsədidir. Bu, siyasət adamlarının proqramı nədir?
İqtisadiyyatı inkişaf etdirmək ki, insanlar yaxşı yaşasın, bilik, təhsil alsınlar.
Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi bizə çox məlumdur. Bu gün biz Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu,
böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkü mütləq dərin minnətdarlıq hissi ilə yad etməliyik. Çünki məlumdur ki,
Osmanlı imperatorluğu dağıldığı zaman, ayrı-ayrı ölkələr Türkiyəni hər tərəfdən dağıtmağa çalışan zaman
Mustafa Kamal Atatürk kimi bir şəxs meydana çıxdı və türk xalqını fəlakətlərdən xilas etdi. Bu, böyük
fəaliyyət idi, böyük xidmət idi. Ancaq təkcə bu olsaydı, bəlkə də az olardı. Ondan sonra cümhuriyyətin
qurulmasını, onun inkişaf etməsini təmin etdi. Osmanlı qanun-qaydasından sonra Türkiyədə dünyəvi,
demokratik, Avropa tipli dövlət qurmaq – həddən ziyadə çətin bir iş idi. Amma böyük Mustafa Atatürk və
onun silahdaşları, ona sadiq olan insanlar, sonra isə onun işinin davamçıları bunun öhdəsindən gəldilər. O
vaxt Türkiyədə insanların tam əksəriyyəti savadsız idi. Məktəb, təhsil, bilik lazım idi. Düşünürəm ki, əgər
səhv etmirəmsə, İstanbul Universitetindən savayı Türkiyədə başqa universitet yox idi. Bilmirəm, doğru
deyirəm, yoxsa yox? Təkcə İstanbul Universiteti idi, başqa universitet yox idi. Ancaq sonrakı dövr nəyə
gətirib çıxardı? İndi Türkiyədə universitetlərin sayı nə qədərdir, bilmirəm. Amma iş onun sayında deyil,
ondadır ki, hər bir universitetdə Türkiyə gəncləri, türk millətinin gələcəyi təhsil, bilik alır və ölkənin dünya
ölkələri ilə ayaqlaşmasına, yəni, onlarla bərabər inkişaf etməsinə şərait yaratmaq üçün əsas yaranır. Buna
görə də İhsan Doğramacının fəaliyyətini qiymətləndirəndə biz onun elm, təhsil, bilik, səhiyyə sahələrində
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xüsusi xidmətlərini qeyd etməliyik. Onun ictimai fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirməliyik.
İhsan Doğramacı Türkiyədə hər yerdə tanınan, hər yerdə sevilən bir insandır. Bunun üçün gərək sənin
gözəlliyin, yaxud da ki, başqa bir keyfiyyətin yox, gərək çox keyfiyyətlərin olsun ki, onlara görə xalq səni
qəbul etsin. Ola bilər ki, dövlət qəbul etsin, ancaq xalq qəbul etməsin. İhsan Doğramacını xalq türk
millətinin, türk dünyasının dəyərli bir insanı, nadir şəxsiyyəti kimi tanıyır, hörmət edir və bundan sonra da
ona hörmət edəcəkdir.
Mən Bilkənd Universiteti ilə tanış olanda bir də nəyi gördüm? Universitet yeni yaranmışdı, amma
gördüm ki, Azərbaycandan burada nə qədər professorlar, alimlər, sənətçilər var. Mən məəttəl qaldım. Təkcə
Azərbaycandan deyil, digər xarici ölkələrdən də gələnlər vardı. Güman edirəm, etiraf edərsiniz ki,
Azərbaycanda elm, təhsil çox inkişaf etmişdir.
Bizim ali təhsilimiz çox yüksək olmuşdur, çox dəyərli professorlarımız, alimlərimiz var. Onların bir
qismini İhsan Doğramacı buraya gətirdi. Onlar burada o qədər gözəl şərait, münasibət gördülər ki, artıq heç
Azərbaycana dönmək istəmirdilər. Deyirdilər ki, biz sona qədər elə İhsan Doğramacı ilə bir yerdə olacağıq.
Yəni, o bilirdi, haradan nə götürmək, nə etmək lazımdır ki, Bilkənd Universiteti təkcə Türkiyənin içərisindən
yox, beynəlxalq aləmdən, hər ölkədən faydalansın.
Gedirsən bağa, orada gözəl bir meyvə görürsən, dərib götürürsən, keçirsən o biri bağa, orada da çox
meyvə var, amma ən gözəlini dərib götürürsən, o birisini dərib götürürsən, sonra görürsən ki, torban
dolubdur, hamısı da gözəl meyvələrdir. İndi İhsan Doğramacının Bilkənd Universiteti də təxminən buna
bənzəyir.
Məni bir şey təəccübləndirir. Vaxtilə biz Azərbaycanda böyük şairimiz, – o, bütün türk millətinin
şairidir, – Məhəmməd Füzulinin 500 illik yubileyini keçirməyə hazırlaşırdıq. İhsan Doğramacı dedi ki, bunu
Türkiyədə də etmək lazımdır. Dedim edək. Çünki bu, bizim müştərək şairimizdir, özü də çox dəyərli
şairimizdir. Azərbaycanda biz bunu etdik, ondan sonra İhsan Doğramacı bizi buraya dəvət etdi. Buraya
gəldik. 9 ayın içərisində gözəl bir konsert salonu yaratdı. Mən ona baxdım, heyran oldum. Bilirsiniz ki, mən
Sovetlər İttifaqında Siyasi Büronun üzvü, o vaxtkı Nazirlər Sovetində, – siz buna baş bakanlıq deyirsiniz, –
sədrin birinci müavini olmuşam, yəni sizin dediyiniz kimi, SSRİ-nin yönəldicilərindən, rəhbərlərindən, 3-4
kişidən biri mən olmuşam. Mən Sovetlər Birliyi kimi ölkədə böyük inşaat işləri görmüşəm. Məsələn, sürətlə
bir fabrik, başqa bir bina tikmək lazım olurdu. Ancaq İhsan Doğramacının belə imkanları ilə 9 ayın
içərisində, Füzulinin yubileyini keçirmək üçün belə gözəl konsert salonu tikməsi bizi heyran etdi. Biz gəldik
buraya, bizim sənətçilər gəldilər. Biz, Türkiyənin dəyərli insanları – 9-cu cümhur başqanı Süleyman
Dəmirəl, bakanlar, başqaları? Burada böyük yubiley keçirdik. Çox belə misallar demək olar.
Bir də deyirəm, bir insanda bir çox keyfiyyətlər toplaşıbsa, o, adi insan deyildir. İhsan Doğramacı bir
insan kimi çox gözəl qəlbə malik, çox xeyirxah, adamlara yardım etmək istəyən, xalqını inkişaf etdirmək
istəyən bir insandır. Bir alim kimi böyük alimdir. İctimai xadim kimi böyük ictimai xadimdir. Dünya
miqyasında tanınır, beynəlxalq təşkilatlarda, uluslararası konfranslarda ən gözəl yerlərdə dayanır və ona
hamı hörmət edir. Ona görə də mən deyə bilərəm ki, İhsan Doğramacı ilə biz, – buraya Türkiyə də daxildir,
Azərbaycan da daxildir, güman edirəm ki, türkdilli başqa dövlətlər də daxildir, – hamımız daim qürur hissi
keçirə bilərik.
İnsanların sağlığında, adətən, onların heykəlləri yaranmır. Düzdür, indi bəzi ölkələrdə cümhur başqanları
var, hər küçədə özünə bir heykəl yaradır, bu, o qədər də normal hal deyildir. Mən İhsan Doğramacıya dedim
ki, Ömər Eldarov çox böyük sənətçidir, heykəltəraşdır. Siz inciməzsiniz, mən sizə deyim ki, Türkiyədə
heykəltəraşlıq sənəti çox zəif olubdur. Sizdə çox az heykəllər var. Bakıya gələrsiniz, hər küçədə bir heykəl
var. Amma heykəllər bizim böyük adamlaradır – şairlərə, bəstəkarlara, sənətçilərə. Siyasi xadimlərə, siyasət
adamlarına heykəl qoymurlar.
Amma görürsən ki, bir şair 5-6 kitab yazıbdır, onun heykəli var. Bu, elədir, nə etmək olar?
İhsan Doğramacı istəmirdi ki, onun sağlığında belə bir heykəl olsun. Mən isə belə düşündüm ki, hər bir
qanunda, qaydada istisna da var. İstisna o halda olur ki, o qərarı qəbul etmək üçün əsas olsun. Hesab edirəm
ki, burada bu istisna halı var və belə bir qərarın qəbul edilməsi üçün əsas var. Mən şəxsən təcrübəli bir adam
kimi və insanların sağlığında onlara heykəl qoyulmasının əleyhinə olan adam kimi, bu halda İhsan
Doğramacının özünün yaratdığı Bilkənddə onun sağlığında heykəlinin qoyulmasını tamamilə əsaslı hesab
etmişəm. Buna görə də mən bu qərara səs vermişəm və bu gün Ankarada mənim proqramımda birinci tədbir
bu heykəlin açılışıdır. Ona görə də mən buraya gəlmişəm və sizin qarşınızda ürəyimdə olan sözləri deyirəm.
Əziz dostum İhsan Doğramacı! Bu gözəl heykəl yaşayacaq, əsrlər boyu yaşayacaq. Güman edirəm ki,
sən də hələ çox yaşayacaqsan. Mən də səninlə bir yerdə çox yaşayacağam. Biz bir-birimizə söz vermişik,
gərək sözümüzə sadiq olaq. Ancaq gözəl heykəltəraş Ömər Eldarovun çox gözəl sənəti olan bu heykəl daim
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türk xalqının insanlıq, elm, mədəniyyət rəmzinə çevriləcəkdir. Əsrlər keçəcək, yeni nəsillər gələcək, Bilkənd
Universiteti yaşayacaq, burada yeni-yeni insanlar həm çalışacaq, həm də təhsil alacaqlar. Amma hər kəs bu
heykəlin yanından keçəndə baş əyəcək və İhsan Doğramacıya minnətdarlığını bildirəcək. Bu sözləri deyəndə
mən əlavə edirəm ki, üç ildən sonra Bakıda – Azərbaycanda İhsan Doğramacının 90 illik yubileyini biz
təntənə ilə bayram edəcəyik, ondan sonra 100 ilə qədər bir proqram yapacağıq. Mən bu hadisə münasibətilə
bütün türk xalqını təbrik edirəm. Bilkənd Universitetinin bütün professor, müəllim və tələbələrini təbrik
edirəm. Türkiyənin elm, bilik, təhsil adamlarını təbrik edirəm. Sizi təbrik edirəm və hamınıza cansağlığı,
xoşbəxtlik arzulayıram. Bir də onu demək istəyirəm ki, bizim bugünkü görüşümüz, bu hadisə və burada
dayanan bu heykəl Türkiyə və Azərbaycanın, bir millət, iki dövlətin əbədi, sarsılmaz dostluğunun yeni bir
abidəsidir. Onun yeni bir rəmzidir. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN NÜFUZLU İCTİMAİ TƏŞKİLATLARI VƏ VƏQFLƏRİ TƏRƏFİNDƏN
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVƏ YÜKSƏK
MÜKAFATLARIN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİ
(27 iyun 2002)
Ankara,
«Ankara palats» hoteli
27 iyun 2002-ci il
Azərbaycan – Türkiyə Dostluq və Əməkdaşlıq
Fondunun sədri, professor İhsan Doğramacının çıxışı
Əziz Prezidentim!
Sizin ölkənizdə nail olduğunuz iqtisadi və ictimai inkişaf hər kəsə bəllidir. Mənə icazə verin ki, bir az da
dünya sülhünə etdiyiniz xidmətlərdən söz açım.
1990-cı illərin əvvəlində dünyanın bir çox bölgəsində ilk savaşlar başladı. Ancaq bu savaşların
dayandırılması üçün Birləşmiş Millətlər və Təşkilatı NATO qüvvələri araya girdi və müvəffəq oldular.
Azərbaycanda Yuxarı Qarabağda 1980-ci illərin axırında ermənilər tərəfindən başlanan münaqişə isə uzun
müddət davam etdi və 30–40 min nəfərin ölümünə səbəb oldu. Nəhayət, Sizin səylərinizlə 1994-cü ilin may
ayında atəşkəs elan edildi. 1993-cü ildə vətəndaş müharibəsi başlandı. Sizin sayənizdə bu dayandırıldı. Bütün
bu xidmətləriniz dünyada çox lazım olan sülhə böyük xidmət sayılır. Onun üçün bizim fondumuz dünyada
ikinci dəfə Sizə Beynəlxalq Sülh Mükafatı olaraq qızıl medal təqdim edilməsinə qərar verdi.
Burada bu sözlər yazılıb: «Beynəlxalq sülhün böyük ustadı, Azərbaycan prezidenti hörmətli Heydər Əliyevə
İhsan Doğramacı Fondunun Beynəlxalq Qızıl Sülh medalı».
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
Hörmətli professor, əziz dostum İhsan Doğramacı!
İhsan Doğramacı Fondunun mənə təqdim etdiyiniz bu qızıl medalına, mükafatına görə sizə təşəkkür edirəm.
Siz bunu mənim sülh yaratmaq sahəsində fəaliyyətimə yüksək qiymət olaraq verdiniz. Həqiqətən, mən sülh
adamıyam. Mən istəyirəm ki, insanlar arasında sülh olsun, xalqlar, millətlər arasında sülh olsun, dövlətlər arasında
daim sülh olsun, barış olsun. Siz barış deyirsiniz. Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün çox müdrik sözləri –
«Yurdda sülh, cahanda sülh» sözləri bizim hamımız üçün bir örnəkdir. Amma onu da deyim ki, böyük Mustafa
Kamal Atatürk «sülh» demişdir, «barış» deməmişdir. Əgər siz, həqiqətən Türkiyə Cümhuriyyətinin banisi, bütün
türk dünyasının öndəri unudulmaz Mustafa Kamal Atatürkün dili ilə danışmaq istəyirsinizsə, onda çalışın sülh
sözündən istifadə edin.
Sülh hamıya lazımdır. Ancaq Azərbaycan xalqına xüsusilə lazımdır. Çünki Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
hissəsinə iddia edən qonşu Ermənistan 1988-ci ildən Azərbaycana hücum, təcavüz edibdir. Öncə bu,
Azərbaycan ilə Ermənistan arasında müəyyən bir münaqişənin yaranması kimi meydana çıxıbdır. O vaxtlar
hələ Azərbaycan da, Ermənistan da Sovetlər Birliyinin daxilində idi, müstəqil, bağımsız deyildilər. Amma
sonra Sovetlər Birliyi dağıldı, Azərbaycan da, Ermənistan da öz dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Ancaq
münaqişə dayanmadı. Çünki ermənilər müxtəlif ölkələrin yardımından istifadə edərək – siz də, biz də, hamımız
ermənilərin kim olduğunu, nə olduğunu və dünyanın hansı qüvvələrindən faydalandıqlarını yaxşı bilirik –
Azərbaycan torpaqlarının bir qismini işğal etdilər. Böyük müharibə getdi, qan töküldü, şəhidlər verdik.
Bilirsiniz ki, 1993-cü ildə Azərbaycanda gərgin bir daxili vəziyyət yarandı, sabitlik tamam pozuldu və
vətəndaş müharibəsi başlandı. Azərbaycan dağılmaq təhlükəsi qarşısında idi. O vaxt xalq məni
Azərbaycana prezident seçdi. Ondan sonra mən də Ermənistanla müharibəni davam etdirdim. Ancaq
müharibəni davam etdirərək, mən eyni zamanda düşünürdüm ki, müharibənin sonu belə olacaqdır – biz
torpaqlarımızı geri almağa çalışıb irəliləyəcəyik, ermənilər başqa yerlərdən qüvvə toplayıb, yenidən gəlib
bizi sıxışdıracaqlar. Ona görə də sülhün yaranması o vaxtlar ən zəruri bir qərar kimi meydana çıxdı.
1994-cü ilin may ayında hər iki tərəf Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yox – bizim aramızda sülh
yoxdur – sadəcə, atəşi dayandırmaq, atəşkəs elan etmək haqqında qərar qəbul etdik. Atəşkəsi elan etdik. O
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vaxtdan indiyə qədər, 8 ildir ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq. Burada müsbət hal ondan ibarətdir ki,
Ermənistan qoşunları ilə Azərbaycan qoşunları arasına hansısa bir ölkənin sülhü mühafizə qoşunlarını gətirməkdik. Biz ermənilərlə ilk dəfə eyni fikirdə olduq ki, özümüz burada atəşkəs rejimini təmin edək. 8 ildir bu
atəşkəs rejimini təmin edirik. Müharibə yoxdur, qan tökülmür, şəhidlər vermirik. Məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışırıq. Biz sülh istəyirik, ancaq işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi şərti ilə. Ərazi
bütövlüyümüzün, sərhədlərimizin bərpa olunması şərti ilə. Ermənilər tərəfindən işğal olunmuş torpaqlardan bir
milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxardılıb və 9-10 ildir ki, çadırlarda yaşayırlar. Onların öz yerlərinə-yurdlarına qaytarılması şərti ilə. Bu şərtlərlə biz Ermənistanla sülh sazişi bağlamağa hazırıq və danışıqlar aparırıq.
Danışıqlar çətin keçir. Bunda bizə ATƏT, onun yaratdığı Minsk qrupu yardım edir. Minsk qrupunun
həmsədrləri var – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa. Türkiyə də Minsk qrupunun tərkibindədir. Biz
Türkiyənin yardımını, təbiidir ki, daim hiss edirik və bu məsələnin həll olunmasında Türkiyə ilə
məsləhətləşirik. Dünən də mən Türkiyə Cümhuriyyətinin hörmətli prezidenti, əziz dostum Əhməd Necdət
Sezər ilə görüşdüm və iki saat danışdım. Onda da məhz məsələnin sülh yolu ilə həlli barədə məsləhətləşmələr
apardıq.
Ona görə mən mükafatı bu mənada qəbul edirəm ki, atəşkəs yaratdıq, atəşi dayandırdıq, top atılmır, tüfəng
atılmır, bomba partlamır, insanlar şəhid olmur. Ancaq məqsədimizə də nail olmamışıq. Mən bu gözəl mükafatı
qəbul edərək, arzumu-istəyimi bildirirəm və sizi əmin edirəm ki, əsas məqsədimiz, mənim əsas məqsədim
Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək və bölgədə Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaratmaqdır.
Türkiyə sənayeçiləri və iş adamları vəqfinin sədri
Vəli Sarıtoprağın çıxışı
Xocalar xocası, professor Doğramacıdan sonra, hörmətli prezidentdən sonra danışmaq bir az çətin
olacaq. İkisi də çox gözəl natiqdir. Hər ikisindən öyrənəcəyimiz çox şeylər var.
Hörmətli Prezidentim, Siz bir xidmət adamısınız. Çox önəmli vəzifələr tutmusunuz. Sovetlər Birliyinin
taleyində çox önəmli rol oynamış, Siyasi Büroya qədər yüksəlmiş yeganə türksünüz. Həyatınız daim mübarizə
içində keçmişdir və çox çətinliklər görmüsünüz. Sizin haqqınızda yazanlardan biri belə demişdir: «Heydər
Əliyev həyatda ağır yollardan keçdi, həyatı çətinliklərlə doludur, ölümlə çox üz-üzə gəldi. O çox müdrik, çox
iradəli bir insandır».
Siz müttəfiqlərinizin və hətta rəqiblərinizin rəğbətini qazanmış bir dövlət adamısınız. İsmayıl Qasparlının
«Dildə, fikirdə, işdə birlik» şüarını həyata keçirmək, türk dünyasında işbirliyini və gücbirliyini gərçəkləşdirmək
üçün böyük səylər göstərdiniz və göstərirsiniz.
1992-ci ildə İstanbuldakı bir çıxışınız bizim iş adamlarının çox rəğbətini qazanmışdır. Siz demişdiniz ki, bir
birləşmə prosesi gedir. Bizim də millət qarşısında, türk millətləri qarşısında borcumuz bu birləşmə prosesini
sürətləndirmək, mətbuat və ticarət vasitəsilə, hər vasitə ilə sürətləndirməkdir. Mən bu yolun yolçusuyam. Özü
də çox uzun yollar keçmişəm. İnsan təzə, yəni yeni yola çıxar. Ancaq mən 50 ildir bu yoldayam, lakin bu yolun
sonu yoxdur. Çünki türk millətlərini birləşdirmək, inkişaf etdirmək üçün bizdən sonra gələn nəsillər də çox
böyük iş görməlidir.
Amma biz üzərimizə düşən məsuliyyəti dərk etməliyik, bu məsuliyyət qarşısında cavabdeh olmalıyıq. Bütün
həyatımı buna sərf etdim və bundan sonra da edəcəyəm.
Türkiyə və Azərbaycan bir ağacın iki budağıdır, köklərimiz eynidir. «Biz iki dövlət, bir millətik» deyərək,
Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrini inkişaf etdirib yüksəklərə qaldırdınız. İki ölkənin qovuşmasında Sizin böyük
əməyiniz və dəstəyiniz var. Türk iş dünyası olaraq Sizə minnətdarıq.
Türk iş adamlarına Azərbaycanda böyük imkanlar və şərait yaratdınız. Sizə Allahdan uzun ömür diləyirəm,
uğurlarınız daimi, yolunuz açıq olsun. «Üstün xidmət və başarı mükafatı»nı Sizə təqdim edirəm. Lütfən qəbul
edin.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
Türk iş adamlarının, türk iş dünyasının təqdim etdiyi bu hədiyyə mənim üçün çox qiymətlidir. Ən öncə,
bunu təqdim edərkən mənim dostum Vəli Sarıtoprağın çox gözəl nitqi məni olduqca ruhlandırdı. Həqiqətən, o
mənim həyatımın bəzi anlarını burada düzgün, doğru xatırlatdı. İnsan yaşayır, bizim kimi insanlar, mənim kimi
də insan yaşayır. Amma dünənki günüm budur. Sonra ya özü, yaxud da onun dostları keçmişdən bəzi anları
xatırladanda, insan öz-özünə düşünür ki, əcaba, mən bu imişəm?
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Bəli, bu sözlərin hamısını deyəndə mənim qəlbimdəki sarı simlərə toxundunuz. Siz bilirsiniz sarı sim nədir?
Azərbaycanda tar aləti var. Tarın bir neçə simi var. O simlərdən biri sarı simdir. Tar çalan simin birində çalır, o
birisində çalır, sarı simə keçəndə insana daha da çox təsir edir. Ancaq bu sözləri deməklə, eyni zamanda, onu
da bildirmək istəyirəm ki, mən nə qədər çox yol keçmişəmsə, nə qədər çox işlər görmüşəmsə, nə qədər böyük
xidmətlər göstərmişəmsə, xalqımın, millətimin, türk millətimin qarşısında bütün vəzifələrimi hələ yerinə yetirməmişəm. Ona görə də ömrümün sonuna qədər borclu qalacağam. Qoy mənim borclu qalmağımı – indidən
deyirəm – xalqımız bağışlasın. Çünki nə mümkündürsə, onu etmişəm və edirəm.
Bizim indiki həyatımızda özəl sektorun inkişaf etməsi, iqtisadiyyatın inkişaf etməsi iş adamlarının
fəaliyyətindən asılıdır. Bizim kimi keçmiş sovet rejimində yaşayan insanlar üçün bu indi daha da aydın
görünür. Çünki keçmişdə bizdə bu sistem yox idi. Artıq bir neçə ildir ki, bizim ölkə də, xalqımız da özəl
sektorun, iş adamlarının xalq, millət üçün, dövlət üçün nə qədər əhəmiyyətli olduğunu anlayır və hiss edirlər.
İndi sizin vəqf, təşkilat mənim gördüyüm işləri bu qədər qiymətləndirdiyinə görə təşəkkür edirəm və sizi əmin
edirəm ki, daim sizinlə işbirliyində olacağam.
Ankara İşgüzar Qadınlar Cəmiyyətinin sədri
Sərpil Tınaz Akçarın çıxışı
Zati-aliləri Heydər Əliyev!
Siz türk dünyasının ən böyük liderlərindən birisiniz. Həm Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün böyük işlər
görmüsünüz. Siz Atatürk kimi, böyük bir inqilab etdiniz, latın əlifbasına keçdiniz. Ankara İşgüzar Qadınlar
Cəmiyyəti olaraq biz bu inqilab münasibətilə Sizi təbrik edir və «İlin dövlət adamı» seçirik.
Qadınlar, adətən, çox danışırlar, lakin mən qısa danışmağa çalışacağam. Sizin vasitənizlə Türkiyə
qadınlarının salamlarını Azərbaycan qadınlarına çatdırmaq istəyirəm. İcazənizlə, mükafatımızı Sizə təqdim
edim. Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Xanım Sərpil Tınaz Akçar ANİKOD-un «İlin dövlət adamı» mükafatını dövlətimizin başçısına təqdim etdi.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
Həyatda belə bir qayda var ki, kişilər qadınlara hədiyyə verərlər. Gərək evdə xanıma hədiyyə
verəsən, qonşu qadına da, çalışdığın yerdə də qadınlara hədiyyə verəsən, əgər ayrı bir sev diyin qadın
varsa, ona da hədiyyə verəsən. Görürəm xoşunuza gəlir, gülürsünüz. Deməli, buradakı kişilərin hədiyyə
verdiyi çoxlu qadın var. Məndə isə tərsinədir, qadın-lar mənə hədiyyə verirlər. Mən belə hesab edirəm
ki, bu çox qiymətli hədiyyədir. Qadınlar Cəmiyyətinin mənə «İlin dövlət adamı» mükafatı verməsi
mənim üçün çox əzizdir. Çünki qadınlar çox tələbkar olurlar. Bilirsiniz ki, bəzən qadınlar çox
incəliklərə varırlar. Qadınların nəvazişi var. Bilmirəm siz necə deyirsiniz, biz nəva ziş deyirik. Gərək
qadına həmişə hörmət edəsən, qoymayasan nədənsə incisin. Ruslarda bir söz var. Mən çalışacam ki, onu
türk dilinə tərcümə edəm. Onlar deyirlər ki, qadınlar kaprizli olurlar. Sizdə də kapriz deyirlər? Mən də
bayaqdan çalışıram ki, bunu tərcümə edəm. Qadınlar şıltaq olurlar. Kişilərin əlacı yoxdur, onl ar
qadınların şıltaqlığına dözməlidirlər. Dözmə-sələr, işləri yaxşı getməyəcək. Güman edirəm, mənim qadınlar haqqında olan hissiyyatlarım hər bir kişidə var. An-caq bir dövlət başçısı kimi, siyasət adamı
kimi, mən həmişə həyatımda, keçdiyim yolda dövlət işində, hökumət işində, elm işində, mədəniyyət
işində qadınlara hörmət etmişəm. Qadınların rolunu yüksəltmək, onlara öz istedadlarını daha da açmaq
üçün imkanlar vermək mənim həmişə vəzifəm olmuşdur. – Azərbaycandakı qadınlar, mən dəfələrlə
demi-şəm, bunu bilirəm – məndən çox razıdırlar. Hətta hesab edirəm ki, onlar məni sevirlər.
Əziz Tınaz xanım! Xahiş edirəm, sizin xanımların hamısına mənim təşəkkürlərimi çatdırın və deyin ki,
Azərbaycan cümhur başqanı kimi, mən həmişə qadınların dayağı olmuşam, bundan sonra da olacağam.
Türk dünyası yazıçılar və sənətçilər vəqfinin sədri
Yəhya Akənginin çıxışı
Sayın Cümhur başqanım!
Əziz dostlar və mərasim iştirakçıları!
Mən «sayın cümhur başqanım» deyə xitab etməkdən bəxtiyarlıq duyuram. Sizin hər zaman ifadə
etdiyiniz kimi, «biz iki dövlət, bir millətik». Türk dünyasının digər liderləri də bu ifadəni daim təkrar edirlər.
Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfi türk dünyasının mədəniyyət və sənət sahəsindəki çalışmalarına
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dəstək vermək, töhfə vermək məqsədi ilə yaradılmışdır. Biz dərindən inanırıq ki, bütün münasibətlərin, əlaqələrin təməlində mədəniyyət, dil dayanır.
Türk dünyasının böyük öndəri Atatürk əlifba dəyişikliyini həyata keçirərkən demişdir: Bunun çox böyük
tarixi və strateji səbəbləri vardır. Bu səbəblərdən biri də həmin dövrdə latın əlifbasından istifadə edən digər türk
xalqları ilə eyni əlifbaya qovuşmaq idi. O baxımdan uzun illər sonra türk ölkələrində yenidən latın əlifbasına
qayıtmaq, Atatürkün idealına qayıdış olmuşdur.
Zati-aliniz 2001-ci ildə qərarlı-iradəli bir tövrlə, bir fərmanla güzəştsiz bir şəkildə latın əlifbasını Azərbaycanda
bərqərar etmişdir. Ona görə də vəqfimizin idarə heyəti türk mədəniyyətinə xidmət sahəsində mükafatı Sizə verməyi
qərara almışdır.
Burada bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Türkiyənin milli komandası dünya futbol çempionatında
böyük uğurlar qazandı. Sayın cümhur başqanı Heydər Əliyev dərhal Azərbaycan dövlət televiziyası ilə çıxış
edərək, bu uğurun bütün türk dünyasının uğuru olduğunu söyləməklə, bizi milli komandamızın uğuru qədər
xoşbəxt etdi.
Bir şeyi də mötərizə içində qeyd etmək istəyirəm. Dost, qardaş Türkmənistanda isə milli komandamızın uğurlarının
bayram edilməsi qadağan olundu. Bu bizi dərindən yaraladı. İki gündür dəqiq məlumat almağa çalışırdım. Təsəllimiz
yalnız onadır ki, «Ruhnamə» kimi bir əsər yazan dövlət adamlarının yəqin bundan xəbəri yoxdur. Əks təqdirdə bu,
«Ruhnamə»nin ruhu ilə ziddiyyət təşkil edərdi. Eşitdiyimizə görə, kollektiv halda futbola baxan adamların əllərindən
türk bayraqlarını almışlar. Bunu nə üçün deyirəm? Əgər biz bir-birimizdən incidiyimizi, küsdüyümüzü dərhal
söyləməsək, bunlar yığılar, dağ olar. Ona görə də incikliyimizi dostcasına ifadə etməliyik. Eşitdiyimizə görə, bu
hərəkətləri bəzi polis rəisləri etmişlər. Yenə də ümid edirik ki, sayın Türkmənbaşının bundan xəbəri yoxdur. Belə bir
mahnı vardır: «Salam söylə yarıma, belə dostluq olurmu?»
Türk dünyası bir bütövdür. Tarixi kökləri birdir. Yüz il sonra bu gün yer üzündə yaşayanların heç biri
həyatda olmayacaq, ancaq türk dünyası birliyi olacaqdır. Bununla bərabər, çox populyar olan Avropa Birliyinin
olacağına dair təminatımız yoxdur.
Sayın Cümhur başqanım, Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin «Türk dünyasının 2001-ci il xüsusi
mükafatı»nı Sizə təqdim etməkdən bəxtiyarlıq duyuram. Bu bizim Sizə minnətdarlığımızın ifadəsidir.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin çıxışı
Türk Dünyası Yazıçılar və Sənətçilər Vəqfinin indi təqdim etdiyi bu hədiyyə mənim üçün çox
qiymətlidir. Çünki bizim hamımızın birliyimizi yaradan, təmin edən bir məsələyə həsr olunmuşdur.
Azərbaycanda yazarlara çox yüksək qiymət verilir. Azərbaycanda həm keçmişdə olan yazarlara, həm də indi
bizimlə yaşayan, yaxud da ki, XX əsrdə yaşamış yazarlara həmişə böyük hörmət olmuşdur.
Yazarlar Azərbaycanda bizim xalqımızın, cəmiyyətimizin ən hörmətli insanlarıdır.
Siz bilirsiniz ki, əgər son vaxtları götürsək, «Kitabi-Dədə Qorqud»un böyük bir yubileyini keçirdik. Bütün
türk dünyasını Bakıya topladıq. Türkdilli ölkələrin cumhur başqanları ilə, o cümlədən Türkiyənin 9-cu cumhur
başqanı Süleyman Dəmirəllə bunu etdik və bizim bir kökdən, bir dildən olduğumuzu bütün dünyaya göstərdik.
Məhəmməd Füzulinin 500-illik yubileyini keçirdik. Azərbaycanda da, Türkiyədə də – hər yerdə keçirdik. O
bizim türk dünyasının böyük, müştərək şairidir. Böyük izlər qoymuşdur. Belələri çoxdur.
Yunis İmrə bizim üçün Füzuli qədər, Nizami qədər qiymətli bir şairdir. Onun yaratdığı əsərlər bütün türk
xalqları üçün qiymətlidir, əzizdir. Türk xalqlarının bu yolları keçməsində Yunus İmrə kimi böyük bir şairin
yaradıcılığının, təbiidir ki, təsiri çox olmuşdur.
Yazarlar yazırlar. Dövlət adamlarının borcu bu yazarlara imkan yaratmaqdır ki, onlar daha da çox yazsınlar.
Vaxtilə, gənc ikən mən Türkiyə yazarları ilə çox maraqlanırdım. Orta məktəb illərində Rəşad Nuri Güntəkinin
«Çalı quşu» əsərini mən bir neçə dəfə oxumuşam. Bilmirəm siz onu xatırlayırsınız, yoxsa yox. Onu bir neçə
dəfə oxumuşam. Tofiq Fikrətin, Əbdül Haq Hamidin şeirləri Azərbaycanda bizim dilimizdə əzbər idi. Sonra,
İkinci dünya savaşı zamanı onların əsərlərinin hamısını yasaq etdilər.
Bu gün də bizim yazarlarımız bir-biri ilə əlaqədədirlər, birlikdə çalışırlar.
Millət üçün bir çox şey lazımdır. Ancaq millətin, xalqın yaşaması üçün ən önəmlisi onun dilidir. Bizim hər
birimizin, Anadolu türkcəsində danışan, Orta Asiyada olan, Azərbaycanda olan türklərin hamısının ən böyük
nailiyyəti odur ki, dilimizi qoruduq, saxladıq, yaşatdıq.
Dili danışırsan, amma gərək insanlar bilgi alsınlar, əlifba olsun. Azərbaycanın başına bu barədə çox bəlalar
gəlib. Türkiyədə olduğu kimi, keçmişdə bizdə ərəb əlifbası olub. Ancaq 1925-1926-cı illərdə, baxmayaraq ki,
sovet hakimiyyəti olubdur, Azərbaycan latın əlifbasına keçibdir. Bəli, Mustafa Kamal Atatürk dedi ki, hamı
latın əlifbasına keçsin – həmin sözlər o vaxt deyilmişdir.
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1926-cı ildə Azərbaycanda ilk türkoloji qurultay keçirilmişdir. Bütün türk millətlərinin alimləri, dilçiləri,
filoloqları Bakıya toplaşmışdılar. O cümlədən Türkiyənin böyük alimi Fuad Köprülüzadə bu qurultayın fəal
iştirakçılarından biri olubdur. Bilirsiniz, sonradan o sizdə Xarici İşlər naziri olmuşdur. 1926-cı ildə Bakıda
türkoloji qurultayda qərar qəbul olundu ki, bütün türkdilli xalqlar latın əlifbasına keçsin. Amma 1939-cu ildə
latın əlifbasını bizim əlimizdən aldılar, kiril əlifbasına keçirdilər. Bilirsiniz, bir əlifbadan o birinə keçmək çox
çətindir. Bizim 1939-cu ildən bəri yazılan kitablarımız hamısı kiril əlifbası ilədir. İndi yeni yazılan kitablar isə
latın əlifbası ilədir. Alimlər, yazarlar deyirlər ki, 2-3 ildən sonra bizim kitablarımızı heç kim oxumayacaq,
onların hamısını yandırmaq lazımdır. Yeni nəsil onları oxuya bilməyəcəkdir.
İndi bizdə təkcə birinci sinifə gedənlər deyil, onuncu sinifdəkilər də latın əlifbası ilə oxuyurlar.
Bizim başımıza çox bəlalar gəlib. Dövlət başçısı kimi, mən bunların hamısını bilirəm. Keçmişdən də
bilirəm, şəxsən bu işlərin şahidi olmuşam. Mən bunları bilərək, qəti qərar qəbul etmişdim. Hələ 2001-ci ildə
yox, ondan əvvəlki vaxtlarda məcbur edirdim ki, latın əlifbasına keçək. Çünki bunu birdən etmək olmaz ki, bu
gün bir əlifba, sabah o biri əlifba olsun. Böyük hazırlıq işləri gördük, mən fərman verdim. İndi Azərbaycanda
hər yerdə latın əlifbasıdır. Əmin ola bilərsiniz, bunun təməlini biz elə qoymuşuq ki, bundan sonra heç bir qüvvə
bizim əlifbamızı dəyişə bilməyəcəkdir. Yüz illərlə bizim latın əlifbamız yaşayacaq və millətlərimiz bir-birinin
yazılarını asanlıqla oxuyacaqlar.
Bütün dövlət işləri Azərbaycan dilində aparılır. On ildir biz müstəqilik. Amma inanırsınız, keçmişdə 70 il
bizim idarələrimizdə bütün işlərimiz rus dilində aparılıb. Ona görə insanların çoxu buna öyrəşmişdi. Amma
mən bu haqda fərman vermişəm. Bütün dövlət orqanlarında yazışmalar hamısı yalnız latın əlifbası ilə,
Azərbaycan dilində olmalıdır.
Dilimizi qoruyub saxlamaq, mədəniyyətimizi qoruyub saxlamaq, ulu babalarımızdan qalan milli-mənəvi
dəyərlərimizi qoruyub saxlamaq bizim vəzifəmizdir. Biz – Türkiyə də, Azərbaycan da dünyəvi dövlətik,
hüquqi, demokratik dövlətik. Dünyəvi dövlətlər kimi, həm milli-mənəvi dəyərlərimizi – hansılar ki, bizim
köklərimizdən gəlir – yaşatmalıyıq. Onlar yaşamasa, bizim köklərimiz quruyacaqdır. Eyni zamanda, biz ümumi
bəşəri dəyərləri qəbul edirik. Ümumi bəşəri dəyərlərlə milli-mənəvi dəyərlərimizin sintezi ilə indi Türkiyənin
özündə də, Azərbaycanda da yeni bir mədəniyyət yaranır. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, biz Avropa ilə
birləşirik. Biz Avropadayıq, buradan heç bir yerə gedə bilmərik. Türk dünyası yaşayır, yaşayacaq, siz, əziz türk
qardaşım, düz dediniz ki, yüz il də yaşayacaq, min illər yaşayacaq. Ancaq türk dünyasının xalqları ümumi
bəşəri dəyərləri, Avropa dəyərlərini öz milli-mənəvi dəyərləri ilə birləşdirəndə daha da zəngin olacaqlar.
Biz demokratiya yolunu tutmuşuq, hüquqi dövlət yolunu tutmuşuq, dünyəvi dövlət yolunu tutmuşuq. Bu
yolla da gedəcəyik.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ BAŞ QƏRARGAHININ RƏİSİ, ORDU GENERALI
HÜSEYN QIVRIQOĞLUNA "ŞÖHRƏT" ORDENİNİN TƏQDİMOLUNMA
MƏRASİMİNDƏ ÇIXIŞI
(27 iyun 2002)

27 iyun 2002-ci il
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının hörmətli rəisi, ordu generalı Hüseyn Qıvrıqoğlu!
Hörmətli generallar!
Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin hörmətli nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu gün, bu dəqiqələrdə böyük bir həyəcan hissi keçirirəm. Bunun səbəbi məlumdur. Mən ilk dəfə
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının binasındayam və Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ən yüksək
generallarının, komandanlarının qarşısında nitq söyləyirəm.
Siz bilirsiniz ki, mənim də gəncliyim hərbi işdə keçibdir. Mən də əsgər olmuşam, müxtəlif pillələrdən
keçmişəm, general olmuşam. Ona görə də hərb işi, bəlkə də cümhur başqanları vəzifəsində olan bəzi başqa
adamlardan fərqli olaraq, mənə daha da yaxındır. Mən hərb işinin, orduda xidmətin nə olduğunu çox gözəl
bilirəm. Bunu sadəcə, bir dövlət xadimi, siyasəti bilən adam kimi yox, öz həyatımda, öz gəncliyimdə
keçirdiyim hissiyyatlarla bilirəm.
Bilirsiniz ki, mən Sovetlər Birliyində doğulmuş, böyümüş və həm hərb işində, həm də dövlət işində
böyük vəzifələrə gəlmiş adamam. Mən 14 il Azərbaycan Cümhuriyyətinə rəhbərlik etmişəm, ondan sonra isə
Moskvada, Kremldə dünyanın super dövlətlərindən olan Sovetlər Birliyi kimi dövlətin başında duran bir
neçə kişidən biri olmuşam. Siyasi Büro üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olmuşam. Sizə dost
kimi bildirməliyəm ki, rus imperiyasının arixində ilk dəfə türk, müsəlman ölkəsindən olan bir adam kimi
mən belə yüksək vəzifədə çalışmışam. Bu, tarixdir. Bu da mənə nəsib oldu. Amma rus imperiyası da dağıldı,
Sovet imperiyası da dağılıbdır. Bundan sonra belə imperiyalar olmayacaq və yəqin belə bir hadisə də
olmayacaqdır. Bu, tarixdə qalacaqdır.
Mən bunları özüm haqqında məlumat vermək üçün demirəm. Mən sizdən bu barədə üzr istəyirəm. Ona
görə deyirəm bildirəm ki, hərbi iş mənim üçün nə qədər əziz, doğma olan bir işdir.
Sovetlər Birliyində yaşayan bizim bir çox insanların hafizəsində, beynində türk ordusu ən güclü bir ordu
kimi qalmışdı. Təbiidir, vaxtilə biz Türkiyənin tarixini də yaxşı öyrəndik. Osmanlı imperatorluğunun tarixini
də öyrəndik. Amma sonra, Sovetlər Birliyi zamanı Türkiyə Cümhuriyyəti var idi. Böyük öndər Mustafa
Kamal Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti var idi. 1920-ci illərdə Türkiyə ilə Sovetlər Birliyi
arasında münasibətlər hətta dostluq münasibətləri idi. Hətta o vaxt Mustafa Kamal Atatürklə Sovetlər
Birliyinin başında olan Lenin arasında əlaqələr var idi. İndi bunlar yoxdur.
Azərbaycanlı kimi, türk kökündən olan insanlar kimi bizim həmişə Türkiyəyə xüsusi münasibətimiz və
xüsusi marağımız olubdur. Ona görə də Türkiyəni daha çox öyrənmək, Türkiyəni daha çox bilmək və
xüsusən, türk ordusunu daha çox tanımaq istəyi olubdur. Mən isə bu sahədə böyük imkanlara malik idim.
Yəni sizə dediyim kimi, həyatımın müəyyən dövrlərinə görə.
Məndə o vaxt da belə düşüncələr var idi və bu gün də var ki, türk ordusu, Mustafa Kamal Atatürk
tərəfindən yaradılmış və onun yolu ilə gedən, onun vəsiyyətlərinə əməl edən, bunları yerinə yetirən türk
ordusu həmişə güclü, qüdrətli bir ordu olubdur. Türk əsgəri həmişə basılmaz olubdur. Bax, bütün bunlara
görə də mən sizinlə bugünkü görüşümdə həm böyük sevinc hissi keçirirəm, həm də həyəcan keçirirəm.
Mənim kimi insanı təəccübləndirmək çətindir. Sadəcə, mənim yaşıma görə. Ancaq Türkiyədə hər dəfə
ordunu çox nizam-intizamlı, qanun-qaydalı, Vətənə sədaqətli, millətinə, dövlətinə sədaqətli bir ordu kimi
gördükcə, mənim qəlbim həmişə qürur keçirir. Bu hissiyyatlarla mən fikrimi bu gün sizinlə bölüşürəm. Mən
çox məmnunam ki, belə imkan mənə verilmişdir və bu imkandan da istifadə edirəm. Əgər düzünü desək,
bəlkə də bu görüşün təşəbbüskarı mən özüməm.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən bəri onun yaxın dostu, qardaşı və dayağı
Türkiyədir. Bu əlaqələrin 10 illik tarixi sizə məlumdur. Yəni 10 ildir ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir.
Azərbaycanda keçmiş Sovet Ordusundan bir şey qalmamışdır. Yəni müstəqil Azərbaycan Sovet Ordusu
sistemində ordusunu qura bilməzdi. Baxmayaraq ki, ilk illərdə Azərbaycan dövləti bu sistemdən istifadə
etməyə məcbur idi. Ancaq bu sistemdən istifadə edərək bir, iki, üç, dörd, beş ilə yeni bir milli ordu,
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Azərbaycan milli ordusu yaratmaq fikri bizi düşündürmüşdür. Bunu da Türkiyə ilə, Türkiyə Cümhuriyyəti ilə
bir yerdə etməyə başladıq. Türkiyə Cümhuriyyətinin bu sahədə Azərbaycana yardımının çox böyük
əhəmiyyəti olmuşdur.
Bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə Azərbaycanda prezident seçildim. O vaxt Azərbaycandakı ağır vəziyyət –
vətəndaş müharibəsi, sosial-iqtisadi böhran, hakimiyyət böhranı sizə məlumdur. Azərbaycan dağılırdı,
parçalanırdı və xalq o vaxt Naxçıvanda olduğum zaman məni Bakıya dəvət etdi. Sonra da Azərbaycanın
prezidenti seçildim. Bir neçə il sonra Türkiyənin böyük elçiliyindən gəlib mənə dedilər ki, Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında anlaşma var ki, Türkiyə Azərbaycanda ordu qurmaq üçün yardım etsin, biz də bunu
edirik. Türkiyə ordusundan olan 60-70 nəfər artıq 6 aydır ki, gəlib, burada gözləyirlər ki, onlardan nə vaxt
istifadə edəcəklər.
Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə Əbülfəz Elçibəy və Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gələndə özlərini Türkiyənin ən
böyük dostu kimi bəyan etmişdilər. Böyük türkçülər kimi bəyan etdilər. Ancaq Türkiyənin böyük elçisi bunu
mənə söyləyəndə, təbiidir, mən təəccübləndim. Əgər Azərbaycan bunu xahiş edibsə, Azərbaycan həqiqətən
Türkiyə ilə dost, qardaşdırsa, Türkiyə hökuməti öz yardımını göstərib öz ordusundan zabitlər, əsgərlər ayırıb
göndəribsə niyə belə olmalıdır?
Mən ondan soruşdum ki, nə üçün belədir?
Dedi ki, sizdən əvvəl hakimiyyətdə olan Xalq Cəbhəsi hökuməti idi. Müdafiə naziri deyirdi yox,
Türkiyənin yardımı lazım deyil, biz Rusiyadan yardım alacağıq, bizə Rusiya yardım edəcəkdir. Digəri
deyirdi ki, yox, bizə Türkiyə lazımdır. O birisi deyirdi ki, yox, Türkiyə lazım deyil, biz İrandan yardım
alacağıq. Başqası deyirdi ki, yox, ayrı yerdən yardım alacağıq. Onlar bir araya, bir fikrə gələ bilmirdilər. Biz
cümhur başqanına dedik. Cümhur başqanı da bunların arasında qalmışdı. Müdafiə naziri bura çəkirdi, daxili
işlər naziri ora çəkirdi, baş nazir ayrı tərəfə çəkirdi. Biz də gözləyirdik ki, bizdən nə vaxt istifadə edəcəklər.
Bunu çoxları bilmir, amma mən bilməyənlərə xatırladıram, istəyirəm, bilsinlər. O mənə dedi ki, biz
onları geriyə qaytarırıq, Türkiyəyə göndəririk. Mən dərhal dedim, yox, mənə imkan verin, 10-15 gün möhlət
verin, bu işləri araşdırım. Biz bu işi davam etdirməliyik və etdik. O vaxtdan indiyə qədər Azərbaycanda milli
ordunun, Azərbaycan ordusunun yaranmasında Türkiyə Silahlı Qüvvələri, onların müxtəlif idarələrinin,
müxtəlif hissələrinin nümayəndələri fəaliyyət göstərirlər və ordunun həm təlim məsələsində, həm də hərbi
məktəblər yaradılması məsələsində, bütün başqa məsələlərdə biz bu yardımı alırıq.
Keçən ilin avqust ayında Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının hörmətli rəisi, ordu general Hüseyn
Qıvrıqoğlu mənim dəvətimlə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlmişdi. Amma bu ziyarət, bu səfər adi bir şey
deyildi. Onunla bərabər, Azərbaycana "Türk ulduzları" da gəldi. Biz Türkiyənin yardımı ilə yaradılmış ali
hərbi məktəbin açılışında iştirak etdik. Gördük ki, gözəl bir ali hərbi məktəb yaranıbdır. Artıq oranın
məzunları var. Artıq orada zabitlər hazırlanır, bir çox mütəxəssislər hazırlanır.
Ona həm texniki yardım, həm maliyyə yardımı, həm təhsil yardımı, həm də başqa yardım göstərilmişdir.
Bunları burada sadalamaq fikrində deyiləm. Ancaq bu yardımların nəticəsində çox yüksək səviyyəli, yəni
nümunə olan yüksək ali hərbi məktəb yaranıbdır. Biz orada olduq, hər şeyə baxdıq. Sonra orada böyük bir
meydanda onlar öz fəaliyyətlərini nümayiş etdirdilər.
"Türk ulduzları" da bütün Azərbaycanı həyəcana gətirdi. Amma təkcə Azərbaycanı yox, çox ölkələrdə
həyəcan yaratdı. Bəzilərində qorxu yaratdı ki, bu nədir, Türkiyənin təyyarələri gəlib Azərbaycanda
oturacaqdır, Azərbaycana yardım edəcəkdir və sairə başqa şeylər edəcəkdir. Belə günlər yaşadıq. Biz bunu
heç vaxt unutmuruq. Amma bu bir, iki, üç gün idi. Bizim Türkiyənin Silahlı Qüvvələri ilə əməkdaşlığımız,
həmfikirliliyimiz bununla məhdudlaşmır. Dediyim kimi, 1993-cü ildə mən Azərbaycanın cümhur başqanı
seçiləndən bu günə qədər Türkiyə ilə bizim əməkdaşlığımız, – hansı ki, indi strateji əməkdaşlıq xarakteri
alıbdır, – bütün sahələrdə, xüsusən, bizim ordu quruculuğu sahəsində davam edir.
Bu gün Azərbaycanda güclü ordu var. Bizim generallardan soruşanda, ola bilər, onlar öz işlərini
tərifləmək üçün bunu daha da yüksək qiymətləndirsinlər. Amma mən bunu Türkiyənin Azərbaycandakı hərbi
attaşesindən soruşuram. Hörmətli Qıvrıqoğlu oraya çox yaxşı insanlar göndərir. Onlar da çox canla-başla,
sədaqətlə xidmət edirlər. Zəki paşa var idi. O, qəflətən həyatdan getdi. İndi onun yerinə digər general
gəlibdir, çox gözəl xidmət edir. Mən onlarla təkbətək görüşürəm, soruşuram ki, ordumuz necədir, bizim
Müdafiə Nazirliyində işlər necədir, hərbi hissələrdə işlər necədir. Mən bu məlumatları onlardan alıram.
Onlardan aldığım məlumatlar və özümün məlumatlarım əsasında deyə bilərəm ki, – güman edirəm, siz də
bunu təsdiq edərsiniz, Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının hörmətli rəisi də təsdiq edər – bu gün artıq
Azərbaycan ordusu 4-5 il bundan əvvəlki ordu deyildir. Bizim güclü ordumuz var və biz ordumuzu daha da
gücləndirəcəyik.
Hər bir dövlətin güclü ordusu olmalıdır. Biz gənc, müstəqil dövlətik. Bizim ən böyük problemimiz odur
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ki, 1989-cu ildən Ermənistanla Azərbaycan arasında savaş başlayıbdır. Ermənilər iddia edirlər ki,
Azərbaycanın qədim torpağı olan Dağlıq Qarabağ guya Ermənistan torpağıdır və onu Ermənistana
birləşdirmək istəyirlər. Bəzi səbəblərdən hələ 1991-ci ildə onlar Dağlıq Qarabağı işğal etdilər. Bundan sonra
Azərbaycanın daxilində sabitlik olmadığına görə və Azərbaycanın daxilindəki müxtəlif qüvvələr hərəsi
özünə bir silahlı dəstə düzəldib hakimiyyət uğrunda mübarizə apardığı zaman ermənilər bu fürsətdən istifadə
etdilər və Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etdilər. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq
Azərbaycan vətəndaşı, azərbaycanlı zorla çıxarılıbdır, başqa bölgələrdə çadırlarda yaşayırlar.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur. Azərbaycanın sərhədlərinin toxunulmazlığı pozulubdur.
Beynəlxalq hüquq normaları pozulubdur. Beynəlxalq təşkilatlar – Birləşmiş Millətlər Təşkilatı qətnamələr
qəbul edib ki, Ermənistan işğal etdiyi torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxsın. Amma onlar bunu yerinə yetirmirlər.
Biz danışıqlar aparırıq. Bilirsiniz ki, 1992-ci ildə ATƏT-in tərkibində Minsk qrupu yaranıbdır. Onun
həmsədrləri Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa bizimlə bərabər bu məsələni sülh yolu ilə həll etmək,
çözmək üçün çalışırlar. Bizə yardım etməyə çalışırlar. Amma onlar da hələ heç bir şey edə bilməyiblər. Bir
sözlə, bizim torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bir milyondan çox vətəndaşımız çadırlarda qaçqındır.
Ona görə də biz, təbiidir, işğal olunmuş torpaqları azad etməliyik, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa
etməliyik, təmin etməliyik. Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş insanları öz torpağına, elinə-obasına
qaytarmalıyıq. Doğrudur, ondan sonra da onların həyatı çətin olacaqdır. Çünki işğal olunmuş torpaqlarda hər
şey dağıdılıbdır. Orada torpaqdan başqa heç bir şey qalmayıbdır. Yüz illərlə tikilən evlər, fabriklər,
xəstəxanalar, məktəblər, kitabxanalar, mədəniyyət sarayları və sairə və sairə – hamısı ermənilər tərəfindən
dağıdılıbdır. Yəni torpaqlar azad olunandan sonra da hələ neçə illər bu işlər görülməlidir.
Mən bu gün sizin qarşınızda da deyirəm. Biz sülh tərəfdarıyıq. Məsələni ancaq və ancaq sülh yolu ilə
həll etmək istəyirik. Ancaq bu mümkün olmasa, təbiidir ki, bütün imkanlardan istifadə edib, torpaqlarımızı
azad etməliyik. Ona görə də bizim ordumuz daha da güclü olmalıdır. Biz dövlət kimi bunun üçün öz
üzərimizə düşən vəzifəni həll edirik və bunun üçün də biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Türkiyənin silahlı
qüvvələri ilə çox gözəl əməkdaşlıq edirik. Bizə bu əməkdaşlığın faydası böyükdür və bu əməkdaşlıq bundan
sonra da davam edəcəkdir.
Türkiyənin güclü ordusunun olması hər bir azərbaycanlıda böyük qürur hissi yaradır. Mən söylədim,
Türkiyənin ordusu Türkiyənin ən böyük nailiyyətidir. Bunun da əsasını böyük öndər Mustafa Kamal Atatürk
qoymuşdur. Azərbaycanda biz Atatürkün bütün türk dünyası üçün nə qədər böyük şəxsiyyət olduğunu
xalqımıza bildirmişik.
Mən çox məmnunam ki, iki il bundan öncə mənə burada Mustafa Kamal Atatürk adına beynəlxalq sülh
mükafatı verilmişdi. Mən bununla fəxr edirəm. Mənim medallarım, ordenlərim çoxdur. Amma Mustafa
Kamal Atatürkün adına olan beynəlxalq sülh mükafatı mənim üçün çox əzizdir və çox yüksəkdir.
Mən Bakıda böyük bir mərkəz – Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaratmışam. Atatürkün həyatı, onun
yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyətinin tarixi və xüsusən, Türkiyə Cümhuriyyətinin qəhrəman ordusunun tarixi
böyük araşdırmaların mövzusudur. Bundan əsərlər yaradılmalıdır. Çünki bunlar təkcə sizin üçün yox,
bugünkü nəsillər üçün yox, gələcək nəsillər üçün də çox dəyərlidir, çox lazımlıdır.
Biz türk ordusu ilə fəxr edirik. Azərbaycanda türk ordusuna böyük sevgi, məhəbbət həmişə yaşayır.
Şəxsən mən hesab edirəm ki, Mustafa Kamal Atatürkün türk xalqı qarşısında xidmətləri əvəzsizdir. Yəni o
qədər böyükdür ki, ona qiymət vermək çətindir. Amma bunların içərisində onun iki böyük xidməti var.
Birincisi, Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranması, ikincisi, türk ordusunun yaranmasıdır. Türkiyə
Cümhuriyyətinin ordusu keçmiş ordulardan, keçmiş dövrdəki ordudan fərqlidir. Orduda belə bir sistemin
yaranması, əlbəttə, sizin ölkənizin sərvətidir. Eyni zamanda, sizin üçün fəxrdir və Azərbaycan üçün də
fəxrdir.
Təbiidir, hər bir ordunun rəhbərliyindən çox şey asılıdır. Amma türk ordusunda elə bir sistem yaranıbdır
ki, burada rəhbərlər dəyişdikcə ordu zəifləsin – belə bir şey yoxdur. Ordu irəliyə gedir. Amma silahlı
qüvvələrin hər bir rəhbəri də öz dövründə böyük işlər görməlidir. Əziz dostum Hüseyn Qıvrıqoğlu mənə
burada baş qərargahın rəislərinin şəkillərini göstərdi və bildirdi ki, Fevzi Çakmak 20 il baş qərargah rəisi
olmuşdur. Elədirmi?
Hüseyn Qıvrıqoğlu: Doğrudur.
Heydər Əliyev: Amma indi sizdə qanun var, hər kəs də xidmətini edir. Sizin ordu üçün, mən hesab
edirəm ki, bu da bir müasir sistemdir. Ancaq bu dörd ildə kim nə iş görür? Dörd il o qədər böyük dövr deyil,
amma az da deyildir. Dörd ilin içərisində çox şey etmək olar.
Son dörd ilin içərisində Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, onun silahlı qüvvələri ilə əməkdaşlığımızda, iş
birliyimizdə baş qərargah rəisi hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu ilə daim yaxın əlaqəmiz olmuşdur. Bu əlaqələr
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nəticəsində görüşlərimiz də, danışıqlarımız, söhbətlərimiz də olubdur. Mən hər dəfə Türkiyəyə gələndə
mütləq baş qərargah rəisi ilə görüşürəm. Onu öncə də, sonra da Azərbaycana dəvət etmişdim, gəlmişdi.
Dörd il müddətində görmüşəm ki, əziz dostum Hüseyn Qıvrıqoğlu Türkiyə ordusunun, Mustafa Kamal
Atatürk ordusunun ən dəyərli yüksək generallarından biridir və baş qərargah rəisi vəzifəsini şərəflə yerinə
yetirən bir insandır. Təkcə Türkiyə ordusunda gördüyü işlərdən yox, NATO sistemində və dünyanın başqa
orduları ilə yaranmış iş birliyində, o cümlədən, türk dünyasına mənsub olan dövlətlərin, ölkələrin silahlı
qüvvələri ilə iş birliyində və başqa sahələrdə çox gözəl örnək olubdur. Mən bunu Azərbaycanda görürəm.
Ona görə də mən hesab edirəm ki, hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu Türkiyə Silahlı Qüvvələrində şərəflə,
namusla, sədaqətlə, vətənə bağlı hissiyyatlarla indiyə qədər xidmət etdiyi kimi və dörd il baş qərargah rəisi
vəzifəsini şərəflə yerinə yetirdiyi kimi, ömrünün sonuna qədər də bu duyğularla Türkiyə Cümhuriyyətinin
yaşaması, inkişaf etməsi üçün, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin daha da inkişaf etməsi üçün öz xidmətlərini
göstərəcəkdir.
Hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu bir il bundan öncə Azərbaycanda rəsmi səfərdə olduğu zaman mən cümhur
başqanı olaraq onu Azərbaycanın yüksək ordeni – "Azərbaycan bayrağı" ordeni ilə təltif etdim. İndi isə
Türkiyəyə səfər edərək və düşünərək, bilərək ki, sizin qanunlara görə hörmətli baş qərargah rəisi bir
müddətdən sonra öz vəzifəsindən ayrılacaqdır, Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi hörmətli
Hüseyn Qıvrıqoğlunu Azərbaycanın digər ordeni – "Şöhrət" ordeni ilə təltif etmişəm. Artıq burada bu barədə
məlumatlar verildi.
Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın iki yüksək dövlət mükafatı – "Azərbaycan bayrağı" ordeni ordu
generalı Hüseyn Qıvrıqoğlunun döşündə parıldayaraq, Azərbaycan və Türkiyə arasında, Azərbaycan Silahlı
Qüvvələri ilə Türkiyə Silahlı Qüvvələri arasında olan dostluq-qardaşlıq əlaqələrini daim nümayiş etdirəcək
və bu əlaqələrimiz sarsılmaz olacaqdır, əbədi olacaqdır.
Mən hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlunu vəzifədən ayrılandan sonra istədiyi zaman ailəsi ilə bərabər
Azərbaycana dəvət edirəm. Azərbaycan onun doğma evidir. Azərbaycanın, Azərbaycanın cümhur başqanının
çox istədiyi şəxsi qonağı olacaqdır. Güman edirəm ki, hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu da mənim bu arzularımı
unutmayacaq və imkan dairəsində yerinə yetirəcəkdir. Mən isə hər zaman Türkiyəyə gələrkən heç vaxt
dostlarımı unutmuram. Hamısı ilə görüşürəm. Mən Türkiyədə olmayanda da, belə əlaqələri davam etdirirəm,
eləcə də bizim hörmətli baş qərargah rəisi ilə.
Bəlkə də Azərbaycan cümhur başqanı kimi bu sözlərin bəzilərini burada deməyə o qədər də ixtiyarım
çatmır. Çünki mən Azərbaycanın prezidentiyəm. Amma mən eyni zamanda Azərbaycanı və Türkiyəni birbirindən ayırmıram, ona görə də bu sözləri deyirəm.
Əziz dostum, mən Sizə cansağlığı arzu edirəm. Sizin ailənizə səadət və xoşbəxtlik arzu edirəm.
Ümidvaram ki, Mustafa Kamal Atatürkün əsgəri olaraq Siz Türkiyənin Silahlı Qüvvələrində daim xidmətdə
olacaqsınız və bundan sonra da Türkiyə-Azərbaycan dostluq, qardaşlıq və birgə əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişafına xidmət edəcəksiniz. Sağ olun. Sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
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QARS ŞƏHƏRİNDƏ HEYDƏR ƏLİYEV ADINA PARKIN VƏ BULVARIN AÇILIŞI
ZAMANI NİTQİ
(28 iyun 2002)

28 iyun 2002-ci il
Əziz dostlar!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz qarslılar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bir neçə gündür ki, Türkiyə Cümhuriyyətində ziyarətdəyəm. İstanbulda Qara dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının onuncu ildönümünü qeyd etdik. Orada həmin ölkələrin başqanları, heyətləri ilə
qarşıda duran vəzifələri müəyyən etdik. Ancaq sonra mən Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti, əziz dostum
Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə Ankaraya işgüzar səfərə gəldim və orada, – ola bilər sizə televiziyadan,
yaxud radiodan məlumdur – bir çox işlər gördük. Türkiyənin hörmətli cümhur başqanı ilə çox səmərəli, çox
əhəmiyyətli danışıqlar apardıq, digər dövlət və hökumət başçıları ilə danışıqlarımız oldu. Mən bu
görüşlərimdən və Ankarada gördüyümüz işlərdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Ancaq mən
də və Türkiyə tərəfi də belə məsləhət bildik ki, bu ziyarət proqramında mən Qarsı da ziyarət edim. Çünki
Qars Türkiyənin çox gözəl bir guşəsidir. Eyni zamanda, müasir dünyada yaranmış vəziyyətə görə Qars
böyük strateji əhəmiyyət daşıyır.
Ancaq mənim Qarsa gəlmək istəyim, arzum yalnız bundan ibarət deyildir. Qars bizim üçün,
azərbaycanlılar üçün tarixən çox məşhur və çox doğma, çox əziz bir diyar olubdur. Uzun illər Sovet
hakimiyyəti hökm sürdüyünə görə, Azərbaycan xalqı qardaş türk xalqı ilə tarixi köklərindən gələn əlaqələrini
istədiyi kimi qurub inkişaf etdirə bilməmişdir.
Biz bir kökdən olan xalqlarıq, millətlərik, türk millətləriyik, türk xalqlarıyıq. Türk dünyasının tarixi o
qədər qədim, o qədər zəngindir ki, əsrlər keçdikcə türk kökündən bir çox xalqlar yaranmışdır – Osmanlı
türkləri, Orta Asiyada yaşayan özbəklər, qazaxlar, türkmənlər, qırğızlar, tatarlar, azərbaycanlılar və digərləri.
Bizim hamımızın bir kökümüz, bir dilimiz, bir dinimiz var. Çox qədim, müştərək adət-ənənələrimiz, mənəvi
dəyərlərimiz var.
Bizim xalqlarımızın böyük şəxsiyyətləri, alimləri, yazarları bugünkü nəsil üçün gözəl irs qoyub gediblər.
Onlar bizim xalqlarımızın çoxəsrlik tarixini yazıblar, yaradıblar.
Dədə Qorqud deyəndə, türk dünyasına mənsub olan hər bir xalq deyir ki, bu, mənimdir. Türkiyədə ona
Ata Qorqud deyirlər, Azərbaycanda Dədə Qorqud deyirik. Bəli, bizim hamımız o kökdənik. Təsadüfi
deyildir ki, biz iki-üç il bundan öncə böyük Dədə Qorqudun Azərbaycan dilində yazdığı dastanların 1300
illik tarixini bir yerdə, türkdilli ölkələrin cümhur başqanları, digər nümayəndələr ilə birlikdə Bakıda bayram
etdik. Belə faktlar çoxdur. Bunları siz də bilirsiniz, bizim xalqlarımızın hamısı da yaxşı bilir.
Yenə də bildirmək istəyirəm ki, azərbaycanlılar üçün Qarsın xüsusi yeri var. Çünki, birincisi, coğrafi
nöqteyi-nəzərdən biz bir-birimizə yaxınıq. İkincisi də, keçmişdə bizim aramızda sərhəd olmayıb və biz daim
bir- birimizlə əlaqədə olmuşuq. Ancaq eyni zamanda Qars da, türk xalqı da, Azərbaycan xalqı da son
əsrlərdə çox böyük sınaqlardan keçiblər, çox böyük məhrumiyyətlərə məruz qalıblar. Öz torpaqlarını
qoruyub saxlamaq üçün savaşa qalxıblar, döyüşüblər, vuruşublar, şəhidlər veriblər. Ancaq zaman-zaman
torpaqlarının bəzilərini itirməsinə baxmayaraq, son olaraq, yenə də özlərinin torpaqlarında, özlərinin doğma
yerlərində yaşamaq haqqını qəhrəmanlıq, rəşadət və cəsarət nümunələri ilə qazanıblar.
Qarsın tarixi məlumdur. Əgər XIX əsri götürsək, Qars bir neçə dəfə əldən-ələ keçibdir. 1877-1878-ci
illərdə Rusiya-Türkiyə savaşında Qarsı və bu bölgəni ruslar ələ keçiriblər. Rusiya burada hakim olubdur.
Tarixdən bilirsiniz, türklərin başına hansı bəlalar gəlibdir. Burada olan türkləri yerlərindən didərgin salıblar,
çıxarıblar, qırıblar, kəndləri yandırıblar. Bura erməniləri, yunanları, digər millətlərdən olan insanları
köçürüblər.
Buranı türk xalqının əlindən almağa çalışıblar. Təəssüflər olsun ki, o vaxt Rusiya imperatorluğunun
Türkiyəyə qarşı olan bu təcavüzkar münasibəti Qarsın bir neçə il onların əlində qalmasına səbəb olubdur.
Ancaq türk xalqı bununla razılaşa bilməyibdir.
Məlumdur ki, 1918-ci ildə böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün əmri ilə Türkiyənin böyük sərkərdəsi
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Kazım Qarabəkir Paşa və onun başçılıq etdiyi qoşunlar rus ordusunun hissələrini buradan çıxarıb, Qarsı azad
edib və hər il oktyabr ayının, səhv etmirəmsə, 30-u Qarsın qurtuluş günüdür. Elədirmi? O gündən Türkiyə
Cümhuriyyəti böyük Atatürkün başçılığı ilə öz torpaqlarının sahibi olub və türklərin tarixi məkanı olan Qars
bütün faciələrdən keçərək, yenə də onların məkanı olubdur.
Siz tarixi yaxşı bilirsiniz. Bu torpaq türk torpağıdır. Əgər tarixin hansısa anlarında hansısa güclü
dövlətlər müəyyən səbəblərdən bu torpaqda hakim olubsa, bu haqsızlığa Allah da razı olmayıbdır. Amma,
əsas odur ki, türk əsgəri, türk xalqı heç vaxt öz torpağının başqalarının tapdağı altında qalmasına razı
olmayıbdır.
Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, Kazım Qarabəkir Paşa təkcə Qarsın xilaskarı deyildir. O, eyni zamanda
həmin illər öz qoşunları ilə Naxçıvana gəldi. Ermənilər Naxçıvanda azərbaycanlıları qırırdılar və o vaxtkı
türk ordusunun hissələri Kazım Qarabəkir Paşanın başçılığı ilə Naxçıvana gəldilər. Naxçıvanlılara,
azərbaycanlılara, türklərə qardaş yardımını göstərdilər və orada erməniləri darmadağın etdilər. Bunu da heç
kəs unutmur.
Türkiyə Naxçıvanda bir məscid tikibdir, onun adı Kazım Qarabəkir Paşa məscididir. Hörmətli vali mənə
xatırladırdı ki, 1999-cu ildə üç-dörd gün idi ki, burada vali vəzifəsinə yenicə başlamışdı, onda Naxçıvana
gələrək, bizim keçirdiyimiz həmin mərasimdə iştirak etmişdir. Xatirinizdədir, o vaxt biz Kazım Qarabəkir
Paşanın qızını, İstanbul Universitetinin professorunu dəvət etmişdik. O da orada bizimlə bərabər idi. Yəni
xalq, Azərbaycan xalqı heç bir şeyi unutmur və unutmayacaqdır.
Burada siz Ermənistanla sərhəddəsiniz. Ermənilər daim iddia edirlər ki, bu torpaqların, bəlkə də, hamısı
onlarınkıdır. Ağılsız adamlardır? Ancaq təəssüflər olsun ki, belə fikirlər olur, yaşayır. Ermənilər indi yenə də
Türkiyəyə torpaq iddiası ilə qalxıblar. Guya türklər ermənilərə qarşı vaxtı ilə "soyqırımı" ediblər, erməniləri
qırıblar. Tamamilə yalandır. Burada, Qarsın bu torpağının altında indi də qazıb tapa bilərsiniz, nə qədər
günahsız türklər ermənilər tərəfindən öldürülübdür, yandırılıbdır. Tarix, faktlar göstərir ki, ermənilər
südəmər uşaqları tüfənglərin süngüsünə keçirib öldürürdülər. Qadınları soyundurub qovurdular, sonra
öldürürdülər. Bizim türk xalqımıza qarşı belə faciələr törədirdilər? İndi də burada torpaq iddiası edirlər.
Onlar heç vaxt buna nail ola bilməzlər. Türkiyənin torpaqları Türkiyənindir.
Türkiyə güclü bir dövlətdir. Türkiyənin güclü ordusu, qəhrəman ordusu var. Mən Türkiyənin dostu,
qardaşı kimi bilirəm ki, əgər kim indi Türkiyə torpağına bir addım atarsa, onun cavabını elə verəcəklər ki, o
da, onun ata-babası da bunu heç vaxt unutmayacaqdır.
Mən demirəm ki, millətlər bir-birinə daim düşmən olmalıdır. Yox. Ancaq belə faciələri də unutmaq
olmaz. Yadımdadır, iki-üç il bundan öncə biz Azərbaycanda eşitmişdik ki, burada Qarsda bəziləri deyirlər ki,
sərhədləri açın, ermənilərlə ticarət edək. Mənim dostum, Türkiyənin 9-cu cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl
buraya gəlmişdi, qayıtdıqdan sonra mənə telefon etdi. Bildirdi ki, orada bəzi adamlar mənə belə sözlər
dedilər, mən isə dedim ki, üç-beş quruşdan ötrü biz millətimizin mənafeyini heç kəsə təslim edə bilmərik. Bu
müdrik sözlər, hesab edirəm ki, hər birimiz üçün, o cümlədən, Qarsda yaşayan vətəndaşlar üçün də, bizim
üçün də həmişə örnək olmalıdır. Biz bunu heç vaxt unutmamalıyıq.
Onu da bilirsiniz ki, ermənilər Azərbaycana qarşı torpaq iddiası ilə hələ 1988-ci ildə qalxdılar.
Azərbaycanın qədim torpağı Dağlıq Qarabağı ələ keçirmək məqsədi ilə onlar hərbi təcavüzə başladılar. Bu
hələ Sovet hökuməti dövründə idi. Amma təəssüflər olsun ki, o vaxt Sovet hökumətinin Moskvada oturan
başçıları ermənilərə daha da çox dəstək verdilər və onların qarşısını almadılar. Azərbaycanda isə bəzi
səbəblərdən ölkənin daxilində sabitlik olmadığına görə, ayrı-ayrı siyasi qüvvələrin hakimiyyət uğrunda
çəkişmələrinə görə Azərbaycanın qəhrəman oğulları öz torpaqlarının müdafiəsi üçün tam səfərbər edilə
bilmədi. Bunun nəticəsində ermənilər Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal etdilər.
Dağlıq Qarabağ kiçik bir yerdir. Oranın ərazisi cəmi dörd min kvadrat kilometrdir. Orada keçmişdən
ermənilər də, azərbaycanlılar da yaşayıblar. Amma son vaxtlarda orada ermənilər daha çox olub,
azərbaycanlılar az. Əhalisinin sayı 150-160 min nəfər idi, yəni böyük bir yer deyildir. Amma ermənilər oranı
Azərbaycandan qoparıb Ermənistanla birləşdirmək istədilər. Müharibə başlandı. Müharibədə bəzi
səbəblərdən, Azərbaycanın torpaqlarının nəinki Dağlıq Qarabağ bölgəsi, həm də onun ətrafında olan ən gözəl
Qarabağ torpaqları ermənilər tərəfindən işğal olundu və indiyədək işğal altındadır. İşğal olunmuş
torpaqlardan bir milyon azərbaycanlı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən zorla çıxarıldı. Onlar artıq on ilə
yaxındır ki, çadırlarda yaşayırlar. Çünki Azərbaycanda onlar üçün yeni evlər tikmək, şərait yaratmaq
mümkün deyildir. İkincisi də, onlar öz torpaqlarına, öz evinə, öz obasına dönməlidirlər. Biz belə ağır bir
durumdayıq.
1994-cü ilə qədər müharibə davam edirdi. 1994-cü ildə biz, Ermənistanla Azərbaycan atəşkəs elan etdik.
O vaxtdan müharibə yoxdur. Atəş yoxdur, döyüşlər yoxdur, sərhədlər yoxdur. Ancaq eyni zamanda
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torpaqlarımız da işğal altındadır. Bir milyon azərbaycanlı indiyə qədər çadırlarda yaşayır.
Bu, beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının bir neçə qətnaməsi vardır ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri gərək Azərbaycan torpaqlarından qeyd-şərtsiz çıxsın. ATƏT-in qərarları var.
Başqa dövlətlərin bu barədə qərarları var. Ancaq ermənilər bütün bunlara məhəl qoymur, bunları yerinə
yetirmirlər. Dünyada çox güclü olan erməni lobbisi – Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Avropada, Fransada və
digər ölkələrdə olan erməni lobbisi kiçik Ermənistanı müdafiə edir.
Biz o ildən, yəni 1994-cü ildən məsələni sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Danışıqlar aparırıq,
beynəlxalq təşkilatlarda danışıqlar aparırıq. Böyük dövlətlər – Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya, Fransa bu
işə başçılıq edir. Biz bu məsələlərin çözülməsində Türkiyə Cümhuriyyəti ilə daim bir yerdəyik,
məsləhətləşirik. İndi mən Ankarada olarkən yenə də çox böyük məsləhətləşmələr apardım. Çünki biz
yenidən müharibə etmək istəmirik. Doğrudur, bizim xalqımızın içərisində müharibəni başlayıb, nəyin
bahasına olursa-olsun, nə qədər şəhidlər verməli olsaq da, torpaqlarımızı azad etmək fikirləri də çoxdur.
Ancaq cümhur başqanı kimi mən düşünürəm ki, müharibə etmək indi düzgün yol deyildir. Biz məsələni sülh
yolu ilə həll etməliyik. Onun üçün də Ermənistanı məcbur etməliyik ki, Azərbaycan torpaqlarından çəkilsin.
Ermənistan kiçik bir ərazidədir. İqtisadiyyatı çox ağır vəziyyətdədir. Ermənistanın əhalisi hər ay oranı
tərk edib dünyanın bir çox ölkələrinə – Amerikaya, Avropaya, Rusiyaya gedir. İndi Ermənistanda heç iki
milyon adam yoxdur. Keçmişdə dörd milyon əhalisi vardı, iqtisadiyyatı çox zəifdir. Ona görə də mən hesab
edirəm ki, Ermənistan bu iqtisadi çətinliklər içərisində boğularaq, mütləq məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasına razılıq verəcəkdir. Biz Azərbaycan torpaqlarını döyüşsüz, savaşsız, müharibəsiz, sülh yolu ilə
azad edəcəyik. Burada Türkiyə bizim arxamızdadır, bizimlə bərabərdir. Türkiyə Ermənistanın qarşısında
məsələni belə qoyubdur. Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından çıxmayana qədər,
Azərbaycan torpaqları azad edilməyənə qədər Türkiyə Ermənistanla sərhədləri açmayacaq və onunla heç bir
iqtisadi, siyasi əlaqəsi olmayacaqdır. Türkiyənin bu siyasəti Ermənistana böyük bir təzyiqdir. Çünki əgər
Ermənistan doğru yola gəlsə, işğal edilmiş Azərbaycan torpaqlarından çıxsa, onda Türkiyə ilə Azərbaycan
birlikdə məsləhətləşməklə, Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri müəyyən mənada açılsa, onda, əlbəttə ki,
Ermənistanın dünyaya çıxışı olacaq, iqtisadiyyatı inkişaf edəcəkdir. Ancaq indi Türkiyə Azərbaycanla
bərabərdir. Türkiyənin cümhur başqanı bunu dünən də bəyan edibdir və Türkiyə dövlətinin digər başçıları da
bildiriblər ki, ermənilər Azərbaycan torpaqlarını azad etməyincə, Türkiyə ilə Ermənistan arasında heç bir
əlaqə ola bilməz, sərhədlər qapalı olaraq qalacaqdır.
Biz buna inanırıq. Çünki bu bizim üçün çox böyük dəstəkdir, çox böyük yardımdır. Güman edirəm ki,
Türkiyə və Azərbaycan bu məsələni birlikdə həll edəcəkdir.
Mən Qarsa ilk dəfə on il bundan öncə 1992-ci ilin fevral ayında gəlmişəm. Onda mən Naxçıvanda
yaşayırdım. O vaxt Azərbaycanda durum çox ağır idi. Naxçıvan blokadada idi, indi də blokadadadır. Amma
o vaxt orada yaşayış çox pis idi. O zaman mənim köhnə dostum Süleyman Dəmirəllə, mən onunla hələ 1968ci ildən, ilk dəfə Türkiyənin baş bakanı seçilən zaman Bakıya gəldiyi vaxtdan tanış idim, – telefon
əlaqələrim var idi. O, Azərbaycana, Naxçıvana yardım edirdi. O məni dəvət etdi. Qarsın valisi məni
Naxçıvanla sərhəddə qarşıladı, avtomobillə Qarsa gəldim. Buradan Süleyman Dəmirəlin təyyarəsi ilə
Ankaraya getdim. Onda Qarsı gördüm. Geriyə dönəndə yenə də Qarsdan keçdim.
Sonra 1993-cü ildə İğdırın ildönümü ilə əlaqədar orada mərasim vardı. Hörmətli Süleyman Dəmirəl
oraya gəlmişdi. Mən də Naxçıvandan gəlmişdim. Orada bərabər olduq. Sonra birlikdə buraya gəldik.
Xatirimdədir, burada böyük bir toplantı vardı. Baş bakan Süleyman Dəmirəl böyük nitq söylədi. Onda siz
burada şəkər fabrikasının, sement fabrikasının tikilməsi haqqında sözlər deyirdiniz. Dünən mən dostum
Süleyman Dəmirəldən soruşdum ki, indi şəkər fabrikası varmı? Dedi ki, var. Sement fabrikası varmı? Dedi
var. Amma nə var, nə yox – onu mən bilmirəm. Gözlərim onu görür ki, bu illər ərzində Qars çox dəyişilib,
çox inkişaf edibdir. Burada böyük, gözəl binalar, küçələr, gözəl yerlər görürəm. Qars inkişaf edir və
etməlidir. Çünki Qars Türkiyənin, təkcə Türkiyənin yox, Azərbaycanın da bu nöqtədə ən önəmli bir
şəhəridir, yeridir.
Bilirəm ki, 1918-1920-ci illərdə, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulan zaman azərbaycanlıların bir
qismi sovet hökumətindən qorxub qaçaraq Türkiyəyə gəlmişdilər. Onların bir çoxu Qarsda yerləşmişdi.
Borçalı mahalından, İrəvan tərəfdən, Qarabağdan, Gəncədən və başqa yerlərdən? Mən çox vaxt Qarsdan olan
adamlarla görüşürəm. Mənə söyləyirlər ki, babaları Qarabağdandır, Gəncədəndir, İrəvandandır,
Borçalıdandır. Bunları mən bilirəm. Bilirəm ki, burada Qarsda azəri köklü insanlar az deyil, çoxdur. Biz
hamımız türkük. Amma mən nitqimin əvvəlində də dedim ki, zaman, tarix, yüz illər bizim bəzilərimizin
adını dəyişdirib, bir cür qoyubdur. Biz azərbaycanlıyıq, buradakılar türklərdir, – Gürcüstanda Axıska türkləri
var, onları da o vaxt sürgün etdilər. Orta Asiyada özbəklər, qazaxlar var. Mən belə başa düşürəm ki, indi
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burada da Azərbaycandan gəlmiş adamlar var. Ləhcəmiz də bir-birinə yaxındır. Mənə deyirlər ki, Qars
ləhcəsi Azərbaycan ləhcəsinə daha yaxındır. Bilmirəm doğrudur, yoxsa yox? Hər halda, mən tam
Azərbaycan ləhcəsində danışıram və güman edirəm ki, dediyim sözlərin hamısını siz anlayırsınız. Yəni
bunun üçün o qədər də böyük çətinlik yoxdur. Çünki bizim hamımız birik, hamımız bir millətik. Mən
demişəm: "Biz – Türkiyə ilə Azərbaycan bir millət, iki dövlətik". Bir məsələni də sizə deyim, hörmətli vali
də danışdı. Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildən böyük layihələr üzərində işləyirik və Azərbaycan neftini dünya
bazarına çıxarmağa çalışırıq. Bunun yolları çoxdur. Amma biz bunu Türkiyədən çıxarmaq haqqında, BakıTbilisi-Ceyhan boru xəttinin çəkilməsi barədə qərar qəbul etdik. 1994-cü ildə bu qərarı qəbul edərkən buna
inanmırdılar, bunu xəyal hesab edirdilər. Çünki bəzi dövlətlər bunu istəmirdi. Azərbaycan neftinin Xəzər
dənizindən çıxarılan neftin digər istiqamətlərdən getməsini istəyirdilər. Ancaq biz öz qərarımızda sona qədər
durduq, bu layihəni hazırladıq. Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsi hazırdır və biz inşaata başlayırıq. 2005-ci ildə
inşaat qurtaracaq, Azərbaycan nefti – Xəzər dənizindən 2000 kilometr uzunluğunda olan boru xətti ilə Aralıq
dənizində Türkiyənin Ceyhan limanında tankerlərlə doldurulacaqdır. Bu boru da buradan, sizin yanınızdan
keçəcəkdir. Güman edirəm ki, bunun sizə də faydası çox olacaqdır.
Biz bir qaz kəməri də çəkirik. Azərbaycanda böyük qaz yataqları var. İlkin olaraq qərara aldıq ki, həmin
qazı Bakıdan Ərzuruma gətirək. O işə də başlamışıq. O da 2004-cü ildə bitəcəkdir. Ərzuruma gedən boru
xətti də buradan keçəcəkdir və siz təbii qaz alacaqsınız. Bunların hamısı Türkiyə ilə Azərbaycanı elə tellərlə
bir- birinə bağlayır ki, bundan sonra yüz il də, min il də bizi heç kəs, heç vaxt ayıra bilməyəcəkdir.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, siz burada mənim adıma bir park və bulvar yaratmısınız. Çox sağ olun,
mən bundan çox məmnunam. Əgər siz mənim şəxsiyyətimə, mənim fəaliyyətimə, Türkiyə ilə Azərbaycan
arasındakı əlaqələrin inkişaf etməsində xidmətlərimə belə qiymət verirsinizsə, mən sizə təşəkkürümü və
minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun, hamınıza cansağlığı arzu edirəm.
Burada – Qarsda Azərbaycan konsulluğu yaranacaqdır. Cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezərlə mən bu
barədə danışdım və onun da razılığını aldım. Sağ olun.
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QARS ŞƏHƏRİNDƏ QAFQAZ UNİVERSİTETİNİN FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN
TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(28 iyun 2002)
28 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab rektor!
Hörmətli professorlar, müəllimlər, tələbələr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Məni Qafqaz Universitetinin fəxri doktoru adına layiq gördüyünüzə, senatın qərarı ilə bu adı verdiyinizə
görə və nəhayət, bu dəqiqələrdə fəxri doktorluq diplomunu, bütün sənədlərini və bu əbanı, mantiyanı mənə
təqdim etdiyinizə görə sizə səmimi-qəlbdən təşəkkür edirəm.
Burada hava isti olduğuna görə, izin versəniz, mən bunu çıxardaram ki, sonra sizinlə rahat danışa bilim.
Əziz dostlar, insan cəmiyyətində hər bir iş, hər bir sənət qiymətlidir. Ancaq tarix boyu belə olub, indi də
belədir və gələcəkdə də belə olacaqdır ki, müəllimlik sənətindən, yəni insanları təhsilləndirmək, sizin
sözünüzlə desək, eyniləşdirmək sənətindən uca sənət yoxdur. Bizim Azərbaycanda artıq on illərə belə bir
adət var – insanlar insanlara müraciət edəndə, hörmət əlaməti olaraq, müəllim deyirlər. Çünki müəllim, həqiqətən də böyük hörmətə layiqdir.
Cürbəcür adlar var. Siz burada çox yaxşı bir kəlmə işlədirsiniz: «sayın».
Deyirsiniz sayın Heydər Əliyev, bununla da işinizi bitirirsiniz. Bizim Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş
adamlar bir vaxt icad etdilər ki, onlar bəydirlər. Onlar bir-birilərinə bəy deyirlər. Türkiyədə bəy sözü işlənir.
Bu, Türkiyənin qədim dövrlərindən gəlir. Amma bilməlisiniz ki, Azərbaycanda xüsusi titul olubdur. Yəni hər
adama bəy deyilə bilməzdi. Gərək o, bəy nəslindən olaydı. Məsələn, Sovetlər İttifaqı qurulmamışdan əvvəl
çox məşhur ailələrdən, zadəgan ailələrindən çıxanlara bəy deyirdilər. Onların babası, babasının babası, onun
da babası bəy olmuşdur, bəy ailəsindən olmuşdur. Onun böyük mülkü olmuşdur, böyük işləri olmuşdur. Ona
görə də o vaxt cəmiyyətdə bəy ən yüksək titul hesab edilirdi. Ancaq indi bu sözü ucuzlaşdırmaq olmaz.
Burada rektor mənim tərcümeyi-halımı söyləyəndə dedi. Mən 1987-ci ildə Moskvada Siyasi Bürodan və
hökumət başçılığından uzaqlaşdırıldım. Bunun da səbəbi o idi ki, mən o vaxt orada Qorbaçovun və onun
tərəfdarlarının qarşısında, Qarabağ məsələsinin ermənilərin xeyrinə həll olunmasının qarşısında böyük bir
qaya kimi durmuşdum. Mənim Siyasi Büroda olmağım ermənilərdə böyük bir dəhşət yaratmışdı. Çünki rus
imperatorluğunun tarixində və sovet imperiyasının tarixində Moskvada müsəlman, türk, azərbaycanlı heç
vaxt Siyasi Büroda olmamışdı. Tale məni o yüksək vəzifəyə apardı və mən də orada öz xalqımın –
Azərbaycan xalqının, təkcə Azərbaycan xalqının yox, müsəlmanların və türk dünyasının mənafeyini
imkanım çatan qədər müdafiə etməyə çalışırdım.
Ermənilər heç vaxt qəbul edə bilmirdilər ki, Siyasi Büroda türk var. Amma sovet hakimiyyəti qurulanda
orada erməni olmuşdur. Hətta o vaxt mən Siyasi Büroda olarkən, mənim əleyhimə işlər gedəndə
Ermənistanın böyük bir şairi yazmışdır ki, nə qədər ki, Siyasi Büroda erməni xalqının düşməni olan türk –
Heydər Əliyev oturub, biz Qarabağ məsələsini həll edə bilməyəcəyik.
Buna görə də mən vəzifədən kənarlaşdırıldım. Amma sözüm onda deyil. Bunları sizə söyləməkdə
məqsədim budur ki, mən məcbur olub Bakıya gəldim, orada da yaşamaq mümkün olmadı, gəldim
Naxçıvana. Amma Naxçıvanda nə gördüm? Qarmaqarışıqlıq, pozulmuş iqtisadiyyat. Sabitlik yox, qanunqayda yox, sovet hakimiyyəti yıxılıb, amma onun yerinə kim və nə gəlir, məlum deyildi. Küçələrdən çıxmış
adamlar, Xalq Cəbhəsinin təşkil etdiyi insanlar orada artıq hakim idilər. Amma çoxusu da savadsız adamlar
idi, yəni hörmətsiz adamlar idi. Onlar bir-birilərinə bəy deyirdilər. Onlar bəy olanda, bəs əsl bəy kim olmalı
idi? Amma təkcə bir-birilərinə demirdilər. Məsələn, küçədə gedir, biri orada alma satır, ona deyir ki, Əli bəy,
bu almanın kiloqramı neçəyədir? Hər alma satan bəy olmaz axı! Elədirmi? Ümumiyyətlə, inanmıram ki,
alma satan bəy olsun. Bəylər alma bağları yaradıblar. O bağları sonra dağıdıblar, bu bağlara xidmət edənlər
də məhsulunu aparıb satıblar. Ona görə mən bu «bəy» sözünü qəbul etməmişəm və heç vaxt da qəbul
etməyəcəyəm. Mən bəy olmamışam, bəy deyiləm və bəy də olmayacağam. Mən Azərbaycanın sadə


Mərasimdə universitetin fəxri doktoru diplomunun təqdim olunması münasibətilə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
sədri Ömər İzginin, Baş naziri Bülənd Ecevitin, Türkiyənin 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin, ölkənin bir çox
nazirlərinin, nüfuzlu ali təhsil ocaqları rektorlarının Azərbaycan prezidentinə ünvanladıqları təbrik teleqramları oxundu.
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vətəndaşıyam. Bu addan yüksək ad yoxdur. Ancaq bundan da yüksəyi müəllimdir. Ona görə Azərbaycanda
biz bunu həmişə belə düşünmüşük. Mən də uzun illər, sovet dönəmində də Azərbaycanın başçısı olduğuma,
indi 9 il də müstəqil Azərbaycanın prezidenti olduğuma görə, cəmiyyətimizin hansı təbəqəsinin nə qədər
hörmətə malik olduğunu şəxsən belə düşünürəm. Bu gün müəllimlərin, tələbələrin iştirakı ilə sizdən aldığım
bu fəxri ad da müəllimlərin mənə verdiyi mükafatdır.
Bilirsiniz, mən dövlətlərdən çox mükafatlar almışam. Həm sovet dövlətindən, həm digər dövlətlərdən
mənim çox ordenlərim var. Əgər onların hamısını taxsam, döşümə yerləşməyəcək. Amma müəllimdən alınan
mükafat, müəllimdən alınan qiymət hamısından üstündür.
Üzr istəyirəm, mən Naxçıvanda orta məktəbdə oxumağımı xatırlayıram. Çox yaxşı oxuyurdum – bu
sözumə görə məni bağışlayın, özümü tərifləmirəm. Hər halda, bizim sinifdə oxuyanların içərisində hamıdan
yaxşı oxuyurdum. O vaxt belə deyildi. İndi görürsən, uşağı məktəbə göndərirlər, onun atası axrasınca gedir,
anası gedib baxır ki, uşağı necə oxuyur. Burada da belədir, elədirmi? Hər halda, bizdə belədir. Amma mənim
nə atam, nə anam heç vaxt bilməmişdilər ki, məktəbdə hansı dərsi oxuyuram, hansı fəndən nə qiymət alıram.
Ancaq həmişə gecə-gündüz çalışmışam ki, yaxşı oxuyum. Özü də o vaxt Naxçıvanda elektrik işığı yox idi,
bunu bilin. Neft lampası var idi. Yəqin ki, keçmişdə burada da olub, sizdə də həmişə elektrik işığı
olmayıbdır.
Burada onu görənlər var, yoxsa yox? Biz ona neft lampası, çıraq deyirik. Amma bir var çilçıraq, o,
dövlətlilərin çırağıdır. Bir də var ki, adi çıraq, içində bir az neft, başında da şüşə olur və şüşə də tez-tez
sınırdı. Pulumuz yox idi ki, gedib ikinci şüşə alaq. Qəzet kağızı ilə şüşəni yamaqlayırdıq ki, ondan istifadə
edə bilək. Mən belə oxumuşam. Ancaq mən müəllimlərimə minnətdar olmuşam, müəllimlərimi indiyə qədər
xatırlayıram.
Bu günlərdə mən Naxçıvana getmişdim. Orada bir neçə gün keçirdim. Mən hər dəfə Naxçıvana gedəndə
müəllimlərimi mütləq tapıram, görüşürəm, söhbət edirəm. Təəssüflər olsun ki, mənə dərs deyən insanların,
demək olar ki, hamısı dünyasını artıq dəyişibdir. Ancaq bir müəllimim yaşayır. Onun yüz yaşı var. Adı da
Lətif Hüseynzadədir. O mənə Azərbaycan dili, ana dili dərsi deyirdi. Mən o vaxt bizim indi qəbul etdiyimiz
latın əlifbası ilə Azərbaycan dilini, ana dilini öyrənirdim, Azərbaycan ədəbiyyatını öyrənirdim. Mən müəllimimi bu dəfə də gördüm, çox sevindim. O, tarixi də çox bilən adamdır. Xatırlayıram, hələ bir neçə il bundan
öncə mən Naxçıvanda onunla görüşəndə mənə ilk dəfə dedi ki, – mən onsuz da bilirdim və bu gün meydanda
da dedim – əgər 1918-ci ildə türk ordusu Naxçıvana gəlməsəydi, Kazım Qarabəkir Paşanın ordusu və özü
Naxçıvana gəlməsəydi, ermənilər Naxçıvanda azərbaycanlıların çoxunu qıracaqdılar. Bu adam azərbaycanlılara
qarşı soyqırımın şahididir, Kazım Qarabəkir Paşanı görmüş adamdır. Çox sevindim ki, müəllimim indi də
sağlamdır. Yaxşı söhbət etdik, danışdıq. Mən dörd gün Naxçıvanda oldum, ancaq müəllimimlə görüşüm qədər
ləzzət verən, məni sevindirən heç bir şey olmadı. Güman edirəm, hər biriniz bunu deyə bilərsiniz, çünki hər
biriniz məktəbdə oxumusunuz, müəlliminiz olubdur. Bu sizin üçün yeni bir şey deyildir. Ancaq mən öz
həyatımdan danışıram.
Bir halda ki, siz məni fəxri doktor etmisiniz, bunları sizə deyərək, bir daha sizə – Qars Qafqaz
Universitetinin müəllimlərinə, professorlarına, burada gənc nəslin təhsil alması və inkişaf etməsi üçün
xidmət göstərən insanların hamısına hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
Qafqaz Universitetinin yaranması çox böyük hadisədir. On il bundan öncə burada universitet yox idi.
Mən ilk dəfə 1992-ci ilin fevral ayında Naxçıvandan Ankaraya gedərkən burada Qarsda olmuşam. Sonra,
1993-cü ildə əziz dostum Süleyman Dəmirəllə bir dəfə də Qarsda olmuşam. Qarsın çoxlu problemləri vardı.
İşsizlər vardı, sənaye az idi. Qarsda bu gün gördüyüm görünüş yox idi. Universitet də yox idi. Türkiyənin 9cu cümhur başqanı, əziz dostum Süleyman Dəmirəl çox müdrik bir insandır. Xalqını sevən, xalqına sədaqətli
insandır. Türk xalqının qarşısında onun böyük xidmətləri var, güman edirəm ki, bunları saymaqla qurtarmaq
olmaz. Amma onun xidmətlərinin içərisində biri də odur ki, məhz burada, Qarsda Qafqaz Universitetinin
yaranması haqqında qərar çıxarılmasının təşəbbüskarı olubdur.
Universitet yaranıb və on ildə bu qədər inkişaf edibdir. Mən sizin universitet şəhərciyinə baxdım, on il
içərisində bu qədər binalar tikmisiniz, özünüz üçün belə gözəl şərait yaratmısınız. Sizin universitet indi,
bəlkə də, başqa ölkələrdə 50 il tarixi olan universitetlərdən də üstün səviyyədədir. Amma Qafqaz Universitetinin Qarsda yaranmasının həm də böyük siyasi əhəmiyyəti var. Mən bilirəm ki, Türkiyənin bu doğu
bölgəsindən – biz şərq deyirik, siz doğu deyirsiniz – insanlar daha çox Türkiyənin batı bölgəsinə gedirlər.
Çünki orada yaşayış şəraiti yaxşıdır, pul qazanmaq buradan asandır, burada yaşayış çətindir. Təkcə burada
deyil, ümumiyyətlə, bu bölgədə belədir. Vaxtilə belə olubdur ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin doğu bölgəsi o
qədər inkişaf etməyibdir. Ona görə də burada – Qarsda Qafqaz Universitetinin yaranması ilə bu bölgədə olan
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gənclərin daha İstanbula, İzmirə, yaxud başqa şəhərlərə gedib təhsil almasına ehtiyac qalmır. Onlar burada,
yaşadıqları bölgədə universitet təhsili alır və bəlkə də, çoxu elə burada yaşayacaqdır.
Bilirsiniz ki, Qars xüsusi, tarixi bir şəhərdir. Mən bu gün parkın açılışında bu barədə çox danışdım, təkrar
etmək istəmirəm. Məsələn, dünyada çox şəhərlər var ki, onların adlarını heç kəs tanımır. Amma Qarsı
keçmiş Sovetlər Birliyi məkanında, demək olar ki, hamı tanıyır. Tək orada yox, bəlkə də bütün Şərq
aləmində Qars tanınır. Nə üçün tanınır? Çünki Qars keçmiş müharibələrdə də, 1877–1878-ci illər Rusiya–
Türkiyə müharibəsində, Birinci dünya müharibəsi qurtarandan sonrakı müharibədə də alovun-odun içində
olubdur. Qars qaladır, yenilməz qaladır. Hamı Qarsı belə tanıyır.
Azərbaycanda Qars haqqında çox yüksək fikirlər var və bizim tarixçilərimiz, alimlərimiz Qars haqqında
çox gözəl şeylər yazıblar. Bizim böyük yazıçılarımız, şairlərimiz, o cümlədən Azərbaycanın ən böyük
şəxsiyyətlərindən biri Cəlil Məmmədquluzadə də vaxtilə bir müddət Qarsda yaşayıbdır. Qars 1877–1878-ci
illər Rusiya–Türkiyə müharibəsindən sonra rusların əlinə keçəndə türkləri buradan çıxarıb erməniləri,
yunanları buraya gətirib dolduraraq, əhalinin tərkibini dəyişdirməyə çalışırdılar. O vaxt rus imperatorluğu bu
bölgədə rus dilini bilən adamlardan da istifadə etmək istəyirdi.
Bir tarixi anı da yadınıza salmaq istəyirəm ki, o vaxt çox böyük bir alim, Sankt-Peterburqda, Londonda
təhsil almış bir insan, azərbaycanlı İsasultan Şahtaxtlı burada – doğrudur, rus imperatorluğunun idarəsində –
çalışıbdır. Ancaq o – bu, tarix kitablarında var – burada öz qardaşlarına, öz millətinə, öz türk xalqına xidmət
etməyə çalışıbmış. Yəni belə tarixi anlar çoxdur. Azərbaycan üçün Qars çox cəzbedici bir yer olmuşdur.
Böyük öndər Mustafa Kamal Atatürkün başçılığı ilə aparılan qurtuluş savaşının bir hissəsi olaraq Qars
tamamilə azad edildikdən sonra Qars türk diyarı kimi bərpa olunmuş, türklər öz yerlərində yerləşmişlər.
Düşünürəm və inanıram ki, bu torpaq, qədim əsrlərdən, min illərdən də çox türklərə məxsus olan bu yer
bundan sonra daim türk torpağı olacaqdır.
Bunlara görə Qarsda Qafqaz Universitetinin açılmasının böyük siyasi əhəmiyyəti var.
On ildə siz çox iş görmüsünüz. Sizin gördüyünüz işləri mən yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanın
universitetləri ilə də əlaqələrimiz yaxşıdır. Naxçıvan Universiteti, Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan
Kənd Təsərrüfatı Akademiyası, Gəncə Dövlət Universiteti ilə əlaqələriniz – mən burada filmlərdən də gördüyüm – yaxşıdır. Amma bundan da yaxşı olmalıdır.
Biz daim bir-birimizlə əlaqədə olmalıyıq, bir-birimizlə təcrübə mübadiləsi aparmalıyıq, bir-birimizə
yardım etməliyik. Burada sizin üçün yaxın yer Naxçıvan Muxtar Respublikasıdır. Mən demirəm ki, təkcə
Naxçıvan Dövlət Universiteti ilə əlaqə saxlayın. Amma sizin Azərbaycana yaxın yolunuz Naxçıvandır.
Mən təkliflər eşitdim ki, Qarsda Azərbaycanın konsulluğu açılsın. Bunu mən Türkiyənin cümhur başqanı,
hörmətli Əhməd Necdət Sezərlə müzakirə etdim, razılaşdıq və cüman edirəm ki, biz diplomatik yollarla bu
məsələni həll edəcəyik və burada Azərbaycanın kosulluğu olacaqdır. Mən Bakıya gələn kimi, hava yolunun
açılması məsələsini də araşdıracağam, baxacağam, nə mümkündürsə edəcəyik ki, hava yolu açılsın. Bu,
bölgə üçün də lazımdır, Azərbaycan üçün də lazımdır. Bunu mütləq edəcəyik. Əgər gələcəkdə başqa
məsələlər də olsa, onları da həll edəcəyik.
Bəzən bu məsələlərin həll olunması bürokratik – bu sizdə də var – «bürokrasi» deyirsiniz – adamların
əlində ləngiyir. Ancaq bizim də borcumuzdur ki, bürokratik əngəlləri aradan qaldıraq və məsələləri həll edək.
Mən sizə söz verirəm ki, həll edəcəyik.
Burada–Qarsda olarkən bir tarixi hadisəni də xatırlamaq istəyirəm. 1920-ci ildə Qarsın qurtuluş savaşı oldu.
Ancaq anlaşmalar lazım idi ki, torpaqlar, sərhədlər müəyyənləşdirilsin. O vaxt, 1921-ci ilin mart ayında
Moskvada Türkiyə ilə Rusiya arasında bu bölgə haqqında Moskva anlaşması imzalanıbdır. Onun çox böyük
əhəmiyyəti vardı. Orada sərhədlər müəyyən edilib. Türkiyənin indiki sərhədlərini müəyyən etdi – Rusiya bu
anlaşmanı Türkiyə ilə imzalayıb, bu torpaqlara əvvəllər onlar iddia etmişdilər, əllərinə keçirmişdilər – deməli,
bu məsələ çözüldü. Amma bir başqa məsələ də, Naxçıvan haqqında məsələ də çözüldü. Çünki Naxçıvan
Azərbaycanın ən qədim torpaqlarından biridir. Azərbaycan xalqının ən qədim tarixi, memarlıq abidələri
Naxçıvandadır.
Naxçıvana gedənlər orada Mömünə xatın məqbərəsini görüblər. 800 il bundan öncə Atabəylər
hökmdarlarından Cavan Pəhləvan həmin məqbərəni tikdiribdir.
Onun yaradıcısı məşhur Azərbaycan memarı, bütün Şərq aləmində, müsəlman aləmində məşhur olan
Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvani idi. Amma təkcə bu deyil, orta əsrlərdə, ondan sonra da bir çox abidələr
yaranıbdır. Naxçıvan bir vaxt Azərbaycan Atabəylər dövlətinin paytaxtı olubdur.
Ancaq ermənilər bu torpaqlara iddia etdikləri kimi, Naxçıvana da iddia ediblər. Ona görə də 1921-ci ilin
martında imzalanmış Moskva müqaviləsində Naxçıvanın Azərbaycanın tərkibində olmasının təsdiq edilməsi
böyük hadisədir. Bu müqavilədə Türkiyənin imzası var, Rusiyanın imzası var.
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Amma ondan sonrakı bir hadisə də var. Bu məsələlərin tamamilə çözülməsi üçün 1921-ci ilin oktyabrında
yeni bir müqavilə imzalanıbdır. Bu, Qarsda imzalanıbdır. Buna Qars anlaşması deyirlər. Bu anlaşmanı imzalayanlar Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan, Ermənistan və Rusiyadır. Bu anlaşma ilə sərhədlər bir daha təsdiq
olunubdur və yenə də Naxçıvan haqqında orada xüsusi müddəalar var: Naxçıvan Azərbaycanındır. Və
Naxçıvanın statusunda heç bir dəyişiklik ola bilməz. Yəni, Naxçıvan özəl cümhuriyyətdir, o, başqa bir dövlətə
verilə bilməz. Bu barədə Türkiyənin söz sahibliyi var. Ona görə də Türkiyə Naxçıvan üçün qarant rolu
oynayıbdır. Çünki bilirsiniz ki, Naxçıvan vaxtilə, 1920-ci ildə sərhədlər bölünərkən Ermənistana verilmiş Azərbaycan torpağı vasitəsilə Azərbaycanın əsas ərazisindən ayrılıbdır. Bu indi bizə çox böyük problemlər
yaradıbdır.
Mən buraya gələndə soruşdum ki, Qarsda anlaşma harada imzalanıbdır. O binanı mənə göstərdilər. Biz
Türkiyə hökuməti ilə danışacağıq, orada bir lövhə asılmalıdır ki, 1921-ci ilin oktyabr ayında burada, Qarsda
belə bir anlaşma imzalanıbdır. Bu, mütləq olmalıdır. Çünki Qars anlaşmasının bu bölgə üçün, Azərbaycan və
Türkiyə üçün çox böyük əhəmiyyəti var.
Bunları deyərkən yenə də sözə qayıdıram ki, Qarsda Qafqaz Universitetinin yaranması həm də siyasi
xarakter daşıyır.
Biz bu gün dostluq və qardaşlıqdan çox danışdıq. Nitqimi sona çatdıraraq onu demək istəyirəm ki, Türkiyə–
Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı yaşayır və yaşayacaqdır. Mən beşinci gündür ki, Türkiyədəyəm. Xarici
səfərlərə gedəndə mən bu qədər uzun müddət heç bir ölkədə olmuram. Amma Türkiyəyə gələndə ondan ayrılıb
Azərbaycana qayıda bilmirəm.
Biz bu on ildə, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə Türkiyə–Azərbaycan dostluğunu yüksəklərə
qaldırmışıq. Amma bu belə işdir ki, biz heç vaxt rahat olmamalıyıq, heç vaxt arxayın olmamalıyıq. Çünki bunu
istəməyənlər var. İçəridə də – Azərbaycanda da, Türkiyədə də bəzi adamlar istəmir. Amma başqa dövlətlər də
buna çox paxıllıqla, qısqanclıqla, bəzən də düşmənçiliklə baxırlar. Ona görə də bizim bu dostluğumuz,
qardaşlığımız qorunmalıdır. Onun qorunması üçün də inkişaf etməlidir, daim inkişafda olmalıdır, dayanmamalıdır. Əmin olun ki, Azərbaycan xalqı bu hisslərlə yaşayır, Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev indiyə qədər
bu yolla gedib və bundan sonra da gedəcəkdir.
Yaşasın Türkiyə Cümhuriyyəti, Atatürk Türkiyə Cümhuriyyəti!
Türkiyə–Azərbaycan dostluğuna, qardaşlığına eşq olsun!
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QARS VİLAYƏTİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA ÇIXIŞI
(28 iyun 2002)
28 iyun 2002-ci il
Hörmətli vali!
Hörmətli bələdiyyə başqanı!
Hörmətli dostlar, qardaşlar, bacılar, xanımlar və cənablar!
Mən təşəkkür edirəm ki, siz Qarsa ayağım dəyən dəqiqədən mənə və məni müşayiət edənlərə çox
gözəl qonaqpərvərlik, hörmət göstərirsiniz. Hamısından əzizi odur ki, qardaşlıq münasibəti göstərirsiniz. Hər
bir qonağa hörmət etmək olar və lazımdır. Bəzən bu, protokolun tələbidir. Amma dərin hissiyyatlarla,
duyğularla, qardaşlıq hissiyyatları ilə göstərilən münasibət ən yüksək protokol münasibətindən çox-çox dəyərlidir. Mən məhz burada belə münasibəti sizdən hiss etdim. Bu, Azərbaycan xalqına olan dostluq, qardaşlıq münasibətidir. Bu mənə olan münasibətdir. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Bizim bugünkü günümüz hələ davam edir. Ancaq Türkiyə–Azərbaycan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə
yeni bir səhifə yazır. Biz indiyə qədər belə səhifələri çox yazmışıq, kitablar doldurmuşuq. Amma biz birbirimizə o qədər yaxınıq, o qədər sıx əlaqələrimiz var ki, hələ bundan sonra da yeni səhifələr, vərəqlər,
kitablar yazılacaqdır. Bugünkü görüş də bu gözəl kitabların gözəl bir səhifəsidir. Mən sizə bir daha təşəkkür
edirəm.
Rica edirəm, qədəhlərinizi Türkiyə–Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin
şərəfinə, türk xalqının şərəfinə, Türkiyə Cümhuriyyətinin cümhur başqanı əziz dostum, qardaşım Əhməd
Necdət Sezərin şərəfinə qaldırasınız. Sağ olun.
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TÜRKİYƏDƏN İŞGÜZAR SƏFƏRDƏN
BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(28 iyun 2002)
28 iyun 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun!
Mən beş gündür Türkiyədə idim. Mənə dedilər ki, orada apardığım işlər, keçirdiyim görüşlər,
qatıldığım tədbirlər hamısı televiziya vasitəsilə burada verilibdir. Siz hər bir şeyi görmüsünüz, eşitmisiniz,
bilirsiniz. Ona görə də bu barədə mətbuata xüsusi məlumat verməyə ehtiyac duymuram. Ancaq onu demək
istəyirəm ki, mən bu səfərimdən çox razıyam.
Səfərin birinci hissəsi İstanbulda Qara dəniz hövzəsi ölkələrinin işbirliyinin onuncu ildönümünə həsr
olunmuşdur. Hesab edirəm, bu çox yaxşı keçdi. Ümumiyyətlə, birinci, sammit Türkiyə dövləti tərəfindən
yaxşı təşkil olunmuşdu və onu Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər təşkil etmişdi və
aparırdı. İkinci də, danışıqlar çox konstruktiv idi, çox əhəmiyyətli idi. Bu təşkilatın gələcəyi haqqında
hamımız eyni fikirdə olduq ki, həqiqətən bu, yaxşı gələcəyə malik olan bir təşkilatdır.
Mən əvvəldən bilmirdim. Təəssüflər olsun ki, bizim müvafiq orqanlar mənə vaxtında məlumat vermirlər.
Demək, orada, o gün saat 5-də «Üç dənizin əfsanəsi» konfransı da var idi. Mən onu bilmirdim. Amma mənə
orada dedilər və xahiş etdilər ki, iştirak edim. Orada da iştirak etdim, onu da televiziya ilə veriblər. Siz bunu
bilirsiniz. İkitərəfli görüşlər keçirmişik. Onlar barəsində də məlumatınız var. Bir sözlə, səfərin İstanbul
hissəsi çox yaxşıdır. Mən də bundan çox məmnunam.
Səfərimin Ankara hissəsi də sizə məlumdur. Orada səfirliyin açılması, «Azərbaycan evi»nin açılması,
Bakı küçəsi var, onun açılması, ondan sonra bizim dostumuz İhsan Doğramacının heykəlinin açılması və
onunla əlaqədar Bilkənd Universitetinin professor-müəllim heyəti ilə görüş, Türkiyənin prezidenti Əhməd
Necdət Sezər ilə xüsusi görüşümüz, danışıqlarımız və axşam yeməyi olmuşdur. Türkiyənin başqa rəhbərləri
ilə də, Baş nazirin müavini Dövlət Baxçalı ilə, Baş nazirin müavini Məsud Yılmazla da görüşüm olmuşdur.
İstanbulda Türkiyənin Xarici İşlər naziri hörmətli İsmayıl Cəm ilə xüsusi görüşümüz olmuşdu.
Türkiyənin Baş naziri xəstə olduğuna görə o mənə dünən axşam teleqram göndərmişdi və öz hörmət,
ehtiramını bildirirdi. Bu gün səhər mən Ankaradan çıxarkən onunla telefonla danışdım, ona şəfa dilədim.
Güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda da o, tam sağalacaq, işlərini aparacaqdır.
Ondan sonra Qarsa gəlmişik və bütün gün də Qarsda idik. Mən, ümumiyyətlə, Qarsa getmək istəyirdim.
O bizim üçün çox vacib bir bölgədir. Bir-iki il bundan öncə Qars Qafqaz Universiteti mənə fəxri doktor adı
vermişdi. Onlar da məni bir neçə dəfə dəvət etmişdilər. Onların dəvətini də yerinə yetirmək lazım idi. Ancaq
bundan əlavə, orada Heydər Əliyev adına bulvar açıldı, küçə açıldı, Heydər Əliyev adına park açıldı. Orada
da çox yaxşı görüşlər oldu. Demək olar ki, Qarsın əhalisinin böyük bir hissəsi oraya toplaşmışdı. Universitetdə çox yaxşı görüş keçdi. Nəhayət, Qarsın valiliyində oldum, bələdiyyəsində oldum. Bunları qurtarandan sonra da buraya gəlmişik.
Ümumiyyətlə, mən bu səfərimdən çox razıyam. Çünki Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri nə qədər yüksək
səviyyədə olsa da – bu, həqiqətən yüksək səviyyədədir – onları həmişə daha da yüksəltmək lazımdır. Hər
dəfə belə görüşlərdə biz, bir tərəfdən, əlaqələrimizi genişləndiririk, xalqlarımızı daha da bu istiqamətə
yönəldirik, ikinci tərəfdən də, meydana çıxan bəzi məsələlərin həll olunması üçün tədbirlər görürük. Bu
qədər. Əgər indi sizin vacib sualınız varsa, buyurun.
S u a l: Cənab Prezident, Türkiyə bundan sonra Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində yeni bir
təşəbbüs irəli sürə bilərmi?
C a v a b: Dünən və ondan qabaq Türkiyənin prezidenti ilə, digər şəxsləri ilə danışıqlarımızın əsası bu
məsələyə həsr olunubdur. Türkiyə bir təşəbbüs irəli sürmür. Artıq indi heç kəs təşəbbüs irəli sürmür. Amma
Türkiyə bizimlə bərabərdir, bir yerdədir və məsələnin həll olunmasında bizə yardım etməyə çalışırlar. Mən
də həmişə olduğu kimi, bu dəfə də onlarla çox böyük məsləhətləşmələr keçirdim.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyədə olarkən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə də
görüşdünüz. Növbəti görüşlər planlaşdırılıbmı?
C a v a b: Bəli, görüşdük. Onlar mənə məlumatlar verdilər. Mən də onlara məlumatlar verdim. İndi
konkret elə bir vaxt müəyyən edilməyib, amma gələcəkdə görüşlər olacaqdır.
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S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyə rəhbəri ilə görüşdə Qarabağ məsələsindən danışdınız. Sonra
Hüseyn Qıvrıqoğlu ilə təkbətək görüşünüz olmuşdur. Bəziləri bunu Azərbaycanın Türkiyədən hərbi
dəstək istəməsi kimi qiymətləndirirlər. Bu nə dərəcədə doğrudur?
C a v a b: Elə şey yoxdur. Biz Türkiyə ilə, Türkiyənin Silahlı Qüvvələri ilə bir neçə ildir əməkdaşlıq
edirik. Bilirsiniz ki, biz ali hərbi məktəb yaratdıq, bu məktəbin yaranması, hərbi akademiya yaratdıq, bunun
yaranması, sonra digər bir məktəb yaratmışıq, onun yaranması – bu işlərdə Türkiyənin nümayəndələri bizə
kömək edirlər, məsləhətlər verirlər. Bizim ayrı-ayrı hissələrimizdə əsgərlərimizi, zabitlərimizi öyrətmək
üçün, onlara təcrübə vermək üçün, təcrübələndirmək üçün onlardan istifadə edirik. Ona görə də bizim bu
əlaqələrimiz yeni bir şey deyildir. Bu görüşdə də yeni heç bir şey yox idi.
Bir il bundan əvvəl Hüseyn Qıvrıqoğlu «Türk ulduzları» ilə Azərbaycana gəlmişdi. Bütün dünyaya səs
düşdü ki, guya bu hərbi təyyarələr Azərbaycana Ermənistanı basmaq üçün gəliblər. Yalan bir şeydir. Bilirsiniz
ki, mən Hüseyn Qıvrıqoğlunu «Şöhrət» ordeni ilə təltif etmişdim, bu dəfə onu təqdim etdim. Orada Türkiyə
Silahlı Qüvvələrinin ən yüksək general heyətinin iştirakı ilə təqdimetmə oldu. Çox yaxşı bir görüş oldu. Bu da
yenə Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin inkişafına həsr edilibdir.
S u a l: Cənab Prezident, İstanbulda olarkən Ukrayna və Gürcüstan prezidentləri ilə GUAM-ın
perspektivi məsələsinə toxundunuzmu?
C a v a b: Biz bu məsələyə toxunmadıq. Çünki hər biri ilə ayrı-ayrı danışırdıq. Amma GUAM-ın
perspektivi var. Siz niyə narahat olursunuz?!
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə
həllində Ermənistanın güzəştlərinin az olmasına çalışacaq. Bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Hərə öz tərəfindən çalışacaqdır. Sağ olun.
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"AZƏRBAYCAN POLİSİ GÜNÜ"NƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(3 iyul 2002)

3 iyul 2002-ci il
Hörmətli Azərbaycan polisi!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan polisinin, Daxili İşlər Nazirliyinin peşə bayramı, Azərbaycan polisinin yaranmasının
84-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə çətin, ağır, eyni zamanda, çox şərəfli işinizdə
uğurlar arzulayıram, hər birinizə cansağlığı və səadət diləyirəm.
Bu bayram sizin peşə bayramınızdır. Amma, eyni zamanda, bu, bizim Azərbaycan xalqının bayramıdır –
hamımızın bayramıdır. Çünki polis, daxili işlər orqanları Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından,
dayaqlarından biridir. Polis Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə xidmət edir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinə xidmət edir. Hər bir Azərbaycan vətəndaşına xidmət edir. Ona görə bu, bizim hamımızın
bayramıdır. Bu səbəbdən də mən bayram günü sizinlə bir yerdə olmaq üçün buraya, "Respublika" sarayının
bu möhtərəm salonuna gəlmişəm.
Xatirimdədir, dörd il bundan öncə Azərbaycan polisinin 80 illik yubileyində mən sizinlə bir yerdə idim.
Azərbaycanın böyük salonu, Opera və Balet Teatrında təntənəli mərasim keçirildi və mən orada geniş nitqlə
çıxış etdim. O vaxtdan dörd il keçibdir. Böyük bir zaman deyil. Ancaq mən bu gün yenə də sizin
bayramınıza gəldim. Ona görə yox ki, nazir Usubov məndən xahiş etmişdir. Ona görə ki, mən buraya
gəlməyi özüm istəmişdim.
Sizə bir sirri də açmaq istəyirəm. Nazir Usubov bir neçə gün bundan öncə məni sizin peşə bayramınıza
dəvət etdi və çox xahiş etdi ki, mən gəlib iştirak edim. Siz də bilirsiniz ki, son günlər, son həftələr mənim
üçün çox gərgin keçibdir. Türkiyədə demək olar, bir həftə oldum, ondan öncə Naxçıvanda oldum, başqa
səfərlərim oldu. Bunlara baxmayaraq, mən razılıq verdim ki, gəlim. Ancaq dedim, hara gəlim? Dedi ki,
bizim Daxili İşlər Nazirliyinin binasına. Dedim, orada nə var? Dedi ki, bizim orada yaxşı bir salonumuz var.
Mən, siz orada kollegiya iclasları keçirəndə onu hərdənbir görürəm. Deyəsən, iclasları orada keçirirsiniz,
elədirmi?
Ramil Usubov: Bəli, cənab prezident!
Heydər Əliyev: Əyləş. Dedim, orada şərait nə cürdür? Dedi, cənab prezident, oranı çox yaxşı təmir
etmişəm, çox gözəldir, özü də kondisioner də var, sərindir. Ona görə çox xahiş edirəm, ora gələsiniz. Mən
başa düşdüm ki, bu işdə nazir Usubovla mənim baxışlarımda fərq var. Mənim üçün gəlib binaya baxmaq,
yaxud yaxşı təmiri görmək o qədər də maraqlı deyil. Əlbəttə, imkan olan zaman bunu etmək olar. Ancaq
buna xüsusi vaxt ayırmaq o qədər də əhəmiyyətli deyil.
Əgər mən polisin bayramına, 50 minlik kollektivin nümayəndələrinin toplaşdığı yerə gəlirəmsə, onlarla
görüşəcəyəmsə, onda biz 200 nəfər tutan bir zalda hamı ilə təmasda ola bilmərik, axı. Dedim, bəs sən
rayonlardan, başqa yerlərdən adam dəvət edirsən? Dedi ki, cənab prezident, bilirsiniz, – hamısını deyəcəyəm,
göstəriş vermişik, bütün şəxsi heyət televiziyanın qarşısında oturacaqdır, bizim bu bayramımızı
dinləyəcəkdir və sizin sözlərinizi eşidəcəkdir. Mən fikirləşdim, dedim, axı iş onda deyil ki, mənim sözlərimi,
– onsuz da mən harada çıxış edirəmsə, onu televiziya ilə verirlər və insanların onu dinləmək imkanı var –
dinləyəsən. İş ondadır ki, belə bir bayrama yenə də deyirəm, 50 min nəfərlik kollektivin heç olmasa, hər bir
bölgədən, balaca, kiçik bölgədən bir-iki nəfər nümayəndəsi gəlsin, bayramda iştirak etsin və burada bayramı
hiss etsin. Dedi, onda işlər çətindir. Dedim, çətin deyil. Respublika sarayında vəziyyəti öyrəndim, əgər
konsert yoxdursa, bayramı orada keçirin. Burada hər gün konsert olur, bəxtinizdən bu gün burada heç bir
konsert yox imiş. Aparatımın müvafiq şəxslərinə göstəriş verdim ki, cəmi iki gün qalıb, siz iki gün ərzində
sarayda bu işləri edə bilərsinizmi? Dedilər ki, niyə edə bilmərik. Biz polisdən zəif deyilik, polisdən
güclüyük. Əgər polis bir şeyi iki günə edə bilirsə, biz bir günə edərik. Hazırladılar, indi görürsünüz, burada
yaxşı əhval-ruhiyyə, həqiqi bayram əhval-ruhiyyəsi var. Ona görə də mən çox məmnunam və sizi bu bayram
münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm.
Azərbaycan polisinin tarixi haqqında, onun keçdiyi şərəfli yol haqqında, onun rastlaşdığı faciələr, bəlalar
haqqında biz keçən görüşümüzdə ətraflı danışdıq. Bugünkü bayramın, yəni ildönümünün əsas xüsusiyyəti
ondan ibarətdir ki, bu gün Azərbaycan polisinin, – 1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimizi bərpa edəndən sonra
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çox ağır proseslər içərisində yaranmış Azərbaycan polisinin 10 illik yubileyini keçiririk. Biz Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin 10-cu ildönümünü keçən il qeyd etdik. Xatirinizdədir. İndi də biz bu bayramda
müstəqilliyimizin əsaslarından biri olan Azərbaycan polisinin, Azərbaycanın daxili işlər orqanlarının dövlət
müstəqilliyinin 10 illiyi dövründə keçdiyi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər və bugünkü vəziyyəti haqqında söhbət
aparırıq.
Deməliyəm ki, nazir Usubov da öz məruzəsini təxminən bu prinsip əsasında qurdu. Məruzədə demək
olar ki, müstəqillik illərində Daxili İşlər Nazirliyinin, polis orqanlarının gördüyü işlər və ötən 10 ilin
mərhələləri haqqında doğru-düzgün məlumatlar verdi və o dövrü düzgün qiymətləndirdi. Ancaq biz heç vaxt
unutmamalıyıq ki, bugünkü günümüz, buradakı xoş bayram əhval-ruhiyyəsi, təkcə burada deyil, bu gün
Azərbaycandakı həyat, insanların sərbəst, rahat yaşaması və Azərbaycanın bir millət kimi, bir xalq, dövlət
kimi dünyada günbəgün məşhurlaşması bizim əldə etdiyimiz dövlət müstəqilliyinin bəhrəsidir. Bizə bu
imkanları dövlət müstəqilliyi vermişdir.
Sizin bir çoxunuz ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə edənə qədər Azərbaycanda, Sovetlər İttifaqının
daxili işlər orqanlarında işləyibsiniz, faydalı işlər görübsünüz, xalqımıza xidmət etmisiniz, böyük peşəyə
sahib olubsunuz. Ancaq bugünkü günümüzün o dövrdən fərqi ondan ibarətdir ki, biz bu gün müstəqilik, biz
bu gün azadıq. Biz heç bir mərkəzdən asılı deyilik. Heç bir dövlətdən asılı deyilik. Özümüz öz taleyimizin
sahibiyik. Əgər polisin 84 illik yubileyini bir balaca dərindən təhlil etsəniz, görərsiniz ki, polis olub, xalqına
xidmət edibdir. Amma polis milli olmayıbdır. İndi Azərbaycan polisi Azərbaycan övladlarının polisidir, milli
polisdir. Bununla fəxr etmək lazımdır.
Bilirsiniz ki, keçmişdə mən də dövlət təhlükəsizlik orqanlarında uzun illər xidmət etmişəm. Deyə
bilərəm ki, uğurlu xidmət etmişəm. Amma mən nəyə görə uğurlu xidmət edə bildim. Mənim işlədiyim
səviyyədəki vəzifələrdə azərbaycanlı tək mən idimsə, 5-6-sı azərbaycanlı deyildi, başqa millətlərdən idi.
Məndən yuxarıda olan vəzifədə azərbaycanlı yox idi. Ondan yuxarıda biri var idi. Amma onun yanında başqa
millətdən olan 2-3 nəfər var idi. Ona görə də belə bir mühitdə, belə bir kollektivdə yaşamaq, işləmək
həddindən artıq çətin idi. Mən Azərbaycana qəlbən xidmət edirdim. Çünki mən azərbaycanlıyam. Amma
mənim ətrafımda olan adamların əksəriyyəti heç də deyə bilmərəm ki, Azərbaycana xidmət edirdi. Onlar
deyirdilər ki, biz sovet hökumətinə xidmət edirik. Mən də etiraf edirdim ki, sovet hökumətinə xidmət edirəm,
amma Azərbaycana xidmət edirdim.
O dövrdə bizim üçün, gənclər üçün, – mən bu həyatı yaşamışam, – olan problemlər, çətinliklər indi
yoxdur. İndi hamı bir millətin, bir xalqın – Azərbaycan xalqının övladıdır və qəlbən azərbaycanlıdır. Hamısı
da qəlbən öz doğma torpağına, Azərbaycan xalqına, Azərbaycan millətinə xidmət edir.
Hərbi xidmətdə olan hər bir şəxs hərbi nizamnaməyə tabedir, ona sədaqətlə and içir və o, andına görə də
cavabdehdir. Bu, Azərbaycanda keçmişdə də olmuşdur. O vaxtlar azərbaycanlılar həmin bu Daxili İşlər
Nazirliyinin orqanlarında xidmət edirdilər, nizamnaməyə tabe idilər, and içirdilər. Ancaq əgər onlar öz
andını pozsaydılar, sadəcə, cəzalanacaqdılar, inzibati cəza alacaqdılar. Amma indi hər bir azərbaycanlı,
Daxili İşlər Nazirliyində, orduda xidmət edən, bizim Silahlı Qüvvələrdə xidmət edən hər bir azərbaycanlı
övladı dövlətə, xalqına sədaqətli xidmət etmək üçün, Vətəninə sədaqətli xidmət etmək üçün and içir. Əgər o,
andını pozursa, cəza alır.
Amma burada mənəvi cəza da var. Öz xalqına, öz millətinə, öz doğma Vətəninə sədaqət andı içmiş
insanın öz andını pozması çox böyük cəza tələb edir. Ona görə də bu gün hər bir polis nəfəri, Daxili İşlər
Nazirliyində xidmət edən hər bir şəxs bizim silahlı qüvvələrimizdə olduğu kimi, anlamalıdır, dərk etməlidir
ki, əgər bu peşəyə yiyələnib xidmət etmək istəyirsə, buna onun imkanı varsa, bunun üçün qabiliyyəti varsa
və müvafiq dövlət orqanları bu şəxsin bu peşədə xidmət etməsini qəbul edirlərsə, o, and içirsə, bu andına
daim sadiq qalmalıdır.
İşdə səhvlər ola bilər. İşinizdə səhvlər var, çoxdur. Usubov bunun üstündən bir az keçdi. Bu, var. Ancaq
bir məsələdə səhv ola bilməz. Dövlətə sədaqət andına xəyanət etmək olmaz. Vətənə sədaqət andına xəyanət
etmək olmaz. Xalqa sədaqət andına xəyanət etmək olmaz. Bu andı pozmaq heç kəs üçün yolverilməzdir.
Sizin peşəniz bu cəhətdən elə bir peşədir ki, gərək onu şüurlu dərk edəsiniz. Bu peşəni, sadəcə, özünə iş
tapmaq üçün yox, yaxud da qazanc əldə edib yaşamaq üçün qəbul etmək olmaz. Bu peşəni, polis peşəsini
qəbul edən, Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı bilməlidir ki, o, sədaqətlə xidmət etməlidir.
Mən bu barədə bir az geniş danışıram, ona görə yox ki, bizim polis orqanlarında, Daxili İşlər
Nazirliyində kimlərinsə öz peşəsinə sadiq olmamaları haqqında məlumatım var. Yox. Mən, sadəcə, bu
məsələni ön plana çıxarıram. Bunu da ön plana çıxararaq, bir daha Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə
bərabər səviyyəyə gətirirəm. Biz dövlət müstəqilliyimizə sadiq olduğumuz kimi, peşəmizə də sadiq
olmalıyıq. Əgər peşəmizə sadiq olmasaq, onda dövlətimizə, dövlət müstəqilliyimizə sadiq ola bilmərik.
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Son illər Daxili İşlər Nazirliyində, polis orqanlarında böyük islahatlar həyata keçirilir. Bu islahatlar
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğunun bir hissəsidir. Biz müstəqilliyimizi əldə
edən kimi bəyan etmişik ki, yolumuz müstəqil, demokratik dövlət qurmaqdır, hüquqi dövlət qurmaqdır,
dünyəvi dövlət qurmaqdır. Biz bu yol ilə gedirik. Bu, bizim Konstitusiyamızda təsbit olunubdur. Son illər
qəbul etdiyimiz yüzlərlə, bəlkə də minlərlə qanunlarda, fərmanlarda təsbit olunubdur. Bu yol ilə gedirik. Bu
halda gərək, Azərbaycanın dövlət strukturlarının hamısı demokratik, hüquqi dövlət prinsiplərinə uyğun
olsunlar. Biz bunlara görə də bütün sahələrdə islahatları keçiririk. Siz bunları bilirsiniz. O cümlədən, Daxili
İşlər Nazirliyində, prokurorluqda, məhkəmə orqanlarında, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi sistemində bu
islahatları keçiririk.
Bu da sirr deyil ki, bu orqanlarda keçmiş SSRİ vaxtından mövcud olan qanunlardan yox, qaydalardan,
əmrlərdən, yaxud yaranmış ənənələrdən indiyə qədər istifadə olunur. Bunların bir qismi elə bu günün
tələblərinə uyğundur. Amma bir çox hissəsi yox. Ona görə də islahatlar keçirərək biz hüquq-mühafizə
orqanlarını, polisi, Daxili İşlər Nazirliyini beynəlxalq standartlara qaldırmağa çalışırıq. Beynəlxalq
standartlar demokratik dövlət, hüquqi dövlətdir. Biz polis haqqında çox gözəl qanun qəbul etdik. Yaxud,
prokurorluq haqqında qanun qəbul etdik. Məhkəmə islahatları keçirdik. Amma bilirsiniz, bunların həyata
keçirilməsi üçün nə qədər müzakirələr aparırdıq. Bizim əməkdaşlarımızın bir qismi mühafizəkar fikirlərlə
yaşayır və deyirlər ki, yox, bu belə olsa, dünya dağılar.
Məsələn, biz prokurorluq haqqında qanunun qəbul olunmasını bir il gecikdirdik. Biz gecikdirmədik.
Gecikdirdilər. Nə üçün? Çünki prokurorluğun bəzi səlahiyyətləri beynəlxalq hüquq normalarına ziddir, bu,
SSRİ prokurorluğunun prinsipləridir. SSRİ prokurorluğu da hələ Leninin vaxtından təşkil olunmuş prinsiplər
əsasında gedir. Birincisi, prokurorluqda olan adamlar, onların başçıları bunlara öyrəniblər, ikincisi də həmin
o müddəalar onlara çox böyük imkanlar yaradır. İmkanlar o mənada yox ki, onlar prokurorluq fəaliyyətlərini
daha da yaxşı həyata keçirsinlər. O mənada ki, oradan şəxsi məqsədləri üçün daha da çox istifadə etsinlər.
Məsələn, indi prokurorluq orqanları vətəndaşların həbsinə sanksiya vermir. Amma iki-üç il bundan öncə
bu məsələni qoyanda çoxları deyirdi, nə təhər ola bilər, nə ola bilər. Elə bizim Daxili İşlər Nazirliyində
deyirdilər ki, biz bu cinayətkarı tutduq, onu məsuliyyətə cəlb etməliyik, prokurorla danışırıq, prokuror
sanksiya verir. Amma gərək bu, məhkəməyə getsin, gərək məhkəmə yığışsın, bu işə baxsın, ondan sonra
sanksiya versin. Bu, cinayətkarlıqla mübarizəmizi zəiflədəcəkdir. Elədir, cənab Usubov, belə fikir var idi?
Ramil Usubov: Cənab prezident, ümumiyyətlə, belə fikirlər var idi.
Heydər Əliyev: O cümlədən cənab Usubov tərəfindən də. Bilirsən, bəzən deyirlər getdim haradasa
üstümə su tökdüm, təmizləndim, köhnə şey qalmadı.
Ramil Usubov: Aydındır, cənab prezident!
Heydər Əliyev: Əyləş. Amma elə başa düşməyin ki, əsas günahkar bu idi. Yox, əsas başqaları idi.
Amma indi biz prokurorluq haqqında qanun qəbul etdik. Məhkəmələr bu işə baxır. Daxili İşlər Nazirliyində,
polisdə bir problem yoxdur. Elədir?
Ramil Usubov: Elədir, cənab prezident, bütün qanunlar qəbul olunubdur.
Heydər Əliyev: Beynəlxalq hüquq normaları da təmin olunur. Bu islahatlar hələ gərək bütün hüquqmühafizə orqanları əməkdaşlarının beyninə həkk olsun. Çünki yenilik təbiidir ki, ancaq köhnə ilə
mübarizədə inkişaf edə bilər. Əgər yeni mübarizə uğurla aparılsa, köhnə get-gedə məhv olur. Biz qanunu
qəbul etmişik. Siz qanunları icra etməlisiniz. Ancaq bunu da bilirik ki, hələ bəziləri bu qanunları dərk edə
bilmirlər. Hələ köhnə fikirlə yaşayırlar. Bəlkə də buna bir az zaman lazımdır. Ancaq bilməlisiniz ki, yol bu
yoldur, islahatlar yoludur və biz islahatlar yolu ilə gedəcəyik. Polis haqqında indiki qanun çox yaxşı
qanundur. Polisin vəziyyətini çox yaxşılaşdırıbdır.
Polis cinayətkarlıqla mübarizə aparır. Dövlətin hüquqlarını qoruyur. Amma, eyni zamanda, polis hər bir
vətəndaşın hüququnu qoruyur. Cinayətkar təkcə dövlətə qarşı cinayət etmir ki. Dövlətə qarşı cinayət edənlər,
Allaha şükürlər olsun ki, tamamilə azalıbdır. Cinayət edən başqa bir vətəndaşın hüququnu pozur. Nəinki
hüququnu pozur, ağır cinayətlər edir. Ona görə polisin vəzifəsi, borcu həm dövlətin mənafelərini qorumaq,
dövlətin siyasətini həyata keçirmək, həm də bizim Konstitusiyada göstərildiyi kimi, vətəndaşların
hüquqlarını qorumaqdır, vətəndaşın təhlükəsizliyini təmin etməkdir ki, vətəndaş rahat yaşaya bilsin.
Mən bu on il haqqında dedim. Gəlin, bir balaca o illərə qayıdaq. Mən 1989-1990-cı illəri heç demirəm.
1991-1992-1993-cü illərdə – biz bu günlərdə Qurtuluş gününün 9-cu ildönümünü qeyd edirdik – Azərbaycan
necə dəhşətli bir vəziyyətdə idi. Azərbaycan parçalanırdı. Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi başlamışdı.
Ayrı- ayrı insanlar özlərinə silahlı dəstələr düzəltmişdilər, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar. Bunlar
hamısı Azərbaycanda daxili sabitliyi, ictimai-siyasi sabitliyi tamamilə pozmuşdu. Belə halda vətəndaş kimə
arxalana bilərdi? Əgər polisin özündə müxtəlif cinayətkar dəstələr varsa, vətəndaş kimə arxalana bilər?
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Yaxud, cəzasız, qanunsuz silahlı dəstələr avtomatla küçədə gəzirdilər, nə qədər reket var idi, xatirinizə salın.
Bunlar 1993-cü ildə olan hadisələrdir. Biz bunlarla mübarizəni kəskin apardıq. Amma bir ay, bir il yetərli
olmadı. Nə üçün? Çünki o cinayətlər çox kök salmışdı. Təəssüf ki, onların kökü 1988-1989-cu illərdən
başlanmışdır. O vaxt ermənilər Azərbaycanın qədim torpağı Dağlıq Qarabağa qarşı iddia ilə çıxış etdilər və
buna hazırlaşmışdılar. Bu, hələ Sovet hakimiyyəti dövründə idi. Azərbaycanlılar bunun qarşısını ala
bilmədilər. Ermənilər çox mütəşəkkil idilər, Azərbaycanda isə mütəşəkkillikdən söhbət gedə bilməzdi.
Bir neçə gün bundan öncə televiziyada Vaqif Mustafayevin bir filmini göstərdilər. Ola bilər,
görmüsünüz. Orada deyəsən, Daxili İşlər Nazirliyinin hansısa nümayəndəsi çıxış edib deyirdi. O filmi
görmüsən?
Ramil Usubov: Xeyr, mən baxmamışam. Amma o, cinayət-axtarış idarəsinin keçmiş rəisi Əzim
Piriyevdir.
Heydər Əliyev: O deyirdi ki, Moskvadan buraya 1300, 1400, ya 1500 adam göndərmişdilər ki, burada
Heydər Əliyevin tərəfdarlarının hamısını həbs etsinlər. Hətta deyir ki, biz Şüvəlanda həbsxananın bir
hissəsini onlara verməli olduq. Nə uçun? Heydər Əliyev o vaxt işdən getmiş adam idi. Amma ermənilər
Dağlıq Qarabağ uğrunda mübarizə aparırdılar. Hakimiyyət dəyişildi, bura yeni bir adam gətirdilər, başçı
qoydular. Həmin filmdə onu da göstərirlər. Keçmiş milli təhlükəsizlik naziri də deyir ki, yeni birinci katib
gələn kimi məni – orada ermənilər Dağlıq Qarabağı əlinə keçirir, döyüşlər gedir – çağırıb dedi ki, mən
buraya "Əliyevşina" ilə mübarizə aparmağa gəlmişəm. Bilirsiniz də, rus dilində "Əliyevşina" nə deməkdir, –
bununla mübarizə aparmağa gəlmişəm. Yaxşı, ermənilər gəlib torpaqlarımızı tutur, Qarabağı ələ keçirmək
istəyir. Sən get, bununla məşğul ol, Əliyev isə Moskvada yaşayır, əgər lazım olsa, onu tutub asa da bilərsən.
Belə bir ağır şəraitdə Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi vəziyyət pozuldu və bunun nəticəsində dəstələr
yarandı. Onlar hakimiyyət uğrunda mübarizəyə başladılar, Azərbaycanda daxili ictimai-siyasi sabitlik
pozuldu, ermənilər bundan istifadə edərək, Azərbaycan torpaqlarını işğal etməyə başladılar. Bizim üçün nə
qədər vaxt lazım oldu ki, 1993-cü ildən – 1996 və ondan sonrakı dövrə qədər həmin bu dəstələrin kökünü
kəsək, onları zərərsizləşdirək, insanlara rahatlıq verək. Bunları etdik. Bu işlərdə Azərbaycanın Daxili İşlər
Nazirliyi əməkdaşlarının böyük xidmətləri olmuşdur.
Amma bizim işimiz təkcə bununla qurtarmırdı. Biz gərək Azərbaycanda pozulmuş ictimai-siyasi sabitliyi
tam bərpa edəydik və onu bərpa etdik. İndi Azərbaycandakı daxili ictimai-siyasi sabitlik MDB ölkələrində
nümunə kimi göstərilir. İndi buraya gələn adamlar gecə saat 2-3-ə qədər bulvarda, Bakının gəzməli
yerlərində istirahət edirlər və təəccüblənirlər ki, onlara dəyən, toxunan yoxdur. Amma bu, o Azərbaycandır
ki, 1993, 1994, hətta 1995-ci illərdə insanlar qorxusundan axşam saat 7-dən sonra küçəyə çıxa bilmirdilər.
Ölkəmizdəki möhkəm sabitlik bir tərəfdən cinayətkarlıqla mübarizə, sizin öz vəzifələrinizi layiqincə
yerinə yetirməyiniz, ikinci tərəfdən də insanların, vətəndaşların hüquqlarının qorunması üçün dövlətimizin
yaratdığı təminat nəticəsində mümkün olmuşdur. Əgər vətəndaş istədiyi vaxt evindən rahat çıxıb harasa
gedirsə, axşam haradasa istirahət edə bilirsə, şəhərin hər hansı hissəsinə rahat gedə bilirsə, demək, bəli, bizim
polis, Daxili İşlər Nazirliyi sabitliyi, asayişi, eyni zamanda, insanların hüquqlarını təmin edirlər. Sizin
vəzifəniz budur və bu vəzifəni layiqincə yerinə yetirmək lazımdır.
Uğurlarınız çoxdur. Mən bunu açıq deyirəm. Mən, ümumiyyətlə, tərif deməyə o qədər də meylli adam
deyiləm. Həmişə çalışıram, tənqid edim. Çünki nə qədər tənqid etsən, iş o qədər yaxşı gedəcəkdir. Amma bu
gün bayramdır. Ona görə də işinizin müsbət tərəflərini deyirəm. Amma nöqsanlarınız da çoxdur.
Mən insanların hüquqlarını qorumaq barədə dedim. İnsan öz şəxsi avtomobilində şəhərdə gedir, onu bir
döngədə saxladılar. DYP işçisi gəldi, bununla danışdı, nə bilim, sənədinə baxdı, sənədin içində nə var,
bilmirəm, ona baxdı. O, bundan canını qurtarıb getdi. Bir kilometrdən sonra onu yenə saxladılar. Həmin
qayda. Sonra üçüncü dəfə saxladılar. Həmin qayda. Bu vətəndaş özünü necə hiss edəcəkdir, onun hüquqları
pozulmurmu?! Pozulur. O, narazı olacaqdır. Kimdən? Təbiidir ki, onu əsassız saxlayan polis işçisindən.
Ancaq təkcə ondan yox, eyni zamanda, hökumətdən, hakimiyyətdən narazı olacaqdır. Nə üçün, niyə?
Beş-altı il bundan əvvəl vətəndaş küçəyə çıxa bilmirdi. Onda anlayırdı ki, Azərbaycanda
hakimiyyətsizlikdir, gərək hərə öz başını dolandırsın. Amma indi Azərbaycanda hakimiyyət var, dövlət var,
qanun var, hər şey var, ictimai-siyasi sabitlik təmin olunubdur. Belə vətəndaş istəyir ki, özünü tamam sərbəst
hiss etsin. Heç kəs ona qanunsuz müdaxilə etməsin. Onun yaşayışına, onun istirahətinə, onun yolda
getməsinə qanunsuz müdaxilə etməsin. Amma təəssüf ki, bizdə bu hallar var, özü də az deyil.
Bir neçə il bundan qabaq müşavirə keçirəndə 1-2 rayonun icra hakimiyyəti başçısı mənə dedi ki, bizim
rayondan buraya bazarda satmağa meyvə, başqa şeylər gətiriblər. Gələnə qədər onları beş yerdə saxlayırlar,
hər yerdə də haqq istəyirlər. Ona görə də gətirib onu satanda heç pulunu da çıxara bilmirlər. Mən onda
Usubova dedim. Dedim, DYP-nin tərkibini ixtisar et. Usubov mənim bu göstərişimi yerinə yetirdi. Amma
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sonra nə oldu? Ondan sonra xırda-xırda, aybaay, ilbəil DYP işçilərinin sayı artdı. Mənə deyirlər ki, əgər
Azərbaycanda adambaşına düşən DYP işçisini hesablasan, onların sayı başqa respublikalardan çoxdur.
Burada nazir Usubov yaxşı rəqəmlər gətirdi ki, hər yüz min adama...
Ramil Usubov: Cənab prezident, hər yüz min nəfərə düşən cinayətə görə Azərbaycan MDB məkanında
ən az cinayət edilən ölkədir. Yüz min nəfərə cəmi 195 cinayət düşür.
Heydər Əliyev: Onu bilirəm, sən də məruzəndə dedin. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm.
Amma DYP-nin sayına görə? Sən buna cavab verə bilməyəcəksən. Əyləşin. İstəmirəm indi cavab
verəsən.
Ramil Usubov: Cənab prezident, aydındır, nəticə çıxararam.
Heydər Əliyev: Sən buna cavab vermək üçün gedib araşdıracaqsan, DYP-nin say tərkibini ciddi
azaldacaqsan. Güman edirəm ki, indi insanlar ictimai-siyasi sabitlik şəraitində daha da yaxşı yaşayırlar. Yəni,
özlərini yaxşı aparırlar. Əgər DYP işçilərinin bir hissəsi olmasa, onlar elə böyük avtocinayət etməyəcəklər.
Amma, necə deyərlər, vətəndaşların həmin sənədləri o tində, bu tində çıxarıb, içinə bir şey qoymaqdan
canları qurtaracaqdır.
Nöqsanlar təkcə DYP-də deyil. Sonra hamınız hesab edərsiniz ki, yaxşı işləyirsiniz, təkcə DYP pisdir,
gəlin, bu DYP-ni döyəcləyək. Mən DYP haqqında dedim. Çünki vətəndaşlar onlarla daha çox təmasda
olurlar. Amma təkcə DYP yox, sahə müvəkkili var, polis nəfəri var, filan var. Mənim dediyim bu sözlər
bütün bu tərkibə aiddir. Vətəndaşlarla təmasda olan bütün tərkibə aiddir. Onlar, yəni sizin polis işçiləri gərək
cinayətkarlarla kəskin mübarizə aparsınlar. Cinayətkarlıq yuvalarını axtarıb tapsınlar, onları
zərərsizləşdirsinlər. Gərək, ictimai asayişi təmin etsinlər, ictimai-siyasi sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə
yardım etsinlər. Amma, eyni zamanda, gərək yüksək polis mədəniyyəti göstərsinlər.
Bilirsiniz, mən bu gün sizinlə açıq danışıram. Bu, söhbətdir. Keçmişdən belə bir fikir var ki, polis işçisi,
adətən, küt olur, kobud olur, mədəni olmur və sair. Bu, həqiqətdir ki, belə bir əhval-ruhiyyə var. Mən
bununla razı deyiləm. Bu, keçmişdə olubdur. Amma təkcə elə bu müstəqillik dövründə yox, ondan əvvəlki
illərdə də bizim xalqımız getdikcə daha da çox savadlanıb, daha da çox təhsil alıbdır. Təbiidir ki, çox bilik
alandan sonra həmin bu adamların böyük bir hissəsi Daxili İşlər Nazirliyində işləyirlər. Demək, onların
mədəni səviyyəsi də artıbdır və bu gün də artır, sabah da artacaq. Amma sizin dərdiniz nədir? Polisin üstündə
keçmişdən bir damğa var.
Siz gərək elə çalışasınız ki, o damğanı götürəsiniz. Gərək elə işləyəsiniz, özünü elə göstərəsiniz,
vətəndaşlarla o qədər mülayim olasınız, amma cinayətkarlara qarşı o qədər barışmaz olasınız ki, insanlar sizi
dövlətin bir nümayəndəsi kimi sevsinlər. Lazımdır ki, polisi sevsinlər. Başa düşürsünüz, mən istəyirəm ki,
polisi sevsinlər.
Gənc kadrlar hazırlamaq lazımdır. Sən dedin ki, Polis Akademiyasında kadrlar hazırlanır. Bilmirəm. Siz
ildə nə qədər adam qəbul edirsiniz?
Ramil Usubov: Cənab prezident, 100-150 nəfər.
Heydər Əliyev: Siz Polis Akademiyasına 100 nəfər qəbul edirsiniz. 100 nəfər adam nədir ki?
Ramil Usubov: Cənab prezident, eyni zamanda, universitetdən götürürük.
Heydər Əliyev: Bilirsən, siz universitetdən götürürsünüz, götürün. Ancaq universitetdən gələn işçi
hüquq elmini bilir, başqa şeyləri bilir, amma polis orqanının xüsusiyyətlərini bilmir. Nə üçün siz Polis
Akademiyasını genişləndirmirsiniz? İmkanınız yoxdur?
Ramil Usubov: Cənab prezident, bir az problem var.
Heydər Əliyev: Maddi?
Ramil Usubov: Bəli, bu barədə çətinliyimiz var.
Heydər Əliyev: Yaxşı, mən bu məsələni həll edərəm.
Ramil Usubov: Çox sağ olun.
Heydər Əliyev: Mən Təhsil Nazirliyinin büdcəsindən bir az kəsərəm, sizə verərəm. Siz akademiyanı
genişləndirin. Özünüz-özünüzə mütəxəssis hazırlayın. Başa düşürsünüz, mütəxəssis. Bir var ki, universitetin
hüquq fakültəsindən gələn adam prokurorluqda da, məhkəmədə də, polisdə də, notariusda da, Ədliyyə
Nazirliyində də işləyə bilər. Amma bunların içərisində polis orqanları, Daxili İşlər Nazirliyi silahlı qüvvədir.
Başa düşürsən, bu, silahlı qüvvədir. Sən Polis Akademiyasında gənclərə tüfəng atmaq, avtomat atmaq,
tapança atmaq, başqa şeylər öyrədirsən. Elədirmi?
Ramil Usubov: Bəli, bəli.
Heydər Əliyev: Amma universitetin hüquq fakültəsində bu yoxdur. Düzdür, ya yox?
Ramil Usubov: Elədir, cənab prezident. Onun öz xüsusiyyəti var.
Heydər Əliyev: Bilirsən nə var, sən deyirsən vəsaitin yoxdur. Mən bu cibimdəki vəsaitdən götürüb, o
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biri cibimə qoyacağam.
Ramil Usubov: Cənab prezident, daxili imkanlar hesabına edərik.
Heydər Əliyev: Sən məni başa düşmədin.
Ramil Usubov: Mən belə başa düşdüm ki, daxili imkanlar hesabına.
Heydər Əliyev: Daxili imkanlar nədir?
Ramil Usubov: Yəni, fikirləş, özün həll et. Mən belə başa düşdüm.
Heydər Əliyev: Elə şey yoxdur. Daxili imkanlar yox. Mən söz verirəm. Polis Akademiyasına qəbul
sayını nə qədər qaldıra bilərsiniz?
Ramil Usubov: 250-300-ə kimi qaldıra bilərik.
Heydər Əliyev: 300.
Ramil Usubov: Bəli, kifayət edir.
Heydər Əliyev: Müəlimin var, yaxşı dərs var?
Ramil Usubov: Bəli.
Heydər Əliyev: Bu il sən Polis Akademiyasına qəbulu 300 nəfər planlaşdır.
Ramil Usubov: Baş üstə.
Heydər Əliyev: Demək, sizə 200 nəfər üçün maliyyə təminatı vermək lazımdır. Elədirmi?
Ramil Usubov: Cənab prezident, elədir. Amma gərək orada siniflərin sayı olsun, orada bina, yataqxana
tikilsin.
Heydər Əliyev: Görürsən, mən buna kömək etmək istəyirəm, bu da qaçır.
Ramil Usubov: Çox sağ olun. Olarmı vaxt verəsiniz, gələn il o hissəni, yəni yataqxana məsələsini
hazırlayım? Ondan sonra edək.
Heydər Əliyev: Yaxşı, nə qədər?
Ramil Usubov: Cənab prezident, gələn il bu vaxt Sizə Polis Akademiyasında qəbulun sayını iki-üç dəfə
artırmağa söz verirəm.
Heydər Əliyev: Yaxşı, daha mən nə edim. Əgər sənin...
Ramil Usubov: Cənab prezident, real olmalıdır. Mən Ali Baş Komandanın qarşısındayam.
Heydər Əliyev: Görürəm, imkanın yoxdur. Demək, əziz cənab nazir, sən bu barədə düşünməmisən. Sən
çıxışında dedin ki, Heydər Əliyev 1970-ci illərdə Naxçıvanski məktəbini yaratdı, başqasını yaratdı. Yaxşı, bu
nümunədən özün niyə istifadə etmirsən? Sən də yarat da. Mən yaratdım, sən niyə yaratmırsan?
Ramil Usubov: Cənab prezident, çalışaram.
Heydər Əliyev: Yaxşı, danışdıq, əyləş.
Demək, Usubov söz verir ki, gələn il, 2003-cü ilin may ayına qədər Polis Akademiyasının tərkibini
genişləndirmək üçün lazımi işlər aparacaq və mən oraya 200 nəfər əlavə edəcəyəm ki, gələn il 100 nəfər yox,
300 nəfər qəbul olunsun. Oldumu?
Ramil Usubov: Cənab prezident, aydındır, icra olunacaqdır.
Heydər Əliyev: Mən yenə də deyirəm, hər peşənin özünün xüsusiyyəti var. Beləliklə, siz Polis
Akademiyasının hörmətini də qaldıracaqsınız. O nə Polis Akademiyasıdır ki, cəmi 100 nəfər oxuyur. Bu, nə
akademiya oldu? Adını da akademiya qoymusunuz. 100 adam qəbul edirsiniz, 100 adam oxuyur?
Ramil Usubov: Cənab prezident, bağışlayın, mən əyani şöbəni deyirəm. Amma bizdə ikinci ali təhsil
alanlar çoxdur. Yəni, 150 nəfər də onlardır.
Heydər Əliyev: A kişi, özünü müdafiə etmə. Mən deyirəm ki, yaxşı mütəxəssis polis kadrları hazırlamaq
lazımdır. Bunun üçün də xüsusi məktəbdə təhsil alınmalıdır. Anladın?
Ramil Usubov: Cənab prezident, elədir, o daha çox səmərə verir.
Heydər Əliyev: Yaxşı.
Ümumiyyətlə, gəncləri daha sürətlə irəliyə çəkmək lazımdır. Bizdə polis orqanlarının çox hörmətli
veteranları var. Onlara həmişə böyük hörmət və ehtiram hissi olmalı, nazirlik tərəfindən qayğı
göstərilməlidir. Eyni zamanda, gənc kadrları daha sürətlə hazırlamaq lazımdır. Çünki biz müstəqilliyin on
illiyini keçdik. İndi 5 il də gərək bizim polis orqanlarının tərkibi tamamilə yeni fikirli insanlardan,
müstəqillik əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayan insanlardan ibarət olsun. Ona görə bunları da irəliyə aparmaq
lazımdır.
Siz burada dediniz ki, mən son vaxtlar Azərbaycanın daxilində olan və xarici iş adamları, sahibkarlarla
müşavirələr aparmışam. Dövlətimizin iqtisadi siyasəti bazar iqtisadiyyatıdır. Bunu bilmək lazımdır. Biz
bazar iqtisadiyyatından geri dönməyəcəyik. Artıq bazar iqtisadiyyatı Azərbaycanda yer tutubdur. Məsələn,
1995- 1996-cı illərdən torpaq islahatı keçirməyə başladıq. İndi kənd təsərrüfatının 98 faizi özəl sektora
malikdir. Görürsünüz, bizdə nə qədər kənd təsərrüfatı məhsulları var. Bazarlar dolu, hər yer doludur. Bu
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haradandır? Bunları Azərbaycan kəndlisi ona verilən torpaqda yetişdirib gətirib satır. Eləcə də başqa
sektorlarda özəlləşdirmə sürətlə gedir.
Məsələn, ticarətdəki özəlləşmə çox yaxşı səmərə veribdir. İndi nə qədər gözəl mağazalar var, nə qədər
çox mallar var. Gir, hansını istəyirsən al. Amma on il bundan qabaq bir dənə belə mağaza tapmaq mümkün
idimi? Yox. O vaxt bir xarici paltar almaq üçün gərək gedib anbarlardan xahiş edəydin ki, altdan çıxarıb
versin. Amma indi bizim gözəl-gözəl mağazalar, ictimai iaşə şəbəkələri yaranıbdır. Bunun hamısı
özəlləşdirmənin nəticəsidir. Özəlləşdirmə davam edəcək, bazar iqtisadiyyatı davam edəcəkdir. Ancaq
lazımdır ki, hamımız bu özəl sektorun inkişafına, sahibkarlara imkan yaradaq.
Bəzən eşidirəm ki, prokurorluq, yaxud Daxili İşlər Nazirliyi gedib hansısa firmada yoxlama aparırlar. Nə
yoxlama aparırsan, firma şəxsi firmadır. Nə alır, nə satır, o, özü bilir. Orada yoxlamanı Vergilər Nazirliyi
aparır. Əgər vergisini verirsə, nə alır, nə satır, nə edir, bu, onun öz işidir. Əgər keçmişdəki kimi burada yenə
OBXSS yaransa, o da hər bir firmanın başının üstünü alacaqdır.
Sonra sahə müvəkkili də gəlib hər bir mağazaya deyəcək ki, sən mənə haqq verməlisən. Verməsən, nə
bilim, filan şey düz deyil, gəlib bağlayacağam. Bunlara yol vermək olmaz. Kim belə hərəkətlər edirsə, bilin
ki, bizim iqtisadiyyatımıza zərbə vurur. Bizim iqtisadiyyatımızın aparıcı qüvvəsi özəl sektordur,
sahibkarlardır. Ona görə onlara imkan yaratmaq, kömək etmək lazımdır. Mən Usubova dəfələrlə demişəm,
bu gün də deyirəm, heç bir müdaxiləyə yol verməməlisiniz.
Mən bu barədə xüsusi müşavirə keçirəcəyəm. Təkcə sizin nazirlikdə deyil, bir çox nazirliklərdə belə
şeylər var. Bizim ciddi söhbətimiz olacaq, qərarlar qəbul edəcəyəm. Amma mən burada sizinlə görüşümdən
istifadə edərək, bu məsələni çox vacib məsələ bilib, sizə çatdırıram və öz mövqeyimi bildirmək istəyirəm.
Mən əvvəldən dedim ki, sizin peşəniz çətin, ağır peşədir. Amma şərəfli peşədir. Kim özünü bu peşəyə
həsr edirsə, o, həmişə xalq, millət içində hörmətli adam olacaqdır. Sağlığında da, dünyasını dəyişəndən sonra
da.
Burada nazir Usubov sadaladı ki, 1996-cı ildən Azərbaycan prezidentinin fərmanları ilə Daxili İşlər
Nazirliyi işçilərinin, polis işçilərinin maaşları, rütbə maaşları, ümumi maaşları bir neçə dəfə artırılıbdır. Az
deyil, elədirmi?
Ramil Usubov: Cənab prezident, elədir, az deyil.
Heydər Əliyev: Amma mən bu gün sizə elan edirəm ki, bu yaxın vaxtlarda sizin maaşınızı bir qədər də
artıracağam.
Baş nazirə və maliyyə nazirinə artıq bir aydan çoxdur ki, tapşırmışam. Onlar bu məsələ ilə məşğul
olurlar. Bilirsiniz ki, büdcə çox ağırdır, çətindir. Ortada pul yoxdur. Amma mən bu göstərişi vermişəm, yaxın
vaxtlarda mənə məruzə olunacaqdır. Fərman verəcəyəm və sizin maaşınızı bir az da artıracağam ki, bundan
da yaxşı işləyəsiniz, bundan da yaxşı yaşayasınız. Amma gözünüz daha o yanda-bu yanda olmasın.
Mən sizinlə bugünkü görüşümdən məmnun olduğumu bir daha bildirmək istəyirəm. Sizi bir daha təbrik
edirəm. Sizə inanıram, sizə arxalanıram. Daxili İşlər Nazirliyi Azərbaycan dövlətinin əsas sütunlarından
biridir, dövlətçiliyi, müstəqil dövləti müdafiə etmək üçündür. Əgər Azərbaycanın coğrafi vəziyyətini nəzərə
alsanız, biz Ermənistanla müharibə şəraitindəyik. Bir milyondan çox qaçqınımız var. Torpaqlarımızın 20
faizi işğal altındadır. Bunun özü bizim üçün böyük bir yaradır. Ancaq mən bu gün bir daha bildirirəm ki, biz
işğal olunmuş torpaqları mütləq azad edəcəyik.
Ermənilər Dağlıq Qarabağa iddiaya başlayanda ön cərgədə polis idi. Döşünü irəli verən polis idi.
Vuruşan polis idi. O vaxt ordu yox idi. Ordu hissələri də yox idi. Polis vardı. Artıq burada deyildi, minə
yaxın polis işçisi torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda Qarabağda şəhid olubdur. 600-dən çoxu əlil olubdur.
Onların xatirəsini biz həmişə qəlbimizdə saxlamalıyıq və onların xatirəsinə sadiq olaraq, biz hamımız bir
yerdə bütün gücümüzü toplayıb, bütün imkanlarımızı toplayıb sülh danışıqlarını sürətlə apararaq, məsələnin
sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq. Ancaq nə yol ilə olur-olsun torpaqlarımızı azad edəcəyik.
Azərbaycanın başqa problemləri də çoxdur. Ona görə mən bir də deyirəm, Daxili İşlər Nazirliyi polis
Azərbaycan dövlətçiliyinin keşiyində durub, bundan sonra da duracaqdır. Biz daxili ictimai-siyasi sabitliyi
təmin etmişik və siz üzərinizə düşən vəziyyətləri bundan sonra da yerinə yetirməlisiniz.
Bir daha deyirəm, mən Azərbaycanın prezidenti kimi, Ali Baş Komandan kimi sizə etibar edirəm, sizə
inanıram, sizə arxalanıram. Bu güc ilə və bu qüvvə ilə də biz müstəqil Azərbaycanı günü-gündən inkişaf
etdirəcəyik və gələcək nəsillərə daha da gözəl Azərbaycan bəxş edəcəyik. Sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MİLLİ BAYRAMI – İSTİQLALİYYƏT
BƏYANNAMƏSİNİN ELAN OLUNMASININ 226-cı İLDÖNÜMÜ MÜNASİBƏTİLƏ
TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(4 iyul 2002)
4 iyul 2002-ci il
Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Amerika Birləşmiş Ştatlarının milli bayramı – İstiqlaliyyət bəyannaməsinin elan olunmasının 226-cı
ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə və bütün Amerika xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram.
Dünyada çox böyük tarixə malik ölkələr var. Yüz illərlə, min illərlə yaşamış və yaşayan ölkələr var.
Onlarla müqayisədə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaşı o qədər də böyük deyildir. Ancaq Amerika
Birləşmiş Ştatlarının xalqı dünyanın, xüsusilə Avropanın demokratik dəyərlərindən istifadə edərək, öz
müstəqilliyini əldə edərkən çox dəyərli bir dövlət qurmuşdur. Elə bir dövlət ki, o, yaranandan indiyə qədər
bir çox sahələrdə dünya xalqları üçün, dünya dövlətləri üçün nümunələr göstərir.
Tarixi nöqteyi-nəzərdən çox qısa bir zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları bütün sahələrdə sürətlə inkişaf
edibdir və dünyanın fövqəldövlətinə çevrilibdir. Bunun səbəblərini təhlil etməyə ehtiyac yoxdur. Bu, artıq
hamıya məlumdur. Ancaq mən, sadəcə, onu demək istəyirəm ki, bütün səbəblərlə yanaşı, Amerika Birləşmiş
Ştatlarının İstiqlaliyyət bəyannaməsi elan edilərkən o, elə müdrikcəsinə yazılıb ki, onun əsasında ölkə bütün
potensiallarını istifadə edib, sürətlə inkişaf edə bilibdir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının tarixi ərzində demokratiyanın inkişafı, insan azadlığının təmin olunması,
hüquq normalarına riayət edilməsi, insanların bərabərliyi və digər prinsiplər həmişə gözlənildiyinə görə və
təmin olunduğuna görə, ölkə həm özü sürətlə inkişaf edib, həm də dünyanın bir çox dövlətlərinin bu
istiqamətdə inkişaf etməsinə böyük təsir göstərmişdir.
Dünyada heç kəs şübhə etmir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük iqtisadi potensiala malik olan, bütün
sahələrdə inkişaf etmiş, daim demokratik dəyərlərlə yaşayan böyük bir ölkədir. Amerika Birləşmiş Ştatları
getdiyi yolu dünyanın bir çox qitələrində, bölgələrində bir çox xalqlar üçün nümunə göstərərək və o xalqlara
yardım edərək, onları da tərəqqi yolu ilə, demokratiya yolu ilə inkişaf etməyə yönəldir.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyinə nail olarkən dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarını özünə dost ölkə
hesab etmişdir və Birləşmiş Ştatlarla əlaqələr yaradıb ondan faydalanmağı lazım bilmişdir. Bizim xalqımızı
bu yolla getməyə sövq edən o fikir deyil ki, sadəcə, Amerika Birləşmiş Ştatları kimi böyük bir ölkə ilə bizim
iqtisadi əlaqələrimiz olsun. İlk növbədə o fikirdir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının əldə etdiyi ümumbəşəri
dəyərlərdən xalqımız faydalansın və ölkəmiz bir müstəqil dövlət kimi daim tərəqqi və demokratiya yolu ilə
getsin.
Bizim bu dostluğumuz davam etmiş və ötən illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizin
zəiflənməsinə, yaxud ona hansısa bir tərəfdən xələl gətirilməsinə heç vaxt yol verməmişik. Bu
münasibətlərimiz Amerika Birləşmiş Ştatlarının müxtəlif şirkətləri ilə Azərbaycan arasında çox geniş və
faydalı iqtisadi əlaqələrin yaranmasını təmin etmişdir.
Beş il bundan öncə, 1997-ci il iyul ayının sonu – avqust ayının əvvəlində mən Amerika Birləşmiş
Ştatlarında rəsmi səfərdə olarkən keçirdiyim görüşlərdə və nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti
və digər şəxsləri ilə imzaladığımız sənədlərdə bizim bu arzularımız, niyyətlərimiz və bu münasibətlərimiz öz
əksini tapmışdır.
Mən cənab səfirin çıxışındakı bir müddəaya bir balaca dəqiqlik gətirmək istəyirəm. 11 sentyabr
hadisələri bizimlə Amerika Birləşmiş Ştatlarını yaxınlaşdırmayıb, yəni buna ehtiyac olmayıbdır. 11 sentyabr
hadisələri, sadəcə, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan dövlətinin Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əvvəlki illərdə
yaranmış dostluq, əməkdaşlıq əlaqələrinə sadiqliyini nümayiş etdirdi.
Bəli, 11 sentyabr hadisələri bütün dünyanı lərzəyə gətirdi, hamını həyəcanlandırdı. Çünki indiyə qədər
dünyada bu qədər dəhşətli terror hadisəsi görünməmişdi. Amerika Birləşmiş Ştatları beynəlxalq terrorizmlə
mübarizəyə qalxmağa məcbur oldu və qalxdı. Bu zaman Azərbaycan dərhal bəyan etdi ki, Azərbaycan
dövləti, Azərbaycan xalqı Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir alyansdadır, bir koalisiyadadır və bunun üçün
üzərinə düşən bütün tədbirləri görməyə hazırdır.
Məlumdur ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizəsi və həyata keçirdiyi
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çox ciddi, cəsarətli əməliyyatlar təkcə Amerika xalqına qəsd etmiş terroristlərdən, terrorist qruplardan qisas
almaq məqsədi daşımırdı. O, terrorizmin bütün bəşəriyyət üçün nə qədər təhlükəli olduğunu dünyaya bəyan
etdi. Bu təhlükəni təkcə Amerika xalqı üçün yox, bütün Yer üzündə aradan götürmək üçün əməliyyatlara
başladı. Biz bu mübarizəni ədalətli hesab edirik. Bir də qeyd edirəm, Amerika Birləşmiş Ştatları bu
mübarizəni bəşəriyyətin, dünyanın bəzi regionlarında yayılmış terrorizmin, narkotiklərin və bu kimi başqa
şeylərin aradan götürülməsi və xalqların, millətlərin hamısının bu bəlalardan azad olunması üçün aparır.
Biz bunu tam ədalətli hesab edərək, ilk gündən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə koalisiyadayıq və
üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirmişik və bundan sonra da yerinə yetirəcəyik. Beynəlxalq terrorizm çox
təhlükəlidir. Ancaq eyni zamanda, Amerika Birləşmiş Ştatları öz müttəfiqləri ilə birlikdə dünyaya nümayiş
etdirdi ki, Birləşmiş Ştatların hər bir belə təhlükənin qarşısını almağa qüdrəti var və ona qadirdir. Mən şübhə
etmirəm ki, bu sahədəki tədbirlər insanları bu ağır faciələrdən xilas edəcək və dünyada demokratiya, ədalət
yolu ilə gedən ölkələrin sayı getdikcə artacaq və dünyada daha heç bir müharibəyə yol verilməyəcək,
insanlar rahat həyat sürəcəklər.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan xalqı hələ 1988-ci ildə Ermənistan tərəfindən təcavüzə məruz qalıbdır.
Münaqişə başlayıb, müharibə gedib, qanlar tökülüb, şəhidlər vermişik və müxtəlif səbəblərdən Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizi işğal olunubdur. İşğal olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı erməni
qəsbkarları tərəfindən zorla öz yerindən-yurdundan çıxarılıb, didərgin düşübdür.
Bu hadisəyə də ədalətli qiymət verilməlidir. Qiymət də ondan ibarət olmalıdır ki, təcavüzkar separatizm
və onun nəticəsində Ermənistan dövləti tərəfindən Azərbaycana qarşı edilən hərbi təcavüz, terrorizm,
ümumiyyətlə, insan cəmiyyətinə zidd olan bütün tədbirlərin həyata keçirilməsi bu vəziyyəti yaradıbdır.
Azərbaycan indi belə vəziyyətdə bundan çıxış yollarını axtarır.
Biz Amerika Birləşmiş Ştatlarına bu məsələnin ədalətli həll olunması ilə əlaqədar həmişə ümid
bəsləmişik, bu gün də bəsləyirik. Hesab edirəm ki, dünyanın fövqəldövləti olan, dünyanın bir çox
regionlarında münaqişələrin qarşısını alan Amerika Birləşmiş Ştatları bizim regionda da, Cənubi Qafqazda
da münaqişələrin, xüsusən Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında da öz cəsarətli rolunu
göstərəcəkdir.
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bayram günüdür. Ancaq təəssüflər olsun ki, biz bayram günü dünya xalqlarının, o cümlədən
bizim xalqın yaraları haqqında daha çox danışırıq. Bu da bizdən asılı deyil, müasir dünyada yaranmış
vəziyyətlə əlaqədardır. Ancaq dünya təkcə münaqişələrlə yaşamır. Dünya inkişaf edir, ölkələr, xalqlar
demokratiya yolu ilə getməyə çalışırlar. Azərbaycanda bizim bu qədər böyük dərdimiz, yaramız olmasına
baxmayaraq, böyük nailiyyətlərimiz də var. Onlar xalqımızı sevindirir, bu gün xalqımızın rahat yaşamasını
təmin edir. Tam əminəm ki, Azərbaycan xalqı bu problemləri də həll edə biləcək, onun böyük iqtisadi
potensialı və yaratdığımız hüquqi- demokratik dövlətimiz inkişaf edəcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının və
Avropa ölkələrinin dəyərlərindən istifadə edərək, biz xalqımızı daha da yüksək səviyyəyə qaldıracağıq.
Bu gün bayram günü bir daha bəyan edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bizim üçün dost ölkədir,
bizim münasibətlərimiz strateji əməkdaşlıq xarakteri daşıyır və Azərbaycan müasir tələblərdən irəli gələn
bütün vəzifələri həyata keçirəcəkdir.
Bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm, dost Amerika xalqına sülh, əmin-amanlıq, firavanlıq
arzulayıram. Sizin hər birinizə cansağlığı və səadət arzu edirəm. Sağ olun.

240

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ DÖVLƏT KATİBİ AKSEL GERLAXIN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(9 iyul 2002)
Prezident sarayı
9 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin səfəriniz üçün az
vaxt ayırdıqları, eyni zamanda burada çox yaxşı görüş keçirdikləriniz və faydalı iş gördükləriniz haqqında
mənə məlumat verilib.
A k s e l G e r l a x: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Bakıya səfərimiz
qısamüddətli olsa da, bu vaxtımızı səmərəli keçirmişik.
Azərbaycana səfərimiz federal kansler Şröderin təklifi ilə olub və o Sizə onun salamlarını çatdırmağı
xahiş etmişdir. O məndən bunu da xahiş etdi ki, biz Azərbaycana böyük nümayəndə heyəti ilə gələk, çünki
mənim sərəncamımda 60-dan çox böyük müəssisə var. Bizim Azərbaycana səfərimiz təkcə özümüzün
marağımızla bağlı deyil, bu həm də alman xalqının sizin ölkənizə olan marağı ilə əlaqədardır. Ümumiyyətlə
götürdükdə, bu, Almaniya iqtisadiyyatının ölkənizə olan marağından irəli gəlir. Nümayəndə heyətimiz
əsasən iri müəssisələrin təmsilçilərindən ibarətdir. Lakin burada kiçik və orta müəssisələrin təmsilçiləri də vardır
ki, bu da Almaniyanın iqtisadi spektrini müəyyənləşdirir. Bugünkü görüşümüz çox maraqlı keçdi və onun
nəticələrini biz birgə təhlil edəcəyik.
Bu gün səhər tezdən bizim yüksək səviyyəli tədbirimiz oldu. Hər iki tərəfdən eyni sayda və səviyyədə
nümayəndələr iştirak edirdilər. Ölkənizdə keçirilən islahatlar və iqtisadi inkişaf barədə ətraflı məlumat
verildi. Bir çox nazirlər söhbətdə iştirak etdilər. Bundan əlavə, biz bu gün iqtisadi siyasətlə bağlı görüşlər də
keçirdik. Bank və maliyyə məsələləri, qeyri-neft sahəsi, eləcə də neftin nəqli ilə bağlı söhbətlərimiz oldu.
Cənab Prezident, Azərbaycana gəlməkdə əsas məqsədimiz təkcə Sizin gözəl ölkənizi görmək deyil, həm də
iqtisadi əməkdaşlığımızı genişləndirməkdən, sadaladığım işləri görməkdən ibarət idi. Ona görə də mən
təxminən 2-3 aydan sonra firma və müəssisələrin hər birindən soruşacağam ki, onların Bakıda apardıqları
danışıqların nəticəsi nədən ibarət olmuşdur.
Almaniya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlər, müəssisələr arasındakı əlaqələr kifayət qədər
yaxşıdır.
Lakin bu əlaqələri daha da yaxşılaşdırmağa ehtiyac var. Bu, ilk növbədə ticarətə və sərmayə qoyuluşuna
aiddir. Almaniya hökumətinin Azərbaycana sərmayələr ayırması üçün biz əlimizdən gələni edəcəyik.
Azərbaycan təbii sərvətlərinə, xüsusilə neft və qazına görə çox zəngin ölkədir. Biz onların Almaniyaya
çatdırılması barədə də düşünməliyik. Almaniya texnika və sənaye baxımından ən inkişaf etmiş ölkələrdəndir.
Bu nailiyyətlərimizi Azərbaycanda da tətbiq etmək niyyətindəyik.
Mən Azərbaycan prezidentinin neft sahəsində apardığı siyasəti həddən artıq dəstəkləyirəm. Mən özüm
dünya ölkələri ilə iqtisadi əlaqələr sahəsində məsul şəxsəm. Bu işi hərtərəfli öyrənirəm. Qaz və neftin qiymətinin nisbətən aşağı düşdüyü məqamlarda da Sizin apardığınız siyasət xalqınızın rifah halının
yüksəldilməsinə yönəldilmişdir. Latın Amerikasında, Şərqdə, dünyanın digər yerlərində iri neft ölkələri
vaxtilə neftin qiymətinin yüksək olmasından yararlanaraq, elə bir siyasət yeritmişlər ki, indi qiymətlərin
aşağı düşdüyü məqamlarda müəyyən problemlərlə qarşılaşırlar.
Amma Sizin apardığınız bu müdrik siyasət neftin qiymətlərinin dəyişməsi ilə yaranan kataklizmlərdən
yaxa qurtarmağa imkan yaradır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Federal kansler Şröderin salamını çatdırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirirəm,
eyni zamanda mənim də salamımı, xoş arzularımı federal kanslerə yetirməyinizi xahiş edirəm.
Sizin buraya məhz federal kansler Şröderin göstərişi ilə səfər etməyiniz məni çox sevindirir və
ruhlandırır. Çünki Azərbaycan Almaniya ilə bütün sahələrdə – iqtisadi, siyasi, digər sahələrdə əlaqələrə çox
böyük əhəmiyyət verir. Biz bu əlaqələrin inkişaf etməsini istəyirik. Bir neçə il bundan öncə bizim
əlaqələrimiz daha da çox idi, axır zamanlar bir az azalıbdır. Bu da məndə müəyyən qədər narahatçılıq hissi
doğururdu. Mən bu barədə fikrimi cənab səfirə bildirmişdim. İndii – bilmirəm, ya mənim arzuma görədir,
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yaxud siz də hesab etmisiniz ki, əlaqələrimizi daha da yüksəklərə qaldırmaq lazımdır – iş adamları ilə
Azərbaycana bu səfəri təşkil etmisiniz. Bu, əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsində böyük addım hesab edilə bilər.
Azərbaycana səfərinizin məqsədi və burada gördüyünüz işlər haqqında verdiyiniz məlumatlar məni
məmnun edir. İnanıram ki, siz burada bəyan etdiyiniz sözü yerinə yetirəcək, bir müddətdən sonra bütün
müəssisələrdən tələb edəcəksiniz ki, Azərbaycanda apardıqları danışıqlarla əlaqədar nə işlər gördükləri
barədə məlumat versinlər. Əgər həqiqətən belə olarsa, onda mən düşünəcəyəm ki, bəli, bizim iqtisadi
əlaqələrimizin inkişaf etməsində ciddi mərhələ başlayır. Biz bunu istəyirik və çox çalışırıq ki, bu olsun.
Almaniya böyük ölkədir. Ancaq Qafqaz da dünyanın xüsusi əhəmiyyətli bir bölgəsidir. Qafqaz
regionunda da Almaniyanın əməkdaşlıq etməsi üçün bütün parametrlərinə görə ən böyük imkanlara malik
olan ölkə Azərbaycandır. Ona görə də bu fürsəti əldən vermək lazım deyildir. Almaniya Azərbaycana həmişə
diqqət yetiribdir.
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda neft sənayesi inkişaf edərkən alman şirkətləri burada
çox böyük işlər görüblər. Həmin dövrdə – yüz il bundan öncə «Siemens» şirkətinin burada çəkdiyi bəzi kommunikasiya xətlərini tapıb üzə çıxartdıq. Azərbaycanın çox uzaq dağ rayonunda – Gədəbəydə alman
şirkətləri mis yataqlarını işlətməklə də məşğul olmuşlar.
Xatirimdədir, İkinci dünya müharibəsindən öncə institutda oxuyarkən alman millətindən olan yoldaşlarım
vardı, mənimlə birlikdə oxuyurdular. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan Almaniya üçün dünyanın yeni
bölgəsi, Afrika, yaxud da Şərqi Asiya deyil, Azərbaycan həm Avropadır, həm də Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən bir bölgədir. Bilirsiniz ki, buranın həm sərvətləri çoxdur, həm də əlverişli coğrafi-strateji vəziyyəti, kommunikasiyaları var. Şərq–Qərb, Şimal–Cənub dəhlizləri – bunların hamısı Azərbaycandan keçir.
Sizi bir daha inandırmaq istəyirəm ki, bu səfəri etməklə düzgün addım atmısınız.
Mən bu gün bizim naziri də dinlədim. O da mənə geniş məlumatlar verdi. Bu məlumatlar bizim gələcək
əməkdaşlığımız barədə nikbin əhval-ruhiyyə yaradır. Arzu edirəm ki, bunlar reallığa çevrilsinlər.
A k s e l G e r l a x: Cənab Prezident, Qafqazın necə mühüm region olduğunu, burada Azərbaycanın
hansı önəmə malik olduğunu Almaniyada hər kəs, o cümlədən yüksək dairələr də görür və dərk edirlər. Biz
bilirik ki, Azərbaycan, doğrudan da Şimal–Cənub və Şərq–Qərb dəhlizlərinin qovuşuğunda körpü rolunu
oynayır. Biz də gözəl bilirik ki, Azərbaycan Avropanın tərkib hissəsidir. Sözümün üstündə durruram ki, ikiüç aydan sonra hər bir müəssisədən hesabat soruşacağıq və konkret olaraq iqtisadi sahədə hansı işlər görülməsini bir daha Sizin nəzərinizə çatdırmaq imkanı əldə edəcəyik. Mən federal kanslerimə Azərbaycana səfər
barədə ətraflı hesabat verəcəyəm və düşünürəm ki, hər ikinizin təşəbbüsünüzün bu işlərin irəliləməsinə
müsbət təsiri olacaqdır.
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TÜRKİYƏ SİLAHLI QÜVVƏLƏRİ QURU QOŞUNLARININ KOMANDANI,
ORDU GENERALI HİLMİ ÖZKÖKÜ VƏ
ONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(11 iyul 2002)
Prezident sarayı
11 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mənim dəvətimi qəbul
edib Azərbaycana gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin Bakıda keçirdikləriniz görüşlərdən xəbərim var.
Mən sizi dəvət edəndə istəyirdim daha çox istirahət edəsiniz, Azərbaycanı görəsiniz. Siz çox illər bundan
öncə bir dəfə Azərbaycanda olmusunuz. Ona görə, heç olmasa indi Bakını görmək imkanınız olub və hələ
bir-iki gün də olacaqdır.
Mən Türkiyəyə bu yaxınlardakı işgüzar səfərimi, İstanbulda, Ankarada və Qarsda keçirdiyim görüşləri və
apardığım danışıqları, o cümlədən Türkiyə Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahındakı görüşü məmnunluqla
xatırlayıram. İndiyədək bu qədər gözəl görüş olmamışdı. Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin ən yüksək generalları,
zabitləri, yüksək vəzifə sahibləri ilə çox səmimi görüşüm oldu. Mən bundan çox məmnunam. Ümumiyyətlə,
bir həftəni Türkiyədə keçirdim. Artıq bu mənim üçün adət olubdur. Bir neçə aydan sonra bir hadisə ilə əlaqədar Türkiyəyə gələcəyəm. Amma imkan olmasa, bir ildən sonra mütləq gəlib bir həftəni Türkiyədə keçirəcəyəm. Artıq bu mənim proqramımdır. Sizin bu səfərinizi çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Məqsədimiz həm
ölkələrimiz, xalqlarımız arasında, həm də silahlı qüvvələr arasında əlaqələri inkişaf etdirməkdir.
H i l m i Ö z k ö k: Hörmətli Cümhur başqanım, bizi dəvət etdiyinizə və səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür
edirəm. Bu görüşün mənim üçün və bütün Türkiyə Silahlı Qüvvələri üçün böyük şərəf, qürur olduğunu bildirirəm.
Hörmətli Cümhur başqanım, Sizin liderliyinizlə Azərbaycanın on il ərzində haradan-haraya gəldiyini çox yaxşı
gördüm. İnsan bir şeyi hər gün görürsə, böyük dəyişiklikləri duymur, amma onillik fasilədən sonra Azərbaycanı
gördüyüm zaman heyrət içində qaldım və qəlbim təqdir duyğuları ilə doldu. Hər şey o qədər gözəl olmuşdur ki,
insanların üzündəki məmnuniyyət, əsgərlərin özlərinə güvənmələri, iş görmələri, silahlı qüvvələrin gücü – bütün
bunlar hər sahədə çox böyük dəyişikliklər baş verdiyini aşkar göstərir. Bunların zati-alinizin böyük öndərliyi ilə
əldə olunduğunu hər kəs bilir.
Cənab Prezident, Sizin çox gözəl ifadə etdiyiniz kimi, biz «bir millət, iki dövlətik». Böyük Atatürkün
ifadə etdiyi kimi, «Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimiz»dir. Amma indi görürük
ki, kədərlər azalmış, sevinclər çoxalmışdır. Allah Sizə uzun ömür versin. Azərbaycan çox qısa zamanda daha
da inkişaf edəcəkdir. Azərbaycan beynəlxalq aləmdə müstəqil bir dövlət kimi, hər gün irəliyə getməkdədir.
Azərbaycanın torpaqlarının 20 faizinin işğaldan azad edilməsi sahəsində bizim siyasətimizi və ürəyimizi
bilirsiniz. Ən böyük arzumuz Sizin böyük öndərliyinizlə bu məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsi,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, iqtisadiyyatı güclü olan bir dövlət kimi irəliləməsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Ötən on il ərzində Azərbaycanın bütün
sahələrdə böyük məsafə qət etdiyini, eyni zamanda ölkəmizin ən ağrılı problemi olan Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin hələ həll edilmədiyini, xalqımızın müharibə şəraitində yaşadığını vurğuladı.
Respublikamızın rəhbəri vaxtilə ölkəmizin daxilində müxtəlif silahlı qüvvələrin hakimiyyət uğrunda
mübarizəsinin acı nəticələrindən bəhs edərək dedi:
Torpaqlarımızın Ermənistan tərəfindən işğal olunmasının əsas səbəblərindən biri odur ki, o vaxt
xalqımızı, millətimizi – baxmayaraq ki, ordumuz yox idi, amma xalqımız güclü, qeyrətli xalqdır – birləşdirib
torpaqlarımızın müdafiəsinə yönəltmək əvəzinə, Azərbaycanı parçalamağa başladılar. Ermənilər də bundan
çox məharətlə istifadə etdilər. Onlar son zamanlar bunu açıq deyirlər ki, torpaqların işğal olunmasında günahkar daha çox Azərbaycanın özüdür. Onlar daxildə mübarizə apararaq buna imkan verdilər, ermənilər bəzi
yerlərdə hətta heç bir müqavimət olmadan torpaqlarımızı işğal edə bildilər.
Bu problemi həll edə bilməsək də, böyük işlər görmüşük, iqtisadiyyatımız inkişaf edir, ölkədə sabitlik
yaranıbdır. Azərbaycan iqtisadiyyatında əldə edilmiş uğurlardan danışan prezident Heydər Əliyev nəhəng regional layihələrin həyata keçirildiyini də bildirdi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft və Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz
kəmərlərindən söhbət açaraq dedi ki, bunların həm iqtisadi, həm də siyasi əhəmiyyəti vardır. Biz böyük bir
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qurşaqla Türkiyə ilə Azərbaycanı birləşdiririk. Özü də elə birləşdiririk ki, onu heç vaxt qırmaq olmaz. Bizdə
qaz ehtiyatı çoxdur, Türkiyəni də təmin edəcəyik, hətta Türkiyədən Avropaya da qaz verəcəyik.
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FRANSANIN MİLLİ BAYRAMI, BASTİLİYANIN ALINMASI GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(14 iyul 2002)
14 iyul 2002-ci il
Bakı, "Həyat Park" mehmanxanası
Hörmətli xanım səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Fransanın milli bayramı – Bastiliya günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm. Sizə, Fransa
xalqına sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
14 iyul Fransa inqilabı təkcə Fransanın həyatında yox, bütün bəşəriyyətin həyatında ən böyük tarixi
hadisələrdən biridir. Dünyada ilk dəfə fransızlar insan haqları və insanların bərabər hüquqlara malik olması
haqqında fikirləri irəli sürdülər və onların həyata keçirilməsi üçün çox ciddi tədbirlər gördülər.
Sübut etməyə ehtiyac yoxdur ki, indi bütün dünyada mütərəqqi insanların, xalqların, ölkələrin tutduğu
demokratiya yolu məhz Fransadan başlayıbdır və bunun əsasını fransızlar qoyublar. O vaxtdan ötən illər,
əsrlər dünyanı dəyişdiribdir. Amma Fransa bu dəyişikliklərin həmişə önündə gedən bir ölkə olmuşdur.
Fransa bu gün ən inkişaf etmiş dövlətlərdən biri olaraq, dünyada və Avropada beynəlxalq məsələlərin
həllində xüsusi rol oynayır. Onun bu sahədə fəaliyyətinin əsas istiqaməti sülh, əmin-amanlıq yaratmaq,
demokratiyanı inkişaf etdirmək, insan hüquqlarını qorumaq, demokratik dəyərləri yaymaqdan ibarətdir.
Bütün bunlar və Fransanın çox zəngin, qədim mədəniyyəti Azərbaycan xalqını həmişə cəlb etmişdir. Bizim
xalqımız həmişə Fransa ilə, fransızlarla daha yaxın əlaqədə olmağa çalışmışdır. Azərbaycan xalqına belə
fürsət dövlət müstəqilliyi əldə edəndən sonra yaranıbdır. Biz bu fürsətdən istifadə edərək, müstəqilliyimizin
ilk dövründən indiyə qədər Fransa ilə əlaqələri özümüz üçün çox əhəmiyyətli hesab etmişik və edirik. Bu
əlaqələrin inkişaf etməsi üçün öz tərəfimizdən lazım olan addımları həmişə atmışıq və bu gün də atırıq.
Fransa ilə bizim çox sıx dostluq və faydalı əməkdaşlıq əlaqələrimiz var. Bu əlaqələr, demək olar ki,
bütün sahələri – həm siyasi, iqtisadi, həm də elmi-mədəni, humanitar və digər sahələri əhatə edir. Biz
dostluğumuzu və əlaqələrimizi yüksək qiymətləndiririk. Bu əlaqələri qorumaq, saxlamaq, inkişaf etdirmək
üçün səylər göstəririk.
Bu yaxınlarda Fransada mühüm hadisələr baş verdi. Ölkədə prezident seçkiləri keçirildi. Seçkilərin
birinci mərhələsində yaranmış vəziyyət həm də Fransa xalqını, həm də bizi çox narahat etdi. Ancaq Fransa
xalqı dərhal bu vəziyyətə öz münasibətini göstərdi və faşizmə qarşı ciddi mövqe tutduğunu bildirdi. Fransa
da bunun yolverilməz olduğunu bəyan etdi və seçkinin ikinci mərhələsində Fransanın mütərəqqi qüvvələri və
mənim Azərbaycan xalqının çox əziz dostu, hörmətli Jak Şirak seçkidə böyük üstünlüklə qələbə qazandılar.
Bu, təkcə Jak Jirakın qələbəsi deyildi. Bu, müasir dövrdə Fransanın ən mütərəqqi qüvvələrinin qələbəsi idi.
Son zamanlar bəşəriyyəti narahat edən məsələlərdən biri beynəlxalq terrorizmin özünü güclü
göstərməsidir. Məhz belə bir vəziyyətdə beynəlxalq terrorizmə qarşı bütün qüvvələrin Amerika Birləşmiş
Ştatlarının təşəbbüsü ilə birləşməsi nəticəsində vahid alyans, koalisiya meydana çıxdı. Fransa daim
terrorizmlə mübarizə aparan bir ölkə kimi, təbiidir ki, burada rol oynadı və oynayır.
Sentyabrın 11-də Nyu-Yorkda, Vaşinqtonda baş vermiş dəhşətli hadisələri zamanı Azərbaycan dərhal öz
münasibətini bildirdi və terrorizmlə mübarizədə alyansla bir yerdə olduğunu bəyan etdi və öz imkanlarını
təqdim etdi. Biz o vaxtdan bu mübarizəyə bu mübarizəyə qoşulmuşuq, üzərimizə düşən vəzifələri yerinə
yetirmişik və yetiririk. Bundan sonra da biz beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə daim bir alyansda olacağıq.
Azərbaycan xalqı terrorizmdən ən çox zərər görmüş və ən çox əziyyət çəkmiş xalqlardan biridir. Dağlıq
Qarabağda təcavüzkar separatizmin meydana çıxması, onunla bərabər terrorizmin meydana çıxması və
nəhayət, bunun böyük münaqişəyə, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə, müharibəsinə çevrilməsi –
bunların hamısı dünyaya məlum olan faktlardır. Azərbaycanın indiyə qədər belə hadisələrdən nə dərəcədə
zərər çəkdiyini yaxşı göstərir.
Son illərdə, onilliklərdə ayrı-ayrı ölkələrdə mövcud olan terrorçu qrupların hərəkətləri getdikcə
güclənmiş və nəhayət, mütəşəkkil xarakter alaraq, beynəlxalq terrorizmə çevrilmişdir. Biz bunu öz
ölkəmizdə son on ildə görmüşük. Həm Ermənistan qəsbkarlarının həyata keçirdikləri terror aktları, həm digər
xarici xüsusi xidmət orqanları tərəfindən hazırlanmış və Azərbaycana göndərilmiş terrorçuların həyata
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keçirdikləri terror aktları – bunların hamısı Azərbaycan xalqına məlumdur. Biz onlarla mübarizə aparmışıq
və aparırıq. Ancaq terrorizmin kökü kəsilməlidir.
Bəlkə də Azərbaycan üçün lokal hadisə olsa da, mən bunu demək istəyirəm. Bir neçə ay bundan öncə
Azərbaycanın şimal-qərb zonasında, Zaqatala rayonunda terrorçular ölkəmizin hakimiyyət orqanlarının
nümayəndələrinə qarşı terror aktları həyata keçirdilər. Onlara cavab verildi, bir hissəsi zərərsizləşdirildi,
digər hissəsi həbs olundu. Ancaq onlar bundan nəticə çıxarmadılar, terror aktlarını davam etdirməyə
başladılar. İki gün bundan öncə həmin terrorçu qrupu Zaqatala zonasında yenə də terror aktı həyata
keçirməyə başladı. Ancaq bizim qəhrəman sərhədçilərimiz, hüquq-mühafizə orqanlarımızın əməkdaşları
onların qarşısını aldılar. Doğrudur, bizim itkimiz də oldu. Qəhrəmancasına şəhid olan əsgərimiz də var.
Ancaq bu terrorçular qrupuna rəhbərlik edən, başqa ölkələrdə gizlənərək Azərbaycana hücumlar edən ən
böyük terrorçu bizim əsgərlərimiz, sərhədçilərimiz tərəfindən məhv olundu. Mən bunları deyərək bildirmək
istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti terrorizmin bütün formalarından, miqyasından asılı olmayaraq, terror
aktlarına qarşı mübarizə aparacaq və ölkəmizdə sülhü, əmin-amanlığı qoruyacaqdır.
Təəssüflər olsun ki, Ermənistan bu hadisələrdən lazımi nəticə çıxarmır və öz siyasətini davam etdirir.
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında qeyri-konstruktiv mövqe tutur. Aparılan
danışıqlarda məsələnin həll olunması üçün lazımi addımlar atmır. Amma bunlara baxmayaraq, biz sülh
danışıqlarını davam etdiririk və bundan sonra da davam etdirəcəyik. Minsk qrupunun həmsədrləri ilə birlikdə
öz fəaliyyətimizi artıracağıq. Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidentinin görüşü bir müddət bundan
öncə gündəliyə gəlibdir. Güman edirəm ki, belə bir görüş də keçirilməli olacaqdır. Biz ardıcıl surətdə
sülhsevər siyasət apararaq, eyni zamanda, Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarının azad olunmasının,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün və yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
soydaşlarımızın öz torpaqlarına qayıtması üçün mübarizəmizi bundan sonra da davam etdirəcəyik.
Mən böyük məmnuniyyətlə qeyd edirəm ki, bu fəaliyyətimizdə, bizim bu sülhsevər siyasətimizdə, bu
mübarizəmizdə Fransa və onun hörmətli prezidenti, mənim əziz dostum cənab Jak Şirak bizimlədir,
Azərbaycan xalqı ilədir.
Prezident cənab Jak Şirakla mənim aramda yaranmış dostluq əlaqələrini çox yüksək qiymətləndirirəm.
Hesab edirəm ki, bizim bu əlaqələrimiz Fransa-Azərbaycan əməkdaşlığının bundan sonra da inkişaf etməsi
üçün çox əhəmiyyətli rol oynayır. Həm də Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri kimi, Fransa və çox böyük
maraq göstərən bir şəxs kimi, şəxsən prezident Jak Şirak bizim bu məsələlərin həll olunmasında ölkəmizə
həmişə yardım edəcəkdir.
Hörmətli xanım səfir, Azərbaycanda səfirlik fəaliyyətiniz dövründə Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin
inkişaf etməsi üçün qoyduğunuz səyləri mən xüsusi qiymətləndirirəm. O cümlədən, Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll olunması üçün öz hökumətinizin apardığı siyasətin burada dürüst həyata
keçirilməsi və öz tərəfinizdən göstərdiyiniz təşəbbüslərə görə təşəkkür edirəm.
Bu gün mən Fransa xalqına, Fransaya bəslədiyim böyük hisslərlə buraya, bu bayramı sizinlə birlikdə
keçirməyə gəlmişəm.
Ola bilər, siz bilirsiniz ki, bu gecə Azərbaycanda bir qəza hadisəsi baş vermişdir. Gecə saat 12
radələrində bir bölgədə baş vermiş qəza ilə əlaqədar Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təchizatı tamamilə
dayanmışdı. Yəqin siz də o dövrdə qaranlıqda qalmağınızı xatırlayırsınız. Bəlkə kimsə yuxuda olubdur, o,
bilmir. Ancaq kim yuxuda olmayıbsa, onlar yəqin ki, bilirlər. Siz o vaxt yuxuda idiniz?
Şantal Puare (Fransanın Azərbaycandakı səfiri): Cənab prezident, xeyr, yatmırdım.
Heydər Əliyev: Amma gördünüz ki, hər yer qaranlıqdır.
Şantal Puare: Bizim elektrik enerjisi verən mühərrikimiz var.
Heydər Əliyev: Səfirliklərin işi yaxşıdır. Onların generatorları var, dərhal işə salırlar. Ona görə də belə
halları hiss etmirlər.
Amma mən sizə bir sirri də açmaq istəyirəm. Mənim yaşadığım iqamətgahda da generator var. Onu işə
saldılar, üç dəqiqədən sonra dayandı və mən qaranlıqda qaldım. Ondan sonra bütün fəaliyyətim qaranlıqda, –
təbiidir, kiçik işıq verən vasitələrlə keçdi. Mən səhərə qədər bu işlə məşğul olmuşam. Baş naziri təcili olaraq
bizim enerji sisteminin baş dispetçer məntəqəsinə göndərdim, orada oturmuşdu, lazım olan başqa nazirləri və
işçiləri də səfərbər etdim. Düzdür, 2-3 saatdan sonra bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin verilməsi bərpa
olundu. Amma hələ səhərə qədər vəziyyət normal deyildi. Ona görə, mən sizə deyə bilərəm ki, o qədər də
yata bilməmişəm. Bu, bizim həyatımızda qeyri-adi bir hadisədir. Ona görə mən bu gün bu məsələ ilə
əlaqədar xüsusi sərəncam imzalamışam, komissiya təşkil etmişəm. Komissiya bunların hamısını
araşdırmalıdır. Ola bilər, sabah mən bir müşavirə də keçirəcəyəm. Biz bundan ciddi nəticə çıxarırıq ki, elə
edək, bundan sonra enerji sistemində belə bir hadisə baş verməsin.
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Mən bu gecə yatmamışam. Gündüz də buraya gələnə qədər iş yerində olmuşam. Buraya gələndə
düşünürdüm, yəqin burada belə bir yaxşı əhval-ruhiyyə olacaqdır ki, mənim yorğunluğum keçəcəkdir. İndi
deyə bilərəm ki, mən düzgün fikirləşmişəm. Yorğunluğum artıq keçir.
Amma bu gün mənim üçün bir baxımdan də əlamətdardır. 14 iyul 1969-cu ildə – Bastiliya günündə mən
Azərbaycanın başçısı seçilmişəm. O vaxtdan 33 il keçibdir. Ancaq xatırlayıram ki, 1969-cu ilin həmin 14
iyul günündə Bakıda hava bugünkü kimi çox isti idi. Elə bir isti gündə mən Azərbaycan Respublikasının
bütün məsuliyyətini öz üzərimə götürdüm. Əlbəttə, o vaxt mən düşünürdüm ki, bu, mənim üçün çətin
olacaqdır. Çətinliklər oldu. Amma mən onların hamısını arxada qoydum. İndi bizim problemlərimiz var.
Amma prezident kimi mənim üçün heç bir çətinlik yoxdur. Ona görə Bastiliya günü, 14 iyul həm Fransa
inqilabı bayramıdır, həm də mənim həyatımda olan çox tarixi bir gündür.
Hörmətli xanım səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar, mən sizi bir daha təbrik edirəm. Mən çox məmnunam ki, bu gün, bu
dəqiqələrdə buradayam – Fransanın səfirliyindəyəm. Fransada olan fransızlarla bərabər biz də burada 14 iyul
Bastiliya gününü bayram edirik. Təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, səadət arzulayıram.
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AZƏRBAYCANIN ENERGETİKA SİSTEMİNDƏ
BAŞ VERMİŞ QƏZA İLƏ ƏLAQƏDAR KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
(15 iyul 2002)
Prezident sarayı
15 iyul 2002-ci il
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Bugünkü müşavirə fövqəladə xarakter daşıyır və ayın 13-də respublikamızda, Azərbaycanın elektrik
enerjisi sistemində baş vermiş böyük qəza ilə əlaqədardır. Bu qəza baş verən kimi, biz lazımi tədbirlər
gördük və qısa bir müddətdə qəzanın ləğv olunmasını təmin etdik. Amma Azərbaycanın bir çox bölgələri, o
cümlədən Bakı şəhəri bir neçə saat elektrik təchizatından məhrum olmuşdur. Bu çox dəhşətli hadisədir. Mən
bunu ancaq belə qiymətləndirə bilərəm. Mənim xatirimdə olan dövrdə Azərbaycanda, onun elektrik enerjisi
sistemində belə hadisənin baş verməsi olmayıbdır.
Biz ayın 13-də gecə səhərə qədər bu işlə məşğul olmuşuq. Təəssüf ki, hamı yox, bəziləri istirahət etməkdə
davam ediblər. Dünən bu işlə məşğul olmuşuq. Mən qəzanın başvermə səbəblərini araşdırmaq və onun nəticələrini aradan qaldırmaq üçün dünən sərəncam imzalayıb komissiya təyin etmişəm. Bu, elan olunubdur,
bilirsiniz. Ancaq bu tədbirləri həyata keçirməklə, ölkəmizi bu hadisənin zərərindən, demək olar, xilas etməklə
yanaşı, mən bugünkü müşavirəni çağırmışam. Ona görə ki, birinci növbədə, bu qəzanın başvermə səbəblərini
və əmələ gəlmiş vəziyyəti bir daha təhlil edək, həm də müəyyən edək ki, bundan sonra hansı tədbirlər
görülməlidir, hansı ölçülər götürülməlidir.
YEKUN NİTQİ
Güman edirəm ki, məsələ aydındır. Dünən mənim imzaladığım sərəncam, bizim həyata keçirdiyimiz
tədbirlər yaranmış vəziyyətin nə qədər ağır olduğunu, eyni zamanda onun qısa müddətdə aradan götürüldüyünü
nümayiş etdirmişdir. Ancaq bugünkü müzakirə, gördüyümüz kimi, çox zəruri və vacib imiş.
Mən artıq «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Pirverdiyev danışarkən onların işində olan
nöqsanlar və şəxsən onun özünün işinə olan iradlar haqqında fikrimi bildirdim və xəbərdarlıq etdim. Ancaq bu
xəbərdarlıq təkcə ona deyil, bu xəbərdarlıq sizin hamınıza aiddir. Çünki bu, bir təşkilatın işi deyildir. Bu, bütün
Azərbaycan təsərrüfatının, iqtisadiyyatının işidir. Burada oturan şəxslərin – nazirlər, komitə sədrləri, Bakı
şəhəri rayonlarının icra hakimiyyətlərinin başçıları və başqa vəzifəli şəxslər – hər birisi bu sahədə öz üzərlərinə
düşən məsuliyyəti hiss etməlidir və bilməlidir.
Bizdə elektrik enerjisi ilə təminat həmişə çox normal, rahat olduğuna görə heç vaxt təsəvvür etmək mümkün
deyildir ki, Bakı şəhəri bir dəqiqənin içərisində belə vəziyyətə düşə bilər. O gecə məni narahat edən çox şey
oldu. Birincisi, təkcə Bakının yox, Azərbaycan əhalisinin əksəriyyəti qaranlıq içərisində idi. Məni bu narahat
etdi.
İkincisi, belə bir vəziyyətdə hər bir şəhərdə, o cümlədən Bakı kimi böyük şəhərdə müxtəlif cinayət hadisələri
baş verə bilər. Mənə danışırlar, küçələr avtomobillərlə dolu idi və o vaxtlar insanlar bağlardan geri qayıdırmışlar.
Svetoforlar işləmirdi, yollarda avtomobillərin hərəkətində böyük gərginlik yaranmışdı. Əgər elektrik enerjisi
yoxdursa, svetaforlar işləmirsə və bizim polis işçilərimiz də bu məsələ ilə dərhal məşğul olmağa başlamayıblarsa,
onda təsəvvür edin, mən hansı hissləri keçirirdim. Mən çox narahat idim, həddən artıq narahat idim. Bir tərəfdən,
ona görə ki, vətəndaşlarımız xüsusilə bu istirahət günü işıqsız qalıblar və onların istirahəti, yaxud da ki, işi
pozulubdur. İkinci tərəfdən də, ona görə ki, belə hallar hər bir ölkədə, hər bir şəhərdə, hər bir məntəqədə müxtəlif
cinayətkar qrupların hərəkət etməsi üçün əlverişli şərait yaradır.
Ona görə də mən həm elektrik enerjisi ilə məşğul olan şəxsləri arayırdım, onlarla əlaqəyə girirdim, həm də
bizim hüquq-mühafizə orqanlarının başçıları ilə əlaqəyə girməyə çalışırdım. Çox təəssüflər olsun ki, onlarla da,
bizim bu güc nazirlikləri ilə, hüquq - mühafizə orqanları ilə də mənim əlaqəyə girməyim üçün çox çətinliklər
yarandı. Çünki onların bəziləri yerlərində deyildilər. Təbiidir, onlar gecə vaxtı iş yerində olmamalıdırlar.


Müşavirədə dövlət və hökumət rəhbərləri, nazirlər, komitə sədrləri, şirkət rəhbərləri, icra hakimiyyəti başçıları və
energetika ilə məşğul olan təşkilatların rəhbərləri iştirak edirdilər.
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Amma harada olduqları bilinməlidir. Dərhal öz vəzifələrini yerinə yetirməlidirlər. Prezident onları axtaran kimi
tapmalıdır. Mən yenə də deyirəm, fərdi olaraq hər bir adamla bu barədə danışmışam. Elə o gecə telefonla öz
sözlərimi demişəm. Bunu artıq təkrar etmək istəmirəm. Ancaq o faktı bir daha kəskin surətdə ortaya qoyaraq,
hər bir vəzifəli şəxsdən tələb edirəm ki, öz vəzifəsini layiqincə yerinə yetirsin. Vəzifə təkcə ondan ibarət
deyildir ki, gəldin, 6-7 saat iş yerində oturdun, ondan sonra çıxıb getdin, dünyadan xəbərin yoxdur. Bizim hər
birimiz gecə də, gündüz də öz vəzifəmiz, məsuliyyətimiz haqqında düşünməliyik. Öz məsuliyyətimizi
düşünərək üzərimizə düşən vəzifələri yerinə yetirməliyik. Belə olan halda hər şey normal olacaqdır. Prezident
hansı naziri axtarsa, beş dəqiqədən sonra onu tapacaqdır.
Əgər o, naziri bir saata tapa bilmirsə, başqasını saat yarıma tapa bilmirsə, bəzisini heç tapa bilmirsə, bu biabırçılıqdır. Belə vəziyyətə dözmək olmaz. Mən hamını bir daha xəbərdar edirəm və hesab edirəm ki, hər bir nazirlikdə,
hər bir idarədə, hər bir dövlət orqanında gecəli-gündüzlü növbətçilik sistemi yaranmalıdır. Mütləq yaranmalıdır!
Onlar bizim Prezident Aparatındakı mərkəzi növbətçilik sistemi ilə, Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidməti ilə, Nazirlər
Kabineti ilə daim əlaqədə olmalıdır.
Mən baxıram, indi bəzi hallarda ayrı-ayrı təşkilat haqqında elə mənim evimə köhnə telefon məlumat
kitabçaları gətirirlər. Bu adam bir ildir işləmir, lakin adı bu kitabçadadır, telefonu da var. Amma yeni işləyən
adamın adı və telefonu orada yoxdur. Mən bəzən kiminsə telefonunu oradan-buradan axtarıram. Bax, bu
sistemi yaratmaq lazımdır. Artur Rasizadə də, Ramiz Mehdiyev də bütün nazirliklər üzrə bu sistemi yaratmalıdırlar. Bizim yerli icra hakimiyyəti orqanları üzrə də bu sistem yaradılmalıdır. Mən artıq bu məsələnin
üzərində dayanmaq istəmirəm.
Mən komissiya təşkil etmişəm, 15 gün vaxt vermişəm. 15 gün müddətində bütün bu işləri qurtarmaq
lazımdır. Komissiyanın işinə nəzarəti Baş nazirə tapşırıram. 15 gün müddətində mənə yazılı məlumat
verilməlidir. Ancaq bizim indiki məqsədimiz təkcə vəziyyəti öyrənmək, səbəbi araşdırmaq, günahkarı tapmaq,
nöqsanları aradan qaldırmaq deyildir. Bu hadisədən irəli gələn əsas vəzifə bizim elektrik enerjisi sistemində
olan bütün nöqsanların qısa müddətdə aradan götürülməsidir. Bax, komissiya gərək işlədiyi müddətdə bu
barədə çox güclü tədbirlər görsün və mən Baş nazirdən də xahiş edirəm ki, bu işlərə ciddi nəzarət etsin.
Burada müzakirə zamanı Yaqub Eyyubov bir məsələ qaldırdı. Amma bu, yeni məsələ deyildir. Bizdə,
Azərbaycanda, Bakıda – təkcə Bakıda deyil, başqa şəhərlərdə də, amma daha da çox Bakıda – ayrı-ayrı şəxsi
evlərin, villaların, binaların tikilməsi üçün torpaq sahəsi ayrılır. Torpaq sahələri sistemsiz ayrılır. Rayonun icra
başçısı torpağı kimə istəyirsə, ona da verir. Belə siqnallar var ki, bəzi hallarda bu, təmənnasız olmur. İndi Artur
Rasizadə deyir ki, bir ev tikilibdir ki, neft quyusu onun həyətindədir. Sən onun ünvanını bilirsənmi?
A r t u r R a s i z a d ə: Bilirəm, Badamdardadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Badamdardadır? Yaxşı, bunu araşdırmaq lazımdır.
Burada bir sistem yaranmalıdır. Şəhərlər böyüyür, Azərbaycanda da bazar iqtisadiyyatıdar. Biz şəxsi
mülklərin, evlərin tikilməsinə etiraz etmirik. Əksinə, mən, məsələn, inşaat biznesi haqqında bir-iki dəfə
demişəm, çox müsbət haldır ki, yer götürürlər, 12, yaxud 20 mərtəbəli ev tikirlər. Həm əhali evlə təmin olunur,
həm də şəhərdə yeni bir bina yaranır. Tikilən evlərin də əksəriyyəti zahiri görkəmi ilə bizim şəhərimizi daha da
gözəlləşdirir.
Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq hər bir halda bu yerlərin ayrılmasına çox ciddi münasibət
göstərilməlidir. Bunlar kiminsə öz istəyi və arzusu ilə ola bilməz.
Bizdə bir çox təşkilatlar vardır: kanalizasiya təşkilatı, nə bilim, su kəmərləri təşkilatı var… Bizim şəhərimiz
belədir ki, burada yerin altı ilə neft xətləri, başqa xətlər keçir. Bunların hamısı nəzərə alınmalıdır. Amma
təəssüflər olsun ki, bəziləri Bakı İcra Hakimiyyəti ilə, yaxud da başqa icra hakimiyyəti orqanları ilə
sövdələşiblər, istədikləri yerdə evi tikiblər. Mən bir də bəyan edirəm ki, evlərin tikilməsini dəstəkləyirəm. Ancaq birincisi, bunlar şəhərin baş planı ilə uyğunlaşdırılmalıdır. İkincisi də, onlar gərək şəhərsalma prinsipini
pozmasınlar. Hər bir böyük şəhərdə tikintinin prinsipləri var. Bu, sovet vaxtından Azərbaycanda, Bakıda olan
şeydir – şəhərsalma sistemi, şəhərin baş planı… Şəhərin baş planı kənarda qalır, şəhərsalma prinsiplərinin
tələbləri kənarda qalır. İnsanlar subyektiv prinsiplər əsasında – buna prinsip də demək olmaz – müəyyən sövdələşmə, təmənna nəticəsində belə şeylərə nail olurlar. Mən bunları qadağan edirəm.
İkincisi, ayrı-ayrı üç-dörd mərtəbəli evlər – buna bizdə villa deyirlər – tikirlər. Hər halda, bir ailə üçün.
Bəzən elə olur ki, həmin o bir ailə üçün tikilən evin tutduğu yer iyirmi mərtəbəli iyirmi evin tutduğu yerə
bərabər olur. Bunu düşünmək lazımdır. Bakıda torpaq tükənməz deyildir. Biz əgər Bakının torpağını belə
dağıtsaq – mən bu sözü təsadüfən işlətmirəm, – onda 5–10 ildən sonra, 20–30 ildən sonra insanlar burada nə
edəcəklər? Ona görə də bu işlər sistemləşdirilməlidir. Yoxsa, rayonun icra hakimiyyəti başçısı kefi istədi, gəlib
yer ayırdı. O da gəlib orada ev tikdi. Sonra heç nə edə bilməzsən, bu onun şəxsi mülkiyyətidir. Biz şəxsi mülkiyyəti qorumalıyıq. Amma burada oturan icra hakimiyyəti başçılarının hamısının bunda günahı var. Bu başda
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oturan Sumqayıt, onun yanında oturan Binəqədi icra hakimiyyətlərinin başçıları – sizin üzünüzə deyirlər,
günahlarınız çoxdur. Qaradağ rayonunda belə hallar o qədər yoxdur, çünki oranın müştərisi azdır, amma o da
günahsız deyildir. Nizami, Əzizbəyov, Nəsimi, Nərimanov, Suraxanı, Səbail, Sabunçu rayonlarıdır, Hacıbala
Abutalıbov, hansında yoxdur?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Hamısında var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səndə necə?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Hamısında vardırsa, deməli, məndə də var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səndə də var. Elədirmi? Bunlara son qoyulmalıdır. Ona görə də heç kəs düşünməsin
ki, Azərbaycan prezidenti fərdi tikinti prosesinə maneçilik törətmək, yaxud onun qarşısını almaq istəyir. Yox.
Mən istəyirəm ki, bizim o yaxşı inşaatçılar, son vaxtlar tikdikləri kimi, çoxmərtəbəli evlər tiksinlər. İstəyirəm
ki, o pullu adamlar – o pulları haradan toplayıblarsa, öz vicdanları bilər – özlərinə yaxşı ev tiksinlər.
Mən etiraz etmirəm. Ancaq dövlətin mənafeyinin pozulmaması şərtilə. Dövlətin mənafeyi torpaqdır.
Torpaqdan qiymətli dünyada heç nə yoxdur. Hər şeyi almaq, düzəltmək, tikmək olar. Amma Azərbaycanda
yenidən bir hektar torpaq sahəsi yaratmaq olmaz. Əgər olanları biz bu cür məsuliyyətsiz, özbaşına buraxsaq ki,
kim nə istəyir onu etsin… Ona görə də mən birinci növbədə Bakının bütün rayonlarının icra hakimiyyəti
başçılarının bu barədə fəaliyyətlərini pisləyirəm, onların işini qeyri-qənaətbəxş hesab edirəm. O cümlədən Bakı
Şəhər İcra Hakimiyyətinin də. Hacıbala Abutalıbov gələndən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı kimi, çox
iş görüb və indi yəqin ki, bu barədə ona böyük ittiham irəli sürmək düzgün olmazdı. Amma təəssüflər olsun ki,
ondan öncəki dövrdə Bakıda torpaqlar dağıdılıbdır. İndi də bəzən mənimlə danışanda görürəm ki, öz
gücsüzlüyünü göstərir. Filan icra hakimiyyəti başçısı etdi… Deyirəm, niyə qoyursan? Deyir, qadağan edirəm,
sözümə baxmır. Soruşuram niyə? Deyir ki, yuxarıdan kimsə onu dəstəkləyir.
Mən açıq söhbət edirəm. Kim dəstəkləyir? Kim yuxarıdan dəstəkləyir? Belə qanunsuz hərəkətləri Prezident
Aparatından, Nazirlər Kabinetindən, Milli Məclisdən, haradan dəstəkləyirlər? Amma mən düşünmürəm ki, Abutalıbov
bu barədə yalan məlumat verir. Gəlin danışaq, əgər bizim üçün Azərbaycan və onun paytaxtı Bakı hər şeydər əzizdirsə,
torpaq bizim müstəqil Azərbaycanın ən yüksək sərvətidirsə, bunu ayrı-ayrı adamların marağına təslim etmək olarmı?
Bu barədə hər kəs düşünməlidir. Mən Hacıbala Abutalıbova tapşırıram, kimin kimi dəstəkləməsinə baxmayaraq, sən
cavabdehsən və hər bir rayon icra hakimiyyəti başçısının bu barədə fəaliyyətinə cavabdehsən.
Ancaq mən bu tənqidi edərkən, eyni zamanda burada – ola bilər ki, tam olmasın – müəyyən qədər öz
fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Bizdə bu inşaat prosesi getməlidir. Ona görə gərək şəhərsalma və planlaşdırma
idarəsi, Dövlət Tikinti və Arxitektura Komitəsi, şəhərsalma ilə məşğul olan layihə institutları bir yerdə toplaşıb
müəyyən etməlidirlər – Bakının hansı hissəsində, hansı məhəlləsində bir böyük sahə ayırmaq olar ki, orada
fərdi evlər tikilə bilər. Orada hərəyə nə qədər yer verilməlidir. Başa düşdünüzmü? Biri gəlib orada ev tikir,
tələb olunduğundan beş qat çox torpaq götürür.
Fərhad Əliyev, bizdə özəlləşdirmə aparılarkən, bina özəlləşdirildikdə torpaq da özəlləşdirilir?
F ə r h a d Ə l i y e v(İqtisadi İnkişaf naziri): Əgər üstü özəlləşdirilibsə, bəli. Müəssisə özəlləşdirilibsə,
torpaq da həmin müəssisəni özəlləşdirən şəxs üçün özəlləşir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özəlləşir. Deməli, torpaq əldən getdi.
F ə r h a d Ə l i y e v: Torpaq o müəssisəyə verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müəssisə yox, mən fərdi adamlardan danışıram.
F ə r h a d Ə l i y e v: O da elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, ona görə burada müəyyən bir hədd qoymaq lazımdır.
Hər kəs bu çərçivə daxilində evini tikməlidir. Yoxsa biri ev tikir, üç hektar torpaq götürür, o birisi isə yox.
Mən bir neçə dəfə Ankara aeroportundan şəhərə vertolyotla getmişəm. Orada böyük ərazilər sektorlara
bölünübdür. Evlərin hamısı bir-birinə bənzəyir, bir-birinin yanındadır, hərəsinin də kiçik bir həyəti. Böyük bir
sahədə nə qədər evlər yerləşibdir. Amma təkcə Ankarada deyil, Qərb ölkələrinin şəhərlərində də belədir.
Bizdəki kimi, kim nə qədər istəyirsə torpaq alsın – Qərb ölkələrində belə şeylərə yol verilmir. Bir qarış da artıq
torpaq verməzlər. Amma indi elə bir dövran düşübdür ki, burada insanlar, bizim rəhbər vəzifəli şəxslər özlərinə
mənfəət götürərək düşünmürlər ki, bu mənfəəti əldə etməklə Azərbaycanın milli mənafeyinə nə qədər zərbə
vururlar. Belə hallara yol verirlər.
Ona görə də mən Baş nazirə və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına tapşırıram: adamları yığın, sistemi
müəyyən edin. Hansı sistem üzrə nə cür ola bilər? Bir sistem – hündürmərtəbəli evlərin tikilməsi, digər sistem
isə fərdi evlərin tikilməsi. Müəyyən edilsin ki, hər fərdi evin tikilməsinə nə qədər torpaq vermək olar və şəhərin
hansı hissələrində bu tikintilər aparılmalıdır.
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Artur Rasizadə bilir ki, Badamdarda həyətində neft quyusu olan ev var. Bir vaxt hay-küy saldılar ki, hamı
Badamdarda ev tikir. Burada oturanların bəzilərinin orada evi var. Mən bunu bilirəm. Yaqub Eyyubov başının
hərəkəti ilə bunu təsdiq edir.
Y a q u b E y y u b o v: Məndə siyahı var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səndə siyahı var.
Y a q u b E y y u b o v: Kim harada və nə tikib, kimin evinin altından kəmər keçir, hamısı məlumdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məlumdur. Onda səni komissiya sədrinin müavini təyin edirəm.
Deməli, birincisi, bunun qarşısı alınır. İkincisi, bu cür nalayiq işlər görmüş adamlar haqqında bizə arayışlar
yazılıb verilir. Üçüncüsü də, sistem yaradırıq.
Sözümün sonunda bir də deyirəm ki, Azərbaycanda inşaat biznesinin tərəfdarıyam. Bakıda yüksək mərtəbəli
binaların tikilməsi – onları kimin inşa etməsinin mənim üçün fərqi yoxdur – bizim şəhərimiz üçün çox xeyirlidir,
çünki insanları təmin edir və şəhəri gözəlləşdirir.
Eyni zamanda mən insanların özlərinə ayrı-ayrı mülk tikməsinin tərəfdarıyam və bunu da dəstəkləyirəm.
Ancaq bunların hamısı bizim qanunlarımız çərçivəsində olmalıdır. Xahiş edirəm, bununla məşğul olun.
Bir halda ki, toplaşmışıq – biz tez-tez toplaşa bilmirik və buna ehtiyac da yoxdur – bir məsələyə də
toxunmaq istəyirəm. Bizim Xəzər dənizinin çirklənməsi məni çox narahat edir. Bu, ümumi problemdir. Yəni
təkcə bizim üçün yox, Xəzəryanı bütün ölkələr üçün problemdir. Biz bu barədə Aşqabadda Xəzəryanı
dövlətlərin başçılarının görüşündə geniş müzakirə apardıq. Sankt-Peterburqda Rusiyanın prezidenti Vladimir
Putinlə görüşərkən də biz bu məsələni müzakirə etdik. Bu, böyük məsələdir. Yəni bununla gərək bütün
dövlətlər məşğul olsunlar. Çünki Xəzər dənizinin çirklənməsi hər tərəfdəndir.
Heç bir ölkə deyə bilməz ki, onun sahilindən Xəzər dənizinə çirkab suları buraxılmır, yaxud da ayrı-ayrı
zavod və fabriklərin zəhərli suları axıdılmır. Bunu heç kəs deyə bilməz, o cümlədən biz də deyə bilmərik.
Amma bizdə, Abşeronda çox ağır vəziyyət yaranıbdır. Mən ötən bazar günü Zuğulbaya getmişdim. Orada
maraqlandım ki, dənizdə çimmək mümkündür, yoxsa mümkün deyil? General Vaqif Axundov mənə məlumat
verdi ki, Zuğulbada – yeni dövlət bağları, bunu siz də yaxşı bilirsiniz – Səhiyyə Nazirliyinin keçmiş
pansionatları var, indi orada qaçqınlar yerləşirlər – «Gənclik» düşərgəsindən o tərəfə qədər su çox çirklidir və
mikrob var. Ona görə də istifadə etmək mümkün deyildir. Mən soruşdum, başqa yerlərdə necədir? Dedi ki,
başqa yerlərdə də belədir. Soruşdum ki, bəs insanlar dənizə necə girirlər? Dedi ki, girirlər də, kiminsə xoşuna
gəlir, risk edib girir.
Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri buradadır. Yəqin ki, məlumat verə bilər. Bu vəziyyət məni çox narahat
edir. Sən mənə de, hansı kanalizasiya xətləri gəlib oraya tökülür?
V a q i f A x u n d o v(Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətinin rəisi): Cənab Prezident, orada Əzizbəyov
rayonunun yaşayış binaları var, təqribən 15–20 min adam üçün nəzərdə tutulubdur. İndi isə 50 minə yaxın əhali
yaşayır. Oradan on kilometr uzunluğunda kanalizasiya xətti keçir, dənizin səviyyəsi qalxdığına görə, bir hissəsi
suyun altında qalmışdır. Ümumiyyətlə, orada uzun müddətdir ki, nasos stansiyası da işləmir. Çirkab suların
hamısı birbaşa dənizə axır. Həm dövlət pansionatından – Səhiyyə Nazirliyinin pansionatından, həm də «Gənclik»
düşərgəsi tərəfdən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Məni təkcə ora maraqlandırmır, o biri yerlər…
V a q i f A x u n d o v: Ümumiyyətlə, bütün o yerlərdə – orada Daxili İşlər Nazirliyinin, Milli
Təhlükəsizlik Nazirliyinin pansionatları var – sahil sularından götürülən nümunələr həddindən artıq çirklidir.
Orada çimmək mümkün deyildir. Səhiyyə Nazirliyi bunu bilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, əyləş. Sənin başqa sözün yoxdur?
V a q i f A x u n d o v: Yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri nə deyə bilər?
H ü s e y n q u l u B a ğ ı r o v (Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri): Cənab Prezident, Sizin tapşırığınızla
üç ay bundan əvvəl Abşeron yarımadasının su hövzələrinin, yəni göllərin, gölməçələrin və dəniz sahillərinin,
qrunt sularının vəziyyətini öyrənmək üçün nazirliklərarası komissiya yaradıldı. Həmin komissiya 3-4 gün
bundan əvvəl öz işini başa çatdırmışdır. Təxminən 700 səhifəlik hesabat hazırlayıbdır. Belə bir sənəd hazırdır,
bu işin maliyyə xərcləri hesablanıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 700 səhifəlik sənədi siz oxuyub təhlil edin, amma bizə öz təkliflərinizi verin. Görək
nə etmək lazımdır.
H ü s e y n q u l u B a ğ ı r o v: Cənab Prezident, orada təkliflər də var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizə əsas təkliflər lazımdır. Görün nə etmək lazımdır. Çünki bu məsələ ilə çox geniş,
qlobal nöqteyi-nəzərdən məşğul olmaq lazımdır. Artur, mən bunu sənə bir-iki dəfə tapşırmışam. Amma indi mən
düşünürəm ki, o kanalizasiya xətləri ki, var – həmin sahəyə gəlir – o çimərlikdən çox adamlar istifadə edirlər – yəni
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həmkarlar təşkilatlarının keçmiş sanatoriyasından başlayaraq ta Buzovnadan aşağıya qədər, oralarda da çoxlu
kanalizasiya xətləri var, o yerlərdə təcili tədbirlər görmək lazımdır. Amma Ekologiya və Təbii Sərvətlər naziri, sən
təkliflərini ver. Hamısını etmək mümkün deyil, amma birinci növbədə nə etmək, hansı tədbirləri görmək lazımdırsa,
bunlar edilməlidir. Yoxsa mənə o qədər tədbir görmək barədə təklif verərsən ki, bunun qiyməti 500 milyon dollar
olar, bunu da həyata keçirmək mümkün olmayacaqdır. Sən gərək birinci, ikinci, üçüncü növbədə görülməli olan
tədbirləri deməlisən ki, bunları ardıcıl surətdə həyata keçirmək mümkün olsun. Anladınmı?
Yaxşı, mənim sizə deyəcəyim sözlər bu qədər, sağ olun.
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AZƏRBAYCAN DÖVLƏT NEFT FONDUNUN MÜŞAHİDƏ ŞURASININ BİRİNCİ
İCLASINDA NİTQİ
(16 iyul 2002)
16 iyul 2002-ci il
Hörmətli iclas iştirakçıları!
Mən bu gün Dövlət Neft Fondunun Müşahidə Şurasının birinci iclasını çağırmışam. Bildiyiniz kimi,
1999- cu ilin sonunda mənim Fərmanımla Azərbaycanda Dövlət Neft Fondu yaradılıbdır. Dövlət Neft
Fondunun yaradılması Azərbaycan dövlətinin 1994-cü ildən həyata keçirdiyi neft strategiyası nəticəsində
mümkün olmuşdur. Biz Azərbaycanda neft strategiyasını hazırlayıb həyata keçirməyə başlayarkən qarşımıza
əsas bir böyük məqsəd kimi vəzifə qoymuşuq: Azərbaycanın zəngin təbii sərvətləri olan neft və qaz
yataqlarının xarici şirkətlərlə onların investisiyalarının cəlb olunması vasitəsilə mənimsənilməsini və
işlənilməsini təşkil edərək, bunun nəticəsində zəngin yataqlarımızdan neft-qaz hasilatını təmin etmək və
təbiidir ki, bunların hamısını Azərbaycanın mənafelərinin təmin olmasına yönəltmək. Yəni bu strategiya
yalnız və yalnız Azərbaycanın mənafeləri üçün həm işlənib hazırlanıb, həm də həyata keçirilir.
Təbiidir, mənafe çox geniş anlayışdır. Burada çox məsələlər var. Ancaq bunların içərisində birinci yerdə
Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi, sosial problemlərin həll olunması, Azərbaycan əhalisinin
rifah halının yaxşılaşdırılması dayanır. Bizim bu strategiyamız birinci gündən bizə çox böyük ümidlər verdi.
Məlumdur ki, biz neft strategiyasını mürəkkəb şəraitdə həyata keçirməyə başladıq və buna başlayan kimi,
dərhal ölkəmizə qarşı təxribatlarla, terror aktları ilə, dövlət çevrilişi cəhdləri ilə qarşılaşdıq. Amma bunlara
baxmayaraq, biz öz iradəmizdən dönmədik, tutduğumuz yolla getdik. İndi artıq məlumdur ki, böyük nəticələr
əldə edilib və daha böyük nəticələrin əldə olunması üçün imkanlar, şərait yaranıbdır.
"Azəri-Çıraq-Günəşli" neft yataqlarının işlənilməsi ilə əlaqədar 1994-cü ildə imzalanmış müqavilənin
icrası birinci növbədə "Çıraq" yatağının işlənilməsindən başladı. Qısa bir müddətdə bu nəhəng layihə həyata
keçirildi. "Çıraq" neft yatağında müasir tələblərə cavab verən, yüksək texnikaya, texnologiyaya malik olan
platforma quruldu və biz 1997-ci ilin noyabr ayında oradan ilkin neftin alınmasını və ixrac olunmasını qeyd
etdik.
Bakı-Supsa neft kəmərinin tikilməsi zəruri idi. Çünki biz neft yatağından hasil etdiyimiz nefti BakıNovorossiysk kəməri ilə ixrac edirdik. Ancaq bu kəmər, birincisi, ixrac proqramının hamısının vaxtında
həyata keçirilməsini təmin etmirdi və biz bir çox problemlərlə rastlaşdıq. İkincisi də, biz eyni zamanda
alternativ neft kəmərlərinin yaranmasını məqsədəuyğun hesab etmişik və bu məqsədlə də Bakı-Supsa neft
kəmərini tikdik və 1999-cu ilin aprel ayında o, işə salındı. Yəni artıq kəmər neftlə dolu idi və Supsada bu
kəmərlə daşınan nefti biz özümüz müşahidə etdik və bu hadisəni də qeyd etdik.
Beləliklə, neft strategiyasının həyata keçirilməsinin ilk nəticələri göz qabağındadır. Bunlar ondan
ibarətdir ki, biz müştərək iş apardığımız şirkətlərlə "Çıraq" neft yatağından neft çıxarır, onu ixrac edirik və
bu layihədən gəlir nefti əldə edirik. Məhz ona görə də bu gəlir neftindən, yəni neftin Azərbaycana çatan
hissəsindən gələn gəlirin istifadə olunması məsələsi gündəliyə gəldi. Təkcə o vaxt yox, bu, əvvəlcədən də
gündəlikdə idi, biz bu barədə düşünürdük. Fikrimiz var idi ki, gərək ayrıca Neft Fondu yaradaq və bu
layihələrdən gələn gəlirləri Neft Fonduna toplayaq, toplanmış vəsaiti ölkənin ən vacib məsələlərinin həll
olunmasında istifadə edək. Amma birinci mərhələdə hələ gəlirləri toplayıb gələcək üçün zəmin yaradaq.
Təbiidir ki, gəlirlər getdikcə artır və artacaqdır. Gəlirlər artandan sonra onların istifadəsi daha çox mümkün
olacaqdır.
Neft Fondunun yaradılması Azərbaycanda müzakirə olundu. Beynəlxalq maliyyə mərkəzlərində
müzakirə edildi. Biz bu sahədə dünya təcrübəsini ətraflı öyrəndik. Bütün bu işləri həyata keçirərək bir
məqsəd güdürdük ki, Neft Fondunun yaradılması, onun forması, idarə edilməsi, istifadə mexanizmi elə
müəyyən olunsun ki, oraya gələn gəlirlər və oradan xərclənən vəsait təkcə bu işlə məşğul olanlar üçün yox,
bütün cəmiyyətimiz üçün və hətta dünyada maraqlananlar üçün açıq olsun, şəffaf olsun.
Biz bunu ön plana çəkirdik və çəkmişik. Birincisi, ona görə ki, keçmişdə, – doğrudur, onda Neft Fondu
olmayıbdır, – neftdən gəlirlər gəlib, amma, təəssüflər olsun ki, bəzi hallarda dərhal dağıdılıbdır. İkincisi,
respublikanın bəzən çox böyük ehtiyacları olur, əgər mən dediyim sistem yaranmasaydı, kimlərsə o
ehtiyacları təmin etmək üçün bundan istifadə etməyə cəhd göstərə və buna nail ola bilərdilər. Bir də ki,
Azərbaycanın təbii sərvətləri xalqa məxsusdur, xalqındır. Xalqdan başqa heç kəsin deyil və xalqın etimad

253

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

etdiyi dövlət, iqtidar bu təbii sərvətlərin xalqa məxsusluğunu daim gözünün önündə saxlamalıdır və onlardan
ancaq xalqın, yalnız xalqın tələbatını təmin etmək üçün istifadə edilməlidir. Bax, bu prinsiplər əsasında biz
Neft Fondunun formalaşdırılması üçün çox məsləhətləşmələr apardıq. Hətta bəzən mübahisələr də olurdu,
müxtəlif fikirlər də olurdu. Ancaq biz bütün beynəlxalq təcrübəni öyrənərək, Azərbaycanın xüsusiyyətlərini
nəzərə alaraq, Azərbaycanın Dövlət Neft Fondunu yaratdıq və artıq o vaxtdan keçən iki il sübut edir ki, biz
nə qədər doğru və düzgün bir qurum, sistem yaratmışıq.
Fondun yaranma prosesində müxtəlif ölkələrdə müəyyən qüvvələr guya bu, dağılacaq, filan olacaq, hansı
ölkədə dağıdıblar kimi şayiələri ortaya ataraq, Azərbaycan dövlətinin suveren hüquqlarına toxunan bəzi
təkliflər irəliyə sürürdülər. Yaxud da, Azərbaycanda müxalifət qüvvələri həmişə çalışırlar ki, bir şey
tapsınlar. Onun ətrafında aylarla əhəmiyyətsiz, mənası olmayan danışıqlar aparsınlar. Çox vaxt da heç nə
tapmayanda, tapmırlar da, – nəsə uydururlar.
Ancaq burada, təbii ki, mövzu var – neft hasilatı, neftin satışından gələn gəlir. Bu gəlirdən istifadə
olunması həqiqətən, çox ciddi məsələdir. Bu gün də ciddi məsələdir, gələcək üçün, gələcək nəsillər üçün də
ciddi məsələdir. Belə bir çox etibarlı Neft Fondu sisteminin yaradılması indiki bizim hakimiyyət dövründə
gələn gəlirlərin Azərbaycan xalqının mənafeyinə tam istifadə olunmasını təmin edir. Ancaq əgər gələcəkdə
kimsə bunu, bu sistemi dəyişdirərsə, yaxud parçalayarsa, dağıdarsa, əlbəttə, dərhal Azərbaycan çox böyük
itkilər verər və xalq özünə məxsus olan sərvətdən məhrum olar. Bu, çox ciddi məsələdir. Bizim yaratdığımız
Neft Fondu, hesab edirəm ki, çox etibarlıdır və bu etibarlılığı daim təmin etməliyik. Ona görə bu sistemi
fəaliyyəti də gərək daim bu etibarlılığı təmin etsin.
Mən qeyd etdim ki, Fərmanımda əks olunmuş müddəalar bu işin tam aşkarlığını, şəffaflığını təmin edir.
Neft Fondu daxil olan vəsait haqqında, yaxud onun hansısa bir hissəsi işlənərsə, onun haqqında mətbuatda
vaxtaşırı məlumat verir və bundan sonra da verməlidir. Ancaq Neft Fondunun idarə olunmasında da bir çox
proseslər var. Buna görə də biz o vaxt mənim Fərmanım ilə Neft Fondunun Müşahidə Şurasını yaratdıq.
Müşahidə Şurasını həm icra orqanlarının, qanunvericilik orqanının nümayəndələrindən, həm də bizim
ictimaiyyətin nümayəndələrindən yaratdıq. İcra orqanlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri prezident
tərəfindən təyin olunublar. Qanunvericilik orqanının nümayəndələri isə Milli Məclisin qərarı ilə təyin
ediliblər.
Beləliklə, biz həm icra orqanlarının, həm də qanunvericilik orqanının bu işə cəlb olunmasını təmin
etmişik. Yenə də deyirəm, şəffaflığın təmin olunması üçün mənim fərmanımda, qəbul edilmiş əsasnamədə,
başqa sənədlərdə çox ciddi müddəalar əks olunubdur. Bunlar Neft Fondunun vəsaitindən istifadədə hansısa
pozuntulara yol verilməsinə imkan verməyəcəkdir.
Müşahidə Şurası daim fəaliyyət göstərməlidir. Rübdə bir dəfə onun iclası keçirilməlidir və gərək
Müşahidə Şurası Dövlət Neft Fondunun hesabatını dinləsin. Təkcə Neft Fondunun yox, auditor xidmətinin
hesabatını da dinləsin və öz münasibətini bildirsin. Bütün bu struktur, sistem, yenə də deyirəm, yalnız və
yalnız Dövlət Neft Fondunun fəaliyyətinin doğru, düzgün, şəffaf olması üçündür.
Mənim fikrimcə, biz indiki mərhələdə hələ ki, Neft Fonduna daxil olan gəlirləri toplayıb müxtəlif
banklarda, – bunu Neft Fondunun rəhbərliyi yaxşı bilir ki, harada, – saxlamalıyıq. Yalnız çox vacib hallarda
bunlardan istifadə edə bilərik. Ancaq bir, iki, üç ildən sonra bizim gəlirlərimiz artacaq və çox sürətlə
artacaqdır. O zaman bu məsələyə baxmaq olar ki, bunun hansı hissəsini saxlamaq, hansı hissəsini bəzi sosial
məsələlərin, xalqın sosial problemlərinin həllinə yönəltmək, yaxud bir hissəsini müxtəlif yollarla investisiya
kimi istifadə etmək və bundan da gəlir götürmək olar. Yəni biz Neft Fondunun vəsaitini elə orada
saxlamamalıyıq. Böyük bir vəsaitdir. Dünya maliyyə sistemində məlumdur ki, belə böyük vəsaitə malik olan
ya dövlət, ya qurum, ya da bank o vəsaiti ancaq toplayıb saxlamır, ondan istifadə edir. Bu istifadə də gəlir
gətirir. Ona görə Neft Fondunun gələcək vəzifələrindən biri də odur ki, toplanan vəsaitdən ölkəmizə əlavə
gəlir gətirmək üçün tədbirlər görsün.
İndi Müşahidə Şurasının birinci iclasıdır. Müşahidə Şurasının üzvləri məlumdur. Bilmirəm, bunları
oxumağa ehtiyac varmı? Artur Rasizadə, Arif Rəhimzadə, Vahid Axundov, İlham Əliyev, Əvəz Ələkbərov,
Fərhad Əliyev, Heydər Babayev, Elman Rüstəmov, Əli Abbasov, Mahmud Kərimov və Neft Fondunun
başçısı Samir Şərifov. Bundan əlavə, buraya baş nazirin müavini Əli Həsənov, – biz Neft Fondundan ilk
vəsaiti qaçqınların, köçkünlərin problemləri üçün ayırmışıq, bu, məlumdur, elan olunubdur, yəqin bu barədə
məlumat verməlidir, – mənim köməkçim Əli Əsədov, başqa köməkçim Dilarə Seyidzadə və digər işçilərim
dəvət olunublar. "Ernst ənd Yanq" Auditor Şirkətinin nümayəndəsi Codi Ketpbel də burada iştirak edir.
Yəqin ki, onun da məlumatını dinləyəcəyik.
Sözü Neft Fondunun icraçı direktoru Samir Şərifova verirəm.
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İTALİYA XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ MARQARİTA BONİVERİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(16 iyul 2002)
Prezident sarayı
16 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Sizi səmimiyyətlə salamlayıram, sizin Azərbaycanla tanışlığınız üçün çox az vaxt ayırmağınızdan təəssüfləndiyimi bildirirəm.
Bununla belə, mən səfəri müsbət qiymətləndirirəm. İtaliya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr bizim üçün
çox əhəmiyyətlidir. Son illər bu əlaqələri inkişaf etdiririk. Uzun müddətdir ki, Bakıda İtaliyanın daimi
səfirliyi fəaliyyət göstərir. Əvvəlki səfir çox yaxşı işləyirdi. Yeni səfir gözəl xanımdır, o da çox yaxşı işləyir.
Biz neft sektoru sahəsində yaxşı əməkdaşlıq edirik. Başqa sahələrdə də əməkdaşlıq üçün imkanlarımız çoxdur.
İtaliya kiçik və orta sahibkarlıq sahəsində yaxşı təcrübə qazanmışdır. Biz indi bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirərək, Azərbaycanda milli sahibkarlarımızı yaratmaq istəyirik. Təbiidir ki, böyük sahibkarların yaranması
hələ ki, çətindir. Ancaq kiçik və orta sahibkarlar təbəqəsi yaratmaq mümkündür. Bu sahədə də İtaliya ilə
əməkdaşlıq etmək istəyirik.
Beləliklə, əlaqələrimizi inkişaf etdirmək üçün imkanlar çoxdur. Sadəcə, gərək hər iki tərəf daha da fəal
işləsin. Güman edirəm ki, Bakıya, Azərbaycana qısamüddətli səfəriniz ölkəmiz haqqında sizdə şəxsi təəssüratlar yaradacaq və əlaqələrimizin inkişaf etdirilməsinə kömək edəcəkdir.
M a r q a r i t a B o n i v e r: Cənab prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirik. Azərbaycan
prezidenti ilə görüşmək və ölkələrimiz arasında qarşılıqlı münasibətlərə dair fikir mübadiləsi aparmaq
imkanından məmnun olduğumu söyləyirəm.
İtaliya hökuməti bu fikirdədir ki, ikitərəfli münasibətlərin daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün sizin
tərəfinizdən əzm, iradə var. Biz həm siyasi, iqtisadi, mədəni, həm də ticarət sahələrində əlaqələri inkişaf
etdirmək istəyirik. Mən Azərbaycanın Xarici İşlər naziri, nazirin müavini, İqtisadi İnkişaf naziri ilə,
Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin başçısı İlham
Əliyevlə, parlament sədrinin müavini ilə görüşlər keçirmişəm. Biz həqiqətən gördük ki, Azərbaycanda demokratiyanın
möhkəmləndirilməsi, insan haqlarının qorunması və bazar iqtisadiyyatının inkişafı sahəsində böyük səylər göstərilir.
Xüsusilə deyərdim ki, bazar iqtisadiyyatının qurulması Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası üçün çox önəmli ola bilər.
İtaliya Azərbaycandan neft idxal edən ilk ölkələr sırasındadır. Mənim hökumətim Azərbaycanla iqtisadiyyat və ticarət
sahələrində münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsində çox maraqlıdır.
Onu da bildirim ki, İqtisadi İnkişaf naziri ilə görüşdə Azərbaycanda biznes imkanlarının təşviqi üçün
İtaliyada Azərbaycan haqqında sərginin təşkili, Azərbaycanın iş adamlarının həmin tədbirdə iştirak etməsi
barədə razılıq əldə olunmuşdur. Azərbaycanın Romada səfirliyinin açılması məsələsi də bizi çox
sevindirərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: İtaliyada Azərbaycanın səfirliyinin açılmasını mən çox istəyirəm. Ancaq bəzi
obyektiv səbəblərdən bu, mümkün olmayıbdır. Yaxşı bilirəm ki, səfirliyin indiyə qədər açılmaması birinci
növbədə Azərbaycana zərər gətirir. Çünki İtaliya kimi bir ölkə ilə daha səmərəli əməkdaşlıq etmək üçün,
təbiidir ki, orada Azərbaycanın səfirliyi olmalıdır. Siz Romaya dönən kimi deyə bilərsiniz ki, prezident söz
verdi, yaxın vaxtlarda İtaliyada Azərbaycanın səfirliyinin açılması haqqında xahiş məktubunu göndərəcəkdir.
Bu təkcə iqtisadi cəhətdən yox, siyasi cəhətdən də çox lazımdır və vacibdir.
Siz yəqin ki, Azərbaycanın ən ağır problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə tanışsınız. Bunun tarixi haqqında sizə məlumat vermək istəmirəm. Ancaq onu bildirmək istəyirəm ki, bu
münaqişə hələ 1989-cu ildə, sovet hakimiyyəti zamanı başlayıbdır.
Azərbaycan və Ermənistan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra bu münaqişə daha da kəskinləşib və
bəzi səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. İşğal edilmiş
torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı zorla çıxarılıb və indi ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayırlar.
1992-ci ildə ATƏT-in Minsk qrupu yaradılarkən ilk sədrlik İtaliyaya həvalə edilmişdi və bu işlə Xarici
İşlər nazirinin müavini cənab Raffaello məşğul olurdu. O, 1993-cü ildə dəfələrlə Azərbaycana gəlib, elə bu
otaqda, bu masanın arxasında mən onunla danışıqlar aparmışam. Nə qədər acı olsa da, mən bunu sizə deməliyəm, təəssüflər olsun ki, İtaliyanın və onun nümayəndəsi Raffaellonun bu sahədə fəaliyyəti çox uğursuz
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oldu. Bu bizim günahımızdır ki, İtaliya ilə bu sahədə əlaqələrimizi zəiflətmişik. İtaliya da Minsk qrupunun
üzvü kimi, öz vəzifəsini müəyyən qədər unudubdur. Ancaq mən istərdim ki, İtaliya bu işə daha da yaxından
cəlb olunsun.
Mən 1998-ci ildə sizin ölkədə rəsmi səfərdə olarkən bu barədə sizin ölkənin prezidenti ilə, Baş naziri ilə və
başqa vəzifəli şəxslərlə danışıqlar aparmışdım. İtaliya ilə əlaqələr bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. İtaliyada
Azərbaycanın səfirliyinin yaradılması ölkəmiz üçün daha çox lazımdır, nəinki İtaliya üçün. Bizim
münasibətlərimiz təkcə bundan ibarət deyildir. Mən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini xatırlatdım. Güman
edirəm ki, İtaliya bundan sonra bu məsələyə diqqət yetirəcəkdir.
M a r q a r i t a B o n i v e r: Sizi əmin edirəm ki, İtaliyaya qayıtdıqdan sonra Mario Raffaellonun həmin
dövrdəki fəaliyyəti, bu sahədə hansı işlərin görüldüyü ilə şəxsən maraqlanacaq, gələcəkdə İtaliyanın bu sahədəki
rolunu gücləndirməyə çalışacağam. İtaliya iki ölkə arasında olan bu münaqişənin tezliklə həllinin tapılmasında
vasitəçi kimi çıxış edə bilər.
Dağlıq Qarabağ kimi mürəkkəb problemin həlli məsələsində Azərbaycan, həqiqətən böyük müdriklik,
təmkinlik nümayiş etdirmişdir. Mən, həqiqətən çox məyus oldum ki, Azərbaycanda böyük sayda qaçqınlar,
məcburi köçkünlər var. Hətta deyərdim ki, belə vəziyyət heç bir ölkədə yoxdur. Biz elə bir ölkə adı çəkə
bilmirik ki, əhalinin ümumi sayına nisbətən bu qədər qaçqın-köçkünü olsun. Cənab Prezident, Sizi əmin edə
bilərəm ki, İtaliya bu sahədə sona qədər fəal rol oynayacaqdır. Biz bunu həm beynəlxalq təşkilatlar, həm də
Avropa təşkilatları çərçivəsində, eləcə də Minsk qrupunda etməyə çalışacağıq. Elə edəcəyik ki, Azərbaycanda sülh bərqərar olsun, bu problem sülh yolu ilə aradan qaldırılsın və ölkənizdə demokratiya daha da inkişaf
etsin.
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AVROPA ŞURASI NAZİRLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ, LÜKSEMBURQUN BAŞ
NAZİRİNİN MÜAVİNİ VƏ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİ LİDİ POLFER BAŞDA OLMAQLA
AVROPA ŞURASININ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(16 iyul 2002)
Prezident sarayı
16 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli xanım səfir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və Lüksemburq dövlətinin çox yüksək və geniş tərkibli
nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərindən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Siz dünən və bu gün burada çox işlər görmüsünüz, görüşlər keçirmisiniz, ölkəmizlə, az da olsa, tanış
olmusunuz. İndi çox şad olaram ki, siz mənə öz fikirlərinizi bildirəsiniz.
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, çox sağ olun ki, bizi qəbul edirsiniz. Mən Sizinlə görüşərkən dediyim
kimi, həm xoşbəxtəm, həm də mənim üçün böyük şərəfdir ki, sizin ölkənizdəyəm. Elə bilirəm ki, Lüksemburqdan rəsmi nümayəndə heyətləri Azərbaycana tez-tez gəlmirlər və biz ilk nümayəndə heyətlərindən
biriyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
L i d i P o l f e r: Bir-birimizdən öyrənməli çox şey var. Bu gün biz, Sizin qeyd etdiyiniz kimi, burada
görüşlər keçirmişik. Ölkənizlə tanış olmaq imkanımız olmuşdur. Artıq məndə belə bir hissiyyat vardır ki,
ölkəniz haqqında əvvəlkindən daha çox bilgim vardır. Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, ölkəniz haqqında
bildiklərimizi Avropa Şurasına mümkün qədər çox çatdıraq.
Cənab Prezident, Sizə məlum olduğu kimi, Lüksemburq Avropanın ortasında yerləşən kiçik bir bölgədir
və təəssüflər olsun ki, illər boyu böyük qonşularının bir-biri ilə apardıqları müharibələrdən əziyyət çəkmişdir, bu müharibələrin mərkəzində olmuşdur. Lakin xoşbəxtlikdən, 50 ildir ki, Avropada sülh hökm sürür və
artıq imkan yaranmışdır ki, təsisatlar səviyyəsində əməkdaşlıq edək. Biz Avropa Şurası, habelə Avropa
Birliyi çərçivəsində əməkdaşlıq edirik. Bu nadir imkan sayəsində Lüksemburqda sülh və iqtisadi inkişaf
hökm sürür. İstərdik ki, bu zəngin təcrübəmizi Sizinlə bölüşək.
50 il bundan əvvəl bizim belə bir tərəqqimiz, nailiyyətimiz yox idi. Lakin indi böyük yol keçmişik və
istəyirik ki, Sizin kimi yeni dostlarla bu təcrübəni bölüşək.
Azərbaycana gəldikdə isə, Sizi təbrik etmək istəyirik ki, 18 ay bundan əvvəl Azərbaycan Avropa
Şurasının üzvü olmuşdur. Eyni zamanda təbrik edirik ki, 18 ay müddətində Azərbaycan bu qədər
nəzərəçarpacaq tərəqqi əldə edibdir. Ölkədə lazımi qanunlar işlənib hazırlanıbdır, konvensiyalar ratifikasiya
olunubdur.
Bizə məlumdur ki, islahatlar daim davam edən prosesdir. Əlbəttə, bəzən bu çox vaxt aparır. Lakin ən vacibi
odur ki, siz artıq bu istiqamətdə işləməyə başlamısınız. Elə bilirəm ki, bununla da Azərbaycan həm iqtisadi,
həm də siyasi sahədə inkişafa nail olacaqdır. Lakin bir məsələ də vardır və o bizə də məlumdur – bu, Dağlıq
Qarabağ məsələsidir. Bu, Azərbaycan üçün ən çətin problemdir. Biz parlamentinizin üzvləri ilə, parlamentdə
çoxluq təşkil edən partiyanın üzvləri ilə, eləcə də müxalifət nümayəndələri ilə görüşmüşük. Onlar da ümumi
fikirdədirlər ki, həqiqətən, Dağlıq Qarabağ problemi Azərbaycanın ən ağrılı-acılı problemidir. İstərdik ki,
Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Sizin fikirlərinizi öyrənək. Siz bu məsələnin siyasi yolla həll olunmasında
bir işıq ucu görürsünüzmü? Biz bilirik ki, Sizin bu günə qədər göstərdiyiniz fəaliyyət, səyləriniz çox səmimi və
ciddi olmuşdur. Lakin təəssüflər olsun, artıq xeyli vaxtdır ki, Dağlıq Qarabağ problemi həll edilmir. Minsk
qrupu 7 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: 7 il yox, 10 il.
L i d i P o l f e r: Artıq 10 ildir ki, fəaliyyət göstərir. Təəssüflər olsun ki, hələ bu günə qədər Minsk qrupunun
fəaliyyəti nəticəsində Dağlıq Qarabağda sülh yaranmamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin qısa müddətdə Azərbaycanda olmaqla əldə etdiyiniz təəssüratlara və bu
barədə mənə verdiyiniz məlumatlara görə çox təşəkkür edirəm. Çox şadam ki, Azərbaycandakı vəziyyətə
obyektiv qiymət verirsiniz. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm. Çünki belə hallara biz az rast gəlirik.
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Siz söylədiniz ki, Lüksemburq kiçik dövlətdir. Vaxtilə o bölgədə gedən müharibələr nəticəsində çox
əziyyətlər çəkibdir. Ancaq 50 il bundan öncə sülh yaranıbdır, ölkəniz inkişaf edibdir. İndi inkişaf etmiş
dövlətdir. Xalqınız yaxşı və rahat yaşayır. Amma müharibə qurtardıqdan və 10 il keçdikdən sonra siz
bugünkü vəziyyətdə deyildiniz. Elədirmi? 20 il keçəndən sonra da bugünkü vəziyyətdə deyildiniz. 50 il
olmasın, mən hesab edirəm ki, 30 ildən sonra sizin ölkəniz çox sürətlə inkişaf edibdir. Əgər nəzərə alsaq ki,
Lüksemburq Avropanın mərkəzindədir, Avropa mədəniyyətinə və Avropa dəyərlərinə malik olan ölkədir,
onda gərək sizin inkişaf müddətiniz daha da qısa olaydı. Amma biz 10 il bundan əvvəl müstəqillik əldə
etmişik. Mən çox uzaq tarixə müraciət etmək istəyirəm. Biz 200 il Rusiya imperiyasının tərkibində olmuşuq.
Keçmişdə Çar Rusiyasının, 1920-ci ildən sonra isə Sovetlər İttifaqının – doğrudur, bu, çar hökumətini
devirib hakimiyyətə gəlmişdi və bu dövlət də imperiyaya çevrilmişdi – tərkibində.
Bir şeyi də nəzərə alın, biz kökümüzə görə avropalı deyilik, biz Avropadayıq, amma milli, dini kökümüzə
görə avropalı deyilik. Avropa dəyərləri həmişə çox mütərəqqi olubdur. Bizim xalqımız o dəyərlərdən həmin
ağır illərdə də faydalanaraq inkişaf edibdir. Ancaq o şəraitdə ki, biz yaşamışıq, o, xalqımızın bütün
potensialının inkişaf etməsinə imkan verməyibdir. O illər, xüsusən XX əsrdə Sovetlər İttifaqının tərkibində
Azərbaycan Avropa dəyərlərinə çox yaxın münasibət göstərərək, onlardan istifadə edərək, mədəniyyəti
inkişaf etdirərək çox şeylər əldə etməsinə baxmayaraq, biz yenə də hələ ki, öz inkişaf səviyyəmizə görə
Avropadan çox aşağıdayıq.
Azərbaycanın 10 illik dövlət müstəqilliyi ağır bir dövrdə keçibdir. Birincisi, dövlət müstəqilliyini əldə edərkən
biz artıq Ermənistanla müharibə şəraitində idik. İkincisi, Azərbaycanın daxilində ictimai-siyasi sabitlik
olmayıbdır. Belə vəziyyətdə ayrı-ayrı siyasi qüvvələr, silahlı dəstələr hakimiyyət uğrunda mübarizə aparıblar.
Bütün bunlar da müstəqillik dövründə yaranmış imkanlardan istifadə edib daha sürətlə inkişaf etməyimizə imkan
verməyibdir. Amma bunlara baxmayaraq, biz sürətlə inkişaf etmişik.
Biz 1995-ci ildə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdik. İqtisadiyyatımızın tənəzzülünü
dayandırdıq, onu ilbəil inkişaf etdirməyə başladıq. Bütün sahələrdə islahatlar keçirdik. Demokratik dəyərləri
qəbul etdik və onları Azərbaycanın hər yerində tətbiq etməyə çalışdıq. Aparılan islahatlar Azərbaycanda
bazar iqtisadiyyatının yaranmasına yönəldilibdir. Bazar iqtisadiyyatını yaratmışıq. Biz böyük layihələr irəli
sürüb Avropa və Amerika ölkələrinin böyük neft şirkətlərini Azərbaycana cəlb edərək, ölkəmizə böyük
investisiya axınını təmin etdik. Amma bunların hamısı rahat şəraitdə keçməyibdir. Biz həm müxtəlif xarici
ölkələrdən göstərilən təzyiq altında olmuşuq, həm də daxildə sabitliyi qorumaq üçün çox tədbirlər görməyə
məcbur olmuşuq. Amma belə şəraitdə bizdə demokratiya, insan azadlığı, mətbuat və söz azadlığı təmin
olunub, vətəndaş cəmiyyəti yaradılıbdır. Siz buyurduğunuz kimi, çox qanunlar qəbul edilmişdir. Onların
əsasında çox işlər görülübdür. Biz Avropa Şurasına qəbul olunmuşuq. Mən bu barədə ona görə geniş danışıram ki, sizdən fərqli olaraq, bəziləri bizə deyirlər ki, Azərbaycanda hər şey indi gərək Fransada, yaxud
Almaniyada, ya da ki, Amerikadakı kimi olsun. Mən istərdim olsun. Amma bu, mümkün deyildir. Bunun
üçün zaman, vaxt lazımdır. Bizim müxalifətin də dilinə belə bir söz düşübdür: Heydər Əliyev deyir ki,
demokratiya üçün zaman lazımdır. Mən bu gün də deyirəm: demokratiyanın başlanğıcı var, amma sonu
yoxdur. Bu yolla nə qədər getsən, o qədər də getməlisən.
Amma bir idmançı tapa bilməzsən ki, tutaq ki, on metrlik məsafəni ayaqla getmək əvəzinə, bu məsafəni
tullanaraq keçsin.
L i d i P o l f e r: Məşqsiz xüsusilə olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap məşq etsə də, mümkün deyildir. Axı fiziki imkanlar var. Hamını
demokratiyaya cəlb etmək üçün insanların dünyagörüşündə də dəyişiklik lazımdır. Əgər insanlar on illərlə,
əsrlərlə başqa bir sistemdə, başqa bir quruluşda yaşayıblarsa, başqa dəyərlərdən istifadə ediblərsə, onları 1
ilə, 2 ilə, 5 ilə, 10 ilə dəyişmək mümkün deyildir. Bunu ancaq illüziyaçılar edə bilər. Sizdə də «illüziyaçı»
sözü var? İllüziyaçılar sirklərdə adamı gətirib qutunun içərisinə qoyur, əlinə mişarı götürərək kəsir, sonra
qutunu açır, adam oradan sağ-salamat çıxır. Bunu illüziyaçı edə bilər.
Bununla demək istəyirəm ki, mən çox məmnunam, siz bu məsələləri düzgün qiymətləndirirsiniz. Eyni
zamanda, onu da demək istəyirəm ki, bizim vəzifəmiz tutduğumuz demokratiya yolu ilə daha da sürətlə getməkdir.
Siz indi sürətlə getməməlisiniz, bu, lazım da deyildir. Bəlkə də yerinizdə sayasınız, yaxud da ki, çox kiçik
addımlarla irəliləyəsiniz. Amma biz gərək qaça-qaça gedək. Biz bunu anlayırıq. Amma istəyirik ki, bizi də
anlasınlar. O şey ki, Azərbaycanda mümkün deyil, onu tələb etmək və o alınmayanda ittiham etmək ki,
burada demokratiya yoxdur və sair, bu, obyektivlikdən kənar bir şeydir.
Siz Dağlıq Qarabağ haqqında mənim fikirlərimi öyrənmək istədiniz. Mən 9 ildir bu işlə məşğul oluram.
Yəni prezident olan gündən. Sizə deyə bilmərəm ki, tarixdə heç vaxt hər hansı bir işlə bu qədər çox məşğul
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olmamışam. Bütün imkanlardan istifadə etməyə çalışıram. ancaq məsələni hələ ki, həll edə bilməmişik.
Bunun həll olunması çox sadədir.
Ermənistan Azərbaycan torpaqlarını işğal edibdir. Ermənistan işğalçıdır, Azərbaycan torpaqlarını işğal
etməyə onun haqqı yoxdur. Ermənistan Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ vilayətinə iddia edir. Onun bu haqqı
da yoxdur. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ən qədim torpaqlarından biridir. Ancaq orada son əsrdə yaşayan
vətəndaşların, insanların çoxu erməni, az hissəsi azərbaycanlı olduğuna görə, onlar deyirlər ki, Dağlıq
Qarabağ Ermənistana məxsus olmayıbdır. Onlar Dağlıq Qarabağı hələ sovet hakimiyyəti süqut etməmiş işğal
etdilər və faktiki olaraq bu ərazini Azərbaycandan ayırıblar. Hətta Dağlıq Qarabağın ətrafında olan 7 inzibati
rayonu da işğal ediblər.
Dağlıq Qarabağ kiçik bir yerdir. Münaqişə başlayanda orada cəmi 160 min adam yaşayırdı, onların 40 mini
azərbaycanlı idi. Onları oradan çıxararaq qovublar. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərin yarısı da oradan
çıxıb gedibdir. Dağlıq Qarabağda cəmi 60 min əhali yaşayır. Kiçik bir yerdir. Amma bizim Dağlıq Qarabağın
ətrafında olan, sırf azərbaycanlılar yaşayan rayonlardan 800 min insan o yerlər işgal edildiyinə görə zorla
çıxarılıbdır.
Beləliklə, onlar Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini, beşdə birini işğal ediblər. İşğal edilmiş torpaqlardan çıxarılan
insanlar indiyə qədər, on ildir ki, çadırlarda yaşayırlar. Bu qədər haqsızlıq bütün dünyanın gözü qarşısında baş verir.
Bu, Avropa Şurasına da, ATƏT-ə də, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına da, bütün böyük dövlətlərə də, Minsk qrupunun
həmsədrlərinə – Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Rusiya və Fransaya, bu ölkələrin başçılarına məlumdur. Əgər biz
istəyiriksə ki, dünyada vətəndaş cəmiyyətləri yaradaq, dünyada hüquqi dövlətlər quraq, demokratiya yaradaq – bu da
həm ATƏT-in, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm də Avropanın böyük dövlətlərinin bəyan etdiyi siyasətdir –
onda onlar bu haqsızlığa niyə göz yumurlar? Deməli, dünyada ikili standart var. Nə vaxt istəyirlərsə, təcavüzü
təcavüz kimi qiymətləndirirlər. Amma nə vaxt istəmirlərsə, təcavüzə göz yumurlar. Buna görə də indi Dağlıq
Qarabağ məsələsini həll etmək üçün bir yol var: ATƏT-in prinsipləri var, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının prinsipləri
var, beynəlxalq hüquq normaları var – hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Elədirmi?
L i d i P o l f e r: Əlbəttə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan da müstəqil dövlət kimi, tələb edir ki, onun ərazi bütövlüyü təmin
edilsin. Bunun üçün Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan torpaqlarından çıxmalıdır. Bu barədə
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri var. Ancaq ermənilər o qətnamələri yerinə
yetirmirlər. Onlar işğal olunmuş torpaqlardan çıxsa, Azərbaycan Dağlıq Qarabağa öz tərkibində ən yüksək
dərəcəli müxtariyyət hüququ verməyə hazırdır. Amma Ermənistan bununla razı deyildir. O deyir ki, Dağlıq
Qarabağ mənim olmalıdır. Bu, bütün beynəlxalq normalara ziddir. Yaxud kiçik Dağlıq Qarabağa dövlət
müstəqilliyi statusu verməyi tələb edirlər. Buna biz razı ola bilmərik. Öz ərazimizdə hansısa bir bölgəyə
dövlət müstəqilliyi statusu verməyə razı ola bilmərik. Həqiqət budur. Bu həqiqəti də dünyada hamı bilir.
Amma böyük dövlətlərin başçıları da, ATƏT-in başçıları da bizə deyirlər ki, gedin danışın, özünüz bir yol
tapın. Mən bunun yolunu göstərirəm. Əgər başqa bir yolu varsa, gəlin siz göstərin, Avropa Şurası göstərsin,
ATƏT göstərsin, Avropa Birliyi göstərsin, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı göstərsin, Amerika göstərsin,
Rusiya, Fransa göstərsin. Bizə yolu göstərin. Siz yol göstərmisiniz.
Bəyanat verirlər ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Amma 10 ildən artıqdır ki,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü pozulubdur, buna qətiyyən fikir vermirlər. Azərbaycanın prezidenti kimi, mən
gecə-gündüz çalışıram, başqa heç bir yol tapmıram. Ermənistanın silahlı qüvvələri Azərbaycan torpağından
mütləq çıxmalıdır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalıdır. Yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
azərbaycanlılar öz torpaqlarına qayıtmalıdır, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
özünüidarə statusu verilməlidir və Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh yaranmalıdır. Bunun yolu budur!
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, əlbəttə, mən anlayıram ki, bu Sizin üçün çox çətin, ağrılı bir
məsələdir. Yəqin ki, Sizin yerinizdə hər hansı başqa bir ölkənin lideri olsaydı, o da eyni hissləri, narahatlığı
keçirərdi. Sağ olun ki, bu haqda düzgün və geniş məlumat verdiniz. Təəssüflər olsun ki, mən yol göstərmək
iqtidarında deyiləm. Ona görə də yalnız ümid etmək qalır ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh olacaqdır. Çünki bugünkü vəziyyət – nə sülh, nə müharibə vəziyyəti inkişafa mane olur.
Mən xəritələri görmüşəm. Xəritələrdə Azərbaycanın Dağlıq Qarabağdan əlavə, işğal olunmuş ərazilərini
görmüşəm. Məndə həqiqətən də belə bir sual yaranıbdır: Azərbaycanın da cənub hissəsində əsas ərazidən ayrılmış bir hissə vardır. Mənim bu sualım sadəlövh görünə bilər. Ərazi dəyişikliyinə cəhd olunubmu? Bəlkə
Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşdirilsin və Azərbaycanın ayrılmış hissəsi Ermənistan torpaqları hesabına
Azərbaycanın əsas ərazisinə birləşdirilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın torpağıdır, Azərbaycanın bir
hissəsidir. Təəssüflər olsun ki, 1920-ci illərdə Azərbaycana qarşı ədalətsizlik olubdur. İndi Naxçıvanı
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Azərbaycanın əsas ərazisindən ayıran 40 kilometr məsafə – bunu siz xəritədə görmüsünüz, Mehri rayonu,
hansı ki, əhalisi tam azərbaycanlılardan ibarət olubdur – Ermənistana verilibdir. Bu bizim torpağımız olubdur.
Əgər ermənilər Naxçıvanı Azərbaycanın əsas ərazisindən ayıran hissədə olan həmin torpağı Dağlıq Qarabağ
məsələsində bizimlə dəyişdirmək istəyirlərsə, onda qoy bu məsələni qaldırsınlar, baxaq.
L i d i P o l f e r: Yalnız Sizə uğur arzulamaq qalır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, qanunlar və konvensiyalar sahəsində, həqiqətən valehedici göstəricilərə
nail olmusunuz. Mən başa düşürəm ki, bunu etmək olduqca çətindir. Lakin dinamik, möhkəm işləyən parlament
olsa, qanunları, əlbəttə ki, təsdiq etmək olar. Ancaq qanunların tətbiq edilməsi çox çətin prosesdir. Avropa Şurası,
Avropa ailəsi Sizə bu işdə yardımçı olmalıdır. İslahatlar sahəsində Azərbaycana kömək etməlidir. Elə olmamalıdır
ki, bir tərəf bu işə bütün qüvvəsini sərf etsin, digər tərəf isə yalnız kənarda durub barmaq silkələməklə məşğul olsun. Bir işdə Azərbaycana yardımçı, köməkçi olmaq lazımdır. Qanunlar çıxarıldıqdan sonra onların yerinə
yetirilməsi üçün bacarıqlı, yüksək səviyyəli kadrlar, inzibatçılar lazımdır. Avropa Şurası bu sahədə də Azərbaycanla çox işləməlidir. Mən hesab edirəm ki, bütün mümkün əlaqələrdən istifadə edib Azərbaycanın islahatlar
aparmasına yardımçı olmaq lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu sözlərinizə görə mən sizə çox təşəkkür edirəm.
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, açıq danışdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Siz qeyd etdiniz ki, doğrudur, Azərbaycan Avropaya məxsusdur, lakin eyni zamanda tam Avropa da deyildir.
Mən hələ keçmiş SSRİ vaxtında Özbəkistanda, Türkiyədə olmuşam. Cənab Prezident, deməliyəm ki, onlarla
müqayisədə siz tamamilə avropalısınız. Mən Avropa ilə sizin aranızda heç bir fərq görmürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Avropalıyıq. Mənsə, sadəcə, bizim avropalı olmaq prosesimizi anlatmaq istədim.
İndi biz avropalıyıq və bir çox avropalılardan daha çox avropalıyıq.
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, bizi bağlayan cəhətlər ayıran cəhətlərdən daha çoxdur. Əlbəttə ki,
müxtəlif ənənələr, müxtəlif keçmişimiz, müxtəlif qavrama ola bilər. Lakin bizi bağlayan məqamlar daha
çoxdur. Ona görə də elə bilirəm ki, dözümlülük, demokratiya, sərbəstlik, qanunun aliliyi – biz bu sahədə
əməkdaşlıq etməliyik və sizə yardımçı ola bilərik.
Buraya gəlməzdən əvvəl mən çoxlu material oxudum. Səfər ərəfəsində bizim səfir hazırlamışdı. Həmin
materialları dərindən öyrəndim. Bunlar müxtəlif mövzulara, siyasi dustaqlar, Venesiya Komissiyası ilə
əməkdaşlıq və s. aid idi. Sizinlə görüşdən əvvəl Ədliyyə naziri ilə söhbət etdim. O bizə elə söhbətlər etdi ki,
bəlkə də onun dediklərinin çoxu Avropa Şurasına məlum deyildir. Ona görə də mən fikirləşirəm ki, daha çox
danışsaq, daha çox əlaqədə olsaq, fikir mübadiləsi aparsaq, lazım olmayan mübahisələr də aradan götürülər.
Onda ölkənin imicinə də xələl gəlməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur.
L i d i P o l f e r: Elə biz də razılaşırdıq ki, görüşlər zamanı çox səmimi, açıq söhbət edək, fikir
mübadiləsi aparaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də çox səmimi söhbət edirik.
L i d i P o l f e r: Cənab Prezident, bu açıq və səmimi söhbətə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı
bildirmək istəyirəm. Elə bilirəm ki, biz əməkdaşlıq edəcəyik və xalq arasında hörməti olan Sizin kimi liderin
sayəsində Azərbaycan Avropaya daha da yaxınlaşacaqdır. Əgər bizim tərəfimizdən hansısa bir yardım lazım
olarsa, həmişə bunu etməyə hazırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Elə sizin bugünkü danışıqlarınızdan mən çox dəstək aldım. Bunun
özü də yardımdır. Ümidvaram ki, gələcəkdə də çox səmərəli əməkdaşlıq edəcəyik. Sağ olun.
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YAPONİYANIN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN BİRİNCİ MÜAVİNİ SUQİURA SEYKENİN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(17 iyul 2002)
Prezident sarayı
17 iyul 2002-ci il
S u q i u r a S e y k e n: Cənab prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Böyük İpək Yolunda
mühüm nəqliyyat qovşağı olan, habelə zəngin tarixə və ənənələrə malik Azərbaycana gəlməyimi çoxdan
arzulayırdım. İndi Azərbaycana ilk səfərə İpək Yolunun energetika missiyasının başçısı kimi gəlmişəm.
Nümayəndə heyətinə Yaponiya hökumətinin, işgüzar və elmi dairələrin nümayəndələri daxildirlər. Bu ilin
sentyabrında dövlətlərimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulmasının 10 ili tamam olacaqdır. Bazar iqtisadiyyatına keçmək üçün ardıcıl səylərinə və bunun sayəsində sanballı nəticələr əldə olunduğuna görə
Azərbaycan prezidentinə səmimi təşəkkürümü və ehtiramımı bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz iqtisadi inkişafda, demokratiyanın, azadlığın və insani dəyərlərin inkişafında
böyük uğurlar qazanmış ölkə kimi, Yaponiya ilə qarşılıqlı münasibətlərə böyük əhəmiyyət veririk.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər qurulmuşdur.
Lakin bu münasibətlər yalnız 1997-98-ci illərdən sonra lazımınca inkişaf etmişdir. Belə ki, Yaponiya yeni
müstəqil dövlətlərə göz qoyur, bu ölkələrin nəyə qadir olduqlarını və imkanlarını öyrənirdi. Azərbaycan da
Yaponiya ilə yaxınlaşmaq, onunla müxtəlif istiqamətlərdə əlaqələr qurmaq imkanlarını öyrənirdi. Böyük
İpək Yolunun bərpası proqramı da məhz o illərdə irəli sürülmüşdür. Yaponiyanın o vaxtkı Baş naziri cənab
Haşimoto «Böyük İpək Yolu diplomatiyası» adlı xüsusi proqram elan etmişdi. Bu proqramda Yaponiyanın
və Azərbaycanın mənafeləri üst-üstə düşür. Həmin dövrdən başlayaraq, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında
bütün sahələrdə, xüsusən iqtisadi sahədə əlaqələr daha intensiv inkişaf edir. Azərbaycan Xəzərin ölkəmizə
aid sektorundakı zəngin neft və qaz yataqlarında dünyanın iri neft şirkətlərinin köməyi və iştirakı ilə işlər
görürdü və bu prosesə Yaponiya şirkətlərini də cəlb etmək qərara alınmışdı.
Müəyyən fəal iqtisadi münasibətlər qurulduqdan sonra, 1998-ci ilin fevral ayında Azərbaycan
prezidentinin Yaponiyaya rəsmi səfəri oldu. Bu səfər zamanı Yaponiya ilə Azərbaycan arasında iqtisadi münasibətlərin inkişafına dair bir sıra məsələlər müzakirə olundu. Səfər hökumətlərarası sənədlərin, o cümlədən
Azərbaycan prezidentinin və Yaponiya Baş nazirinin imzaladıqları əsas sənədin qəbul edilməsi ilə başa çatdı.
Həmin vaxtdan ölkələrimiz arasında təkcə iqtisadi sahədə deyil, həm də bir sıra digər sahələrə dair daha fəal
əməkdaşlıq başlandı.
İndi Azərbaycanda Yaponiyanın neft şirkətləri işləyirlər. Bu ölkə bizə 400 MVT gücündə olan «Şimal»
DRES-in tikintisi üçün güzəştli kredit ayırmışdır və stansiya artıq tikilir, bu ilin sonunadək işə salınacaqdır.
«Niçimen» şirkəti ilə Azərbaycanın «Azərkimya» şirkəti arasında əməkdaşlıq yaranmışdır. Yaponiya İxracİdxal Bankının ayırdığı 90 milyon dollar məbləğində kreditlə iri buxar elektrik stansiyasının tikintisi başa
çatdırılmışdır. Yaponiya həyatımızın digər sahələrinə də maraq göstərir.
Mədəniyyət, səhiyyə, kənd təsərrüfatı sahələrinə qrantlar ayırdığına görə Yaponiyaya minnətdarlığımı
bildirirəm. Məsələn, Azərbaycanın simfonik orkestri Yaponiyanın qrantı ilə «Yamaha» firmasından yeni
musiqi alətləri almışdır. Kənd təsərrüfatı sahəsində özəl sektorun inkişafına kömək etmək üçün Yaponiyadan
traktorlar, kombaynlar və digər kənd təsərrüfatı texnikası alırıq.
Böyük İpək Yolunun energetika missiyası Yaponiyanın Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri ilə, o cümlədən
Azərbaycanla əməkdaşlığının daha geniş proqramını nəzərdə tutur. Ümid edirik, Yaponiya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri zamanı bir çox məsələlər konkretləşdirilə bilər. Son vaxtlar irəli sürülmüş «Şərqə
baxış» ideyasını dəstəklədiyimi bildirirəm. Asiya Bankının üzvü olan Azərbaycana yardım göstərdiyinə görə
də Yaponiya hökumətinə təşəkkür edirəm.
S u q i u r a S e y k e n: Yaponiya Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri arasında Azərbaycana öncül yer
verir, çünki bu ölkə həm zəngin neft ehtiyatlarına, həm də böyük tarixə və ənənələrə malikdir, qədim Böyük
İpək Yolu üstündə mühüm məntəqədir. Sabiq Baş nazir cənab Haşimoto «İpək Yolu diplomatiyası» proqramını
hazırlayarkən belə bir əqidəni əsas tutmuşdur ki, bu proqram Rusiya, Çin, Hindistan, Ərəb ölkələri ilə
həmsərhəd olan Mərkəzi Asiyaya və Qafqaza sülh, sabitlik və tərəqqi gətirəcək və Böyük İpək Yolunun
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bərpası nəinki bu yolun üstündə yerləşən dövlətlərə, həm də bütün regiona, bütün dünyaya sülh gətirəcəkdir.
Yaponiya Azərbaycana öz dövlətini qurmaqda mümkün qədər yardım göstərir və bu zaman iqtisadi
infrastrukturun təkmilləşdirilməsinə, sosial sahənin yaxşılaşdırılmasına və kadr hazırlığına önəmli əhəmiyyət
verir. İndiki nümayəndə heyəti Azərbaycana bu proqram çərçivəsində gəlmişdir. Yaponiyanın Baş naziri bu
ilin aprelində Çində keçirilmiş beynəlxalq forumda bir təşəbbüs irəli sürmüşdür. Bu təşəbbüs ondan ibarətdir
ki, Şərqi və Cənub–Qərbi Asiya ölkələrində yüksək iqtisadi artım şəraitində enerji daşıyıcılarının mümkün
ola biləcək qıtlığı ilə əlaqədar, zəngin enerji ehtiyatlarına malik Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələri ilə
əməkdaşlığın inkişafına səy göstərilməlidir. Bu ideyadan məqsəd həm də bütövlükdə Asiya regionunun təhlükəsizliyini, o cümlədən enerji təhlükəsizliyini təmin etməkdir.
Bilirik ki, Əfqanıstan ölkədə sülhün bərqərar olması və sabitliyin bərpa edilməsi yolunda ilk addımlar
atır. Neft və qaz boru kəmərlərinə gəldikdə isə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi ilə yanaşı, İran, Əfqanıstan, Pakistan, habelə Çin ərazisindən keçən boru kəmərləri çəkilişinə dair digər
ideyalar da mövcuddur. Əgər Əfqanıstanda əmin-amanlıq və sabitlik bərqərar olarsa, Mərkəzi Asiya və
Qafqaz ölkələri, Şərqi və Cənub–Qərbi Asiya ölkələri arasında möhkəm əlaqələr yaranacaqdır.
Bizim fikrimizcə, Mərkəzi Asiya və Qafqaz ölkələrinin Şərqi Asiya regionuna neft və təbii qaz nəql
etməsi üçün 5–10 il tələb olunur. Məhz bu baxımdan Yaponiyanın Baş naziri bəyan etmişdir ki, belə bir
marşrutu hazırlamağın vaxtı gəlib çatmışdır və missiyamızı da ona görə buraya göndərmişdir.
Bizim ölkəmiz bundan sonra da öz səylərini digər ölkələrin, habelə beynəlxalq təşkilatların səyləri ilə
birləşdirəcəkdir ki, Şərqə diqqəti gücləndirmək mümkün olsun. Onu da əlavə edim ki, ölkəmiz Yaponiya
şirkətlərinin də iştirak etdikləri Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin tikintisi faktını ürəkdən alqışlayır və
«bu layihə çərçivəsində hansısa digər əməkdaşlıq formalarını» müzakirə etmək istərdi.
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GUÖAM TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN UKRAYNANIN YALTA ŞƏHƏRİNƏ
İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BAKININ BİNƏ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ
MÜSAHİBƏ
(19 iyul 2002)
19 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Yaltaya getməyimin səbəbi məlumdur. Orada GUÖAM-ın növbəti
zirvə görüşü keçiriləcəkdir. Sizə bundan savayı başqa bir şey deyə bilmərəm. Əgər sözünüz, suallarınız
varsa, verin.
S u a l: Cənab Prezident, dövlətlərarası iqtisadi saziş imzalanacaqmı?
C a v a b: Orada bir çox saziş imzalanacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, zirvə görüşündə qərarlar konsensus əsasında qəbul olunur. Özbəkistanın
bu görüşdə iştirak etməməsi sənədlərin qəbul olunmasına maneçilik törədə bilərmi?
C a v a b: Onun əhəmiyyəti yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Yalta görüşü çərçivəsində münaqişələrlə bağlı müzakirələrin aparılacağı
və xüsusi bəyanat veriləcəyi gözlənilirmi?
C a v a b: Müzakirələr, ümumiyyətlə, dünyada təhlükəsizlik və sabitlik haqqında aparılacaqdır. Bütün bu
problemlər də buraya daxildir. Bu barədə də xüsusi qərar qəbul olunacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, görüşdə GUÖAM-ın möhkəmləndirilməsi, onun fəaliyyətinin səmərəsinin
artırılması üçün hansı işlər görüləcək və bunun nəticəsini Siz necə təsəvvür edirsiniz?
C a v a b: Əgər bu təşkilat varsa və o, müəyyən olunmuş qaydada, təyin edilmiş vaxtlarda öz
toplantılarını keçirirsə, hər belə zirvə görüşü o təşkilatın möhkəmlənməsinə kömək edir. Güman edirəm ki,
bu dəfə də belə olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, azad iqtisadi zonaların yaradılması ilə bağlı məsələ müzakirə ediləcəkmi?
C a v a b: Bəli, biz bu barədə saziş imzalayacağıq.
S u a l: Cənab Prezident, enerji sektoru ilə bağlı keçirilmiş müşavirədə Siz bildirmişdiniz ki, taxıl
zəmilərində yanğın olan rayonların icra hakimiyyətlərinin başçıları buna görə məsuliyyət daşıyırlar.
İki gün əvvəl Qusar rayonunda da belə bir yanğın baş vermişdir. Buna görə həmin rayonun icra
hakimiyyətinin başçısı məsuliyyət daşıyırmı?
C a v a b: Bilirsiniz, kim nə üçün məsuliyyət daşıyır, bu həmişə araşdırılır. Mən sizdən çox xahiş edirəm,
jurnalistsiniz, dəfələrlə sizə demişəm, səviyyənizi artırın. Dünyanın bir çox ölkələrində meşələr yanır. Meşələri
yanan ölkələrin, nə bilim, prezidentlərini, qubernatorlarını və sair – bunları həbs etmək, yaxud məsuliyyətə cəlb
etmək lazımdır? Hər bir faktın özünəməxsus xüsusiyyətləri var. Məsuliyyət də onunla müəyyən olunur. İndi sən
belə bir sual verəndə özünü də pis vəziyyətə qoyursan, məni də məcbur edirəsən ki, sənə belə sərt cavab verim.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin rəsmi nümayəndəsi
Riçard Bauçer bildirmişdir ki, biz Azərbaycanda referendumun təxirə salınmasına tərəfdarıq. Sizin buna
münasibətiniz?
C a v a b: Biz referendumu təyin etmişik və avqustun 24-də də keçirəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, bir sıra müxalifət partiyaları referendumu boykot etmək barədə qərar
çıxarıblar…
C a v a b: Bu onların öz işləridir. Bizdə demokratiyadır, hər bir partiya, yaxud da ki, təşkilat istədiyi işi
görə bilər. Boykot edə bilsələr, qoy etsinlər.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya Xəzərdə hərbi təlimlərə hazırlıqla əlaqədar işləri yekunlaşdırır.
Azərbaycan bu təlimlərdə iştirak edəcəkmi?
C a v a b: Azərbaycan bu hərbi təlimlərdə iştirak edəcəkdir.
S u a l: Müşahidəçi kimi iştirak edəcək?
C a v a b: Əgər iştirak edəcəksə, deməli, müşahidəçi deyildir.
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GÜÖAM-ın ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ YALTA ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
(20 iyul 2002)

20 iyul 2002-ci il
Hörmətli dövlət başçıları, dostlar!
Xanımlar və cənablar!
İcazə verin, qonaqpərvərliyə görə, Krımın bu gözəl guşəsində işimiz üçün əla şərait yaradıldığına görə
zirvə görüşünün təşkilatçılarına, ilk növbədə, dostumuza – Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmaya
səmimi minnətdarlığımı bildirim.
Qeyd etmək mənə xoşdur ki, Yalta sammiti GUÖAM-ın dövlət başçılarının artıq beşinci görüşü, eyni
zamanda, təşkilatımızın üzvü olan dövlətin ərazisində, digər beynəlxalq hadisələr çərçivəsindən kənarda
keçirilən ikinci sammitdir. Yeri gəlmişkən, hər iki sammit Ukraynanın ərazisində, gözəl Yaltada təşkil
olunmuşdur.
Biz bütün beş ölkənin bərabər hüquqlara və imkanlara malik olduğu nadir regional qarşılıqlı fəaliyyət
strukturu yaratmışıq. Hesab edirəm ki, mənafelərimizin ümumiliyinə, və bir-birimizə gərək olduğumuza heç
kimin şübhəsi yoxdur.
Ötən illər ərzində Birliyimiz özünün həyat qabiliyyətini təsdiqləmiş və əməkdaşlıq üçün böyük potensial
olduğunu göstərmişdir. Xalqlarımız arasındakı tarixi, ənənəvi sıx əlaqələrə söykənən qarşılıqlı fəaliyyətin
inkişafı üçün möhkəm bünövrə qoyulmuşdur. Bizim birgə fəaliyyətimizin məqsədləri və başlıca istiqamətləri
müəyyən edilmişdir. Bugünkü görüşümüzdə digər sənədlərlə yanaşı, təşkilatdaxili əlaqələrimizin və
tərəfdaşlarımızla münasibətlərimizin möhkəmlənməsinə təkan verməli olan iki sənəd – "GÜÖAM
Dövlətlərinin Xarici İşlər Nazirləri Şurası haqqında Əsasnamə" və "GÜÖAM-ın Kiyevdəki İnformasiya ofisi
haqqında Müvəqqəti Əsasnamə" də imzalanacaqdır. Əminəm ki, yaradılan bu orqanlar qarşılıqlı surətdə
faydalı əməkdaşlığımızın möhkəmlənməsində və inkişafında mühüm rol oynayacaqdır. Yaltadakı görüşümüz
məsul tarixi məqamda, dərin dəyişikliklər, ciddi təhdidlər və böyük ümidlər dövründə, təhlükəsizliyin yeni
arxitekturasının inkişafı şəraitində keçir. Dünyada gedən proseslər, ilk növbədə qloballaşma ölkələrimiz
qarşısında yeni imkanlar açır, eyni zamanda, yeni vəzifələr və tələblər də qoyur.
Müstəqilliyin təşəkkül tapması uğrunda on illik keşməkeşli mübarizədən keçən dövlətlərimiz dünya
sisteminə inteqrasiya edilmiş cəmiyyətlər – qanunun aliliyi, siyasi plüralizm və bazar iqtisadiyyatı
prinsiplərinə əsaslanan demokratik cəmiyyətlər qurulması yolu ilə dönmədən irəliləyirlər.
Bu baxımdan biz GUÖAM çərçivəsində əməkdaşlığı dövlətlərimizin suverenliyi və müstəqilliyinin
möhkəmlənməsinə, onların sabit inkişafının təmin olunmasına və xalqlarımızın rifahının yüksəlməsinə,
dünya sisteminə inteqrasiyaya kömək etməli olan mühüm amil kimi qiymətləndiririk.
Qarşıya qoyulmuş məqsədlərə çatmağa doğru yolda biz dövlətlərimizin təhlükəsizliyi baxımından
çoxsaylı təhdidlərlə və hədə-qorxularla üzləşirik. Mən təcavüzkar separatizm, terrorizm, dini və milli
ekstremizm, dövlətlərin daxili işlərinə qarışmaq, silahlı təcavüz, ərazilərin işğalı, qanunsuz silah alveri,
narkobiznes kimi halları və hərəkətləri nəzərdə tuturam. Bütün bu təhlükələr təşkilatımızın üzvü olan beş
dövlətdən üçünün ərazisində törədilmiş silahlı münaqişələrdə daha açıq-aydın təzahür etmişdir.
Ona görə də biz həmin münaqişələrin dincliklə nizama salınması yolunda real uğurların olmaması ilə
əlaqədar öz dərin narahatlığımızı ifadə etməyə bilmərik. Təcavüzkarların və seperatçıların hərəkətləri ilə
barışmaq meylinin müşahidə edilməsi, bəzən isə münaqişə zonasındakı vəziyyəti möhkəmlətmək və
qanuniləşdirmək cəhdlərinə açıq-aşkar göz yumulması, bəzi vasitəçilərin "baş vermiş fakt" əsasında "asan"
nizamasalmaya çalışması, etnik təmizləmələri və işğalı tanımağa cəhd göstərilməsi yalnız gərginliyin
artmasına gətirib çıxarır və münaqişələrin, həqiqətən, ədalətli həlli perspektivini uzaqlaşdırır.
Deməliyəm ki, nə qədər çox vaxt keçirsə, bu münaqişələrin nizama salınması ilə məşğul olmalı olan
beynəlxalq təşkilatlar, aparıcı ölkələrin münaqişələrin həlli üçün birləşən ayrı-ayrı qrupları, təəssüf ki,
getdikcə daha çox məhz belə mövqe – məqbul sayılmayan mövqe və münaqişələrin həllini beynəlxalq
hüquq, hər bir ölkənin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və dövlət sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında təmin
edə bilməyən mövqe tuturlar.
Mən bunun üzərində ona görə ayrıca dayandım ki, biz, bir yandan, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əməl
olunmasının zəruriliyi, yəni hər bir dövlətin suverenliyinin, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün, dövlət
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sərhədlərinin toxunulmazlığı və pozulmazlığının təmin edilməsi barədə həm bütün beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən, həm də böyük dövlətlər tərəfindən bəyanatlar eşidirik. Bəli, belə bəyanatlar tez-tez edilir, amma
bununla belə, münaqişənin həllinə dair artıq əməli iş görüləndə, təəssüf ki, son vaxtlar onların çoxu bizi
inandırmağa çalışır ki, bilirsinizmi, baş vermiş faktla razılaşmaq lazımdır, hansısa bir yol tapmaq gərəkdir.
Məgər beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əməl etməkdən başqa ayrı bir yol ola bilərmi?! Əgər beynəlxalq
hüquq prinsipləri bizim inandığımız və böyük ümidlər bəslədiyimiz, öz prinsiplərinin dəyişməz olduğunu
bəyan edən, praktikada isə bizə hansısa başqa bir yol axtarmağı məsləhət görən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı,
ATƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən təsdiqlənmişsə, onda ikili standart əmələ gəlir. Zənnimcə,
müşahidə etməyə başladığımız ən təhlükəli meyl məhz bundan ibarətdir. Əgər bu meyl dayandırılmasa,
onda, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüququn mövcudluğuna son qoyular və o, ayrı-ayrı güclü və ya hər hansı
səbəblər üzündən müəyyən üstünlüyə yiyələnmiş ölkələrin ixtiyarında olacaqdır. Ancaq biz bununla razılaşa
bilmərik. Mən bu çox mühüm məsələ üzərində dayanmaq üçün sizin bir qədər vaxtınızı almağı lazım bildim.
İndiki mərhələdə bu məsələ, –Cənubi Qafqazdakı münaqişələrin sülh yolu ilə nizama salınması
təcrübəsindən çıxış edərək, bu barədə danışmağa əsasım var, – bu meyl, təəssüflər olsun ki, getdikcə daha
geniş yayılır. Biz onu dayandırmalıyıq.
Beynəlxalq hüququn BMT Nizamnaməsində, Helsinki Yekun Aktında, BMT-nin və ATƏT-in başqa
sənəd və qərarlarında təsbit edilmiş hamılıqla tanınmış norma və prinsipləri münaqişələrin tez bir zamanda
sülh yolu ilə həllinin əsaslanmalı olduğu təməldir. Müstəqil dövlətlərin suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün
və beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlərinin pozulmasının bundan sonra da davam etməsi daha böyük
fəlakətə gətirib çıxaracaqdır. Biz dincliklə nizamasalmada beynəlxalq birliyin yardımına ümid bəsləməklə
yanaşı, bu təhdidlərə qarşı durmaq və münaqişələrin həllinə şərait yaratmaq üçün GUÖAM çərçivəsində
səylərimizi birləşdirməliyik.
Ölkələrimiz bu təhdidlərin ciddiliyinə və onların üstündən sükutla keçilməsinin yolverilməzliyinə,
onların daha asanlıqla aradan qaldırılması yollarının axtarışına dünya birliyinin diqqətini lap əvvəldən cəlb
etmişdir. 2001-ci ilin 11 sentyabr hadisələri bütün dünyanı sarsıtdı. Həmin gün ABŞ-da törədilmiş terror
əməlləri planetimizdə sülh və təhlükəsizlik üçün ən ciddi qorxu olan beynəlxalq terrorizm və ekstremizm
qarşısında ümumi gücsüzlüyümüzü bizim hamımıza əyani surətdə nümayiş etdirdi.
Bizim dövlətlərimiz terrorizmə qarşı beynəlxalq koalisiyaya elə ilk gündən qoşuldu. Azərbaycan
antiterror koalisiyasında iştirakını dərhal bəyan etdi və bu mövqelərə sadiq qalır. Bizim birlik də bu
mübarizəyə öz sanballı töhfəsini verərək, belə vəhşi terror hərəkətlərini pisləyən müvafiq bəyanatlarla çıxış
etmişdir. Amma biz bununla kifayətlənməməliyik.
Bu baxımdan, bu gün qəbul edəcəyimiz sənədləri – "Regionda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin
edilməsi sahəsində birgə səylər haqqında bəyannamə"nin, habelə terrorizmlə, mütəşəkkil cinayətkarlıqla və
digər təhlükəli cinayətlərlə mübarizə sahəsində əməkdaşlığa dair sazişin əhəmiyyətini vurğulamaq istəyirəm.
Bizim əməkdaşlığımız öz təzahürünü bir sıra sahələrdə tapan ümumi mənafelərə əsaslanır. Onların
arasında GUÖAM çərçivəsində iqtisadi əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. Ölkələrimiz qarşılıqlı ticarət-iqtisadi
münasibətlərin inkişafından çox böyük fayda götürəcəkdir. Əminəm ki, bu gün imzalanacaq "GÜÖAM-ın
üzvü olan dövlətlər arasında azad ticarət zonası yaradılması haqqında saziş" yaxşı zəmin olacaqdır.
Ticarət-iqtisadi sahədə və digər əlaqədar sahələrdə milli qanunvericiliklərin təkmilləşdirilməsindən,
qanunların tətbiqi praktikasının yaxşılaşdırılmasından və qəbul edilən qərarların icrasından çox şey asılı
olacaqdır. Sahə işçi qruplarının fəaliyyətini qaydaya salmaq, habelə ölkələrimizin sahibkarları və biznes
dairələri arasında birbaşa əlaqələrin inkişafını dəstəkləmək lazımdır. Bu gün imzalanmağa təqdim olunacaq
"GÜÖAM"-ın üzvü olan ölkələrin işgüzar Şurasının yaradılması haqqında saziş" də məhz bu məsələlərin
həllinə həsr edilmişdir.
Bizim əlaqələrimizin inkişafında və möhkəmlənməsində nəqliyyat sahəsində əməkdaşlıq olduqca böyük
rol oynayır. Bu əməkdaşlıq dövlətlərimizin əlverişli coğrafi mövqeyinə əsaslanır. TRASEKA-nın da, strateji
cəhətdən digər mühüm marşrutların da keçdiyi GUÖAM məkanında nəqliyyat dəhlizlərinin səmərəli və
təhlükəsiz fəaliyyətinin təmin olunması üçün biz hələ çox işlər görməliyik. Söhbət təkcə nəqliyyat
infrastrukturunun inkişafından və tranzit üçün əlverişli şərait yaradılmasından deyil, həm də bu dəhlizlər
vasitəsilə hər cür qeyri-ideal transfertlərin qarşısının alınmasından gedir.
Hörmətli həmkarlar!
Beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində siyasi və praktiki əməkdaşlığın qaydaya salınması və yuxarıda adı
çəkilən sahələrdə transregional layihələrin həyata keçirilməsi GUÖAM-ın beynəlxalq mövqelərini
möhkəmlətməyin çox mühüm elementləridir. BMT-də, ATƏT-də, Avropa Şurasında qarşılıqlı fəaliyyət
sahəsində müsbət təcrübəmiz var, digər regional strukturlarla, habelə ölkələrlə dialoq qaydaya salınır, NATO
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və Avropa Birliyinin GUÖAM-a marağı artır. Bu nailiyyətləri daha da inkişaf etdirmək lazımdır.
Mən burada müxtəlif beynəlxalq təşkilatları və dövlətləri təmsil edən qonaqları görməyimə şadam.
Hesab edirəm ki, bu, Birliyimizin potensialının və artıq qazanmış olduğu nüfuzun beynəlxalq aləmdə daha
çox etirafının parlaq sübutudur və "GUÖAM-ın fəaliyyətində müşahidəçilərin statusu haqqında qərar"ın
qəbul edilməsinin məqsədəuyğunluğunu təsdiqləyir. Həmin qərar GUÖAM-ın coğrafi-siyasi miqyasının
genişlənməsinə, onun imkanlarının və beynəlxalq əlaqələrinin dinamikasının güclənməsinə, dövlətlərarası və
regionlararası əməkdaşlığın yeni çərçivələrinin yaranmasına və inkişafına kömək edəcəkdir.
Mədəniyyət, din, elm, təhsil sahələrində mübadilələrin inkişafına xidmət edəcək Avropa-Qafqaz-Asiya
mədəni dəhlizinin yaradılması barədə GUÖAM-ın irəli sürdüyü təşəbbüs humanitar əməkdaşlığın geniş
perspektivləri çərçivəsində çox ümidverici layihədir. Güman edirəm ki, mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq
haqqında bu gün imzalanan protokol bu təşəbbüsün həyata keçirilməsinə lazımi təkan verəcəkdir.
Əziz dostlar!
Sonda qeyd etmək istərdim ki, GUÖAM-ın indiki zirvə görüşünün yekunları birliyimizin zəifliyi barədə
səslənən bütün bədbin fikirlərə ən yaxşı cavabdır. Bu gün qəbul edilən sənədlər GUÖAM-ın bir təşkilat kimi
inkişafı yolunda daha bir ciddi addımdır. GUÖAM-ın indiki və əvvəlki zirvə görüşlərinin yekun sənədlərində
təsbit olunmuş məqsəd və vəzifələrin həyata keçirilməsi nəinki siyasi, ticarət-iqtisadi, humanitar və başqa
sahələrdə əməkdaşlığın inkişafına səbəb olacaq, həm də beynəlxalq birlikdə dövlətlərimizin mövqelərini
möhkəmlədəcək və dünya inteqrasiya prosesinə layiqli birgə töhfə verməyə imkan yaradacaqdır.
Əziz dostlar, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm!
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YALTA ZİRVƏ GÖRÜŞÜNÜN YEKUN SƏNƏDLƏRİNİN İMZALANMASI
MƏRASİMİNDƏN SONRA GUÖAM-ın ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT BAŞÇILARININ MƏTBUAT KONFRANSI
(20 iyul 2002)
Yalta,
Livadiya sarayı
20 iyul 2002-ci il
S u a l: Leonid Daniloviç, Siz xüsusən MDB ərazisində GUÖAM-ın rolunu necə
qiymətləndirirsiniz? İkinci sual isə bütün prezidentlərədir. Sizin bugünkü çıxışlarınız göstərdi ki,
mənafelərin dramaturgiyası yetərincə mürəkkəbdir. Siz əminsinizmi ki, yaradılması haqqında bu gün
saziş imzaladığınız azad ticarət zonası reallığa çevriləcəkdir?
L e o n i d K u ç m a: Şəxsən mən, sadəcə, əminəm ki, ölkələrimizin inkişafının azad ticarət zonası
vasitəsilə inkişafdan savayı, ayrı bir inkişaf yolu mövcud deyildir. Əmtəənin və kapitalın sərbəst hərəkətinə
imkan vermək lazımdır, ona görə ki, bütün dünya bu prinsiplə inkişaf edir. Yox, əgər biz öz qınımıza
qapılsaq, necə deyərlər, öz mənzillərimizə çəkilsək, bunun nəticəsi məlumdur. Mən dünən dedim ki, MDBnin bütün mövcudluğu ərzində Ukrayna həmişə azad ticarət zonasına tərəfdar olmuşdur. Amma gördüyünüz
kimi, biz bir nəticə əldə etməmişik. Biz hesab edirik ki, hər halda, biz bir-birimizi anlamaq üçün, ikincisi isə,
bütün mexanizmlərin işlənib hazırlanması üçün çox ciddi addımlar atırıq. Bu zonanın işləyəcəyinə isə,
Ukrayna prezidenti kimi, mənim heç bir şəkk-şübhəm yoxdur. O, Ukraynaya lazımdır və əminəm ki, birliyə
daxil olan ölkələrə də gərəkdir.
S u a l: Mən sualımı Ukrayna və Moldova prezidentlərinə ünvanlamaq istərdim. Məlumdur ki,
GUÖAM-ın kontekstində Avrasiya neft nəqli dəhlizinin həlli problemi dəfələrlə xatırlanır. Adı
hallandırılan bu borunun Moldova ərazisindən keçməsi nə dərəcədə güman edilir?
L e o n i d K u ç m a: Mənim cavabım çox sadədir. Zənnimcə, borunun ərazidən keçməsi çox da vacib
deyildir. Vacib olan Moldovanın bu layihədə iştirakıdır. Biz Moldovanı bu prosesin, Odessa–Brodı, oradan
da Qdanska gedəcək nəqliyyat dəhlizi üzrə hazırda yaratdığımız konsorsiumun tamhüquqlu iştirakçısı
olmağa dəvət edirik.
V l a d i m i r V o r o n i n: Elə etmək lazımdır ki, boru kəməri, hər halda, Moldova ərazisindən keçsin.
Leonid Daniloviç, belə olarsa, biz onun maliyyələşdirilməsinə qoşular və gələcəkdə tranzitdən gəlir əldə edə
bilərik. Əks təqdirdə, biz, sadəcə olaraq, tranzitsiz qala bilərik. Leonid Daniloviç, ona görə də biz bu məşhur
boru kəməri ilə nə isə nəql edə biləcək ölkələrlə birgə işləyəcəyik ki, həmin boru kəməri Moldovadan da,
Ukraynadan da keçsin və biz ondan ölkələrimizin rifahı naminə istifadə edə bilək.
S u a l: Mənim sualım Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyeviçədir. GUÖAM-ın üzvü olan üç dövlət
hələ də millətlərarası, silahlı münaqişələr girdabındadır və bu münaqişələr hələ də öz həllini gözləyir.
Bugünkü zirvə toplantısında bu barədə söhbət getdimi və bu gün imzalanmış sənədlər münaqişələrin
həllinə necə kömək edə bilər? İkinci sualım isə Ukrayna prezidentinədir. İndiki zirvə görüşündə çoxlu
əcnəbi müşahidəçi iştirak edir. Bu, beynəlxalq birliyin quruma marağının artdığını sübut edir. Necə
bilirsiniz, Qərbin aparıcı ölkələri, o cümlədən ABŞ Sizin bu gün bəyan etdiyiniz iddialı layihələrin
həyata keçirilməsinə nə dərəcədə kömək edə bilərdilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycanlı müxbir Azərbaycan prezidentinə sual verir… Burada bu qədər
prezident var, onlara sual vermək lazımdır, mənə evdə də sual verə bilərsiniz… Sizin sualınıza mən öz
çıxışımda müəyyən dərəcədə cavab verdim. Yəni mən məhz münaqişələr, onların uzun müddət davam etməsi,
dünyanın müxtəlif regionlarında, ələlxüsus da bizim regionda – Cənubi Qafqazda sabitliyin pozulması barədə
danışdım. Lakin bu münaqişələrin qarşısını almaq, onları sülh yolu ilə həll etmək üçün təsirli tədbirlər
görülmür. Bütün beynəlxalq təşkilatlar bizi məsələni sülh yolu ilə nizama salmağa çağırır. Biz özümüz də bunu
istəyirik, yəni biz hərbi əməliyyatların yenidən başlanmasını istəmirik. Biz sülh istəyirik, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal etmiş, işğal etdikləri ərazilərdən 1 milyondan çox azərbaycanlını yurd-yuvalarından qovmuş
Ermənistanla müharibəni də biz başlamamışıq. Bu qaçqınlar 10 ildir ki, çadır şəhərçiklərində ağır şəraitdə yaşayırlar.
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Bu müharibənin və bu faciələrin günahkarı biz deyilik. Bununla belə, biz həmin məsələni sülh yolu ilə həll
etmək istəyirik. Lakin problemi sülh yolu ilə həll etmək üçün beynəlxalq təşkilatların – Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının, ATƏT-in və digər təşkilatların fəal köməyi lazımdır. Özü də, məsələn, ATƏT Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsini həll etmək üçün hələ 10 il bundan əvvəl – 1992-ci ildə xüsusi Minsk qrupu
yaratmışdır. Hazırda üç böyük dövlət – Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa bu qrupa rəhbərlik edir.
Lakin bizim onlarla uzun illər davam edən əməkdaşlığımız heç bir nəticə vermir.
Onların bizə məsləhəti bundan ibarət olur ki, qoy Ermənistan və Azərbaycanın rəhbərləri öz aralarında
razılığa gəlsinlər, bu halda, Minsk qrupu və digər beynəlxalq təşkilatlar bizə kömək göstərəcəklər. Yəni söhbət
münaqişəyə son qoyulması barədə razılıq əldə edildikdən sonrakı köməkdən gedir. Əlbəttə, belə köməyə
ehtiyacımız olacaqdır. Amma əvvəlcə münaqişəni aradan qaldırmaq lazımdır. Məhz bu məsələdə biz indiyədək
beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətini hiss etmirik. Ona görə də bu gün,
açığını deyim, şübhə etməyə başlayıram, görəsən, doğrudanmı bütün kiçik və böyük dövlətlər, bütün
beynəlxalq təşkilatlar beynəlxalq hüququn sarsılmazlığı, hər bir dövlətin beynəlxalq aləmdə tanınmış
çərçivəsində suverenliyinin, ərazi bütövlüyünün və sərhədlərinin toxunulmazlığı mövqeyində möhkəm dayanır?
Bax, vəziyyət belədir. Mən bir daha bu barədə ürək ağrısı ilə danışıram. Yenə də əlavə edirəm ki, buna
baxmayaraq, biz münaqişənin dincliklə həlli yollarını axtarmaqda davam edirik.
L e o n i d K u ç m a: Biz bu gün zirvə görüşündə iştirak etdiklərinə görə beynəlxalq təşkilatlardan olan
bütün qonaqlarımıza, müşahidəçilərə təşəkkürümüzü bildiririk.
Bu gün zirvə görüşünün işinə bir çox ölkələrin diqqətinin cəlb olunması bizi həqiqətən sevindirir. Bu gün
bizim ümumi fikrimiz var, mən Xəzər dənizindən Qara dənizə qədər yolun – həm nəqliyyat, energetika və
digər sahələrdə, həm də əmtəə və kapitalın hərəkəti baxımından Avropaya ən vacib strateji marşrutlardan biri
olmasını nəzərdə tuturam. Lakin böyük ölkələrin, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada iştirakı
bizim – birlik iştirakçılarının öz niyyətlərimizin nə dərəcədə ciddi olduğunu göstərəcəyimizdən asılı
olacaqdır. Bugünkü zirvə görüşü isə belə bir əminlik yaradır ki, biz həqiqətən, bundan əvvəlki
görüşlərimizdə heç yaxın düşə bilmədiyimiz sənədlər imzaladıq.
Ümid edirik ki, bu gün müşahidəçilər bizim işimizi nəzərdən qaçırmadılar.
S u a l: Cənab Şevardnadze, cənab Kuçma, GUÖAM-ı tammiqyaslı regional təşkilata çevirmək
nəzərdə tutulurmu? Özbəkistanın rolu nədən ibarət olacaq və bundan sonra GUÖAM regional
təhlükəsizlik məsələləri və problemləri ilə məşğul olacaqmı?
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Mən Özbəkistandan başlamaq istəyirəm. Bəyanatda deyildiyi kimi, bu
ölkənin təşkilatımızdan çıxması məsələsi həll olunmayıbdır və bu gün Özbəkistanın nümayəndəsi prezidentin
şəxsi nümayəndəsi kimi iştirak etdi. Hadisələrin bundan sonra necə inkişaf edəcəyini, mən deyərdim ki, bu
cür çaşqınlığın həqiqi səbəblərini zaman göstərəcəkdir.
Regional təşkilata çevrilib-çevrilməyəcəyimizə gəldikdə isə, zənnimcə, bu məsələdə şübhə olmamalıdır.
Mən çıxışımda dedim ki, bir müddətdən sonra başqa ölkələrin də təşkilatımıza qoşula biləcəyinə, onda
miqyasımızın da, fəaliyyətimizin də, müvafiq olaraq, mənafelərimizin də genişlənəcəyinə şübhə etmirəm. Bir
sözlə, addımbaaddım, tədricən, mərhələ-mərhələ çalışacağıq ki, ictimai təşkilatlar və başlıca olaraq,
beynəlxalq təşkilatlar bizi ciddi bir qüvvə, əgər bilmək istəyirsinizsə, regional təşkilat kimi tanısınlar.
Bu gün əsas məsələlər barədə prinsipial razılıqlar əldə edildi. Bunlar təhlükəsizlik problemləri, iqtisadi
əməkdaşlıq problemləridir. Hesab edirəm, bu, sadəcə olaraq, tarixi hadisədir ki, biz, dörd dövlət azad ticarət
zonası haqqında razılığa gələ bildik. Biz digər təşkilatlarla, birliklərlə buna çoxdan çalışırdıq. Gürcüstan
prezidenti kimi, mən öz borcumu – çünki qarşıdakı bir ildə biz sədrlik edəcəyik – bunda görürəm ki, məhz
bu saziş var gücü ilə işləsin.
Konkret olaraq, adamlar, dövlətlərimiz yəqin etməlidirlər ki, biz bu sahədə həqiqətən irəliləmişik, bu,
bütün dövlətlər, bütün xalqlar, bütün vətəndaşlar üçün faydalıdır.
L e o n i d K u ç m a: Mən Eduard Şevardnadzenin dediklərinin hamısına tam şərikəm. Yalnız onu əlavə
etmək istəyirəm ki, 11 sentyabrdakı məlum hadisələrdən sonra biz terrorizmlə, çirkli pulların qanuniləşdirilməsi
və digər cinayətlərlə mübarizə problemləri ilə məşğul olmaya bilmərik. Ona görə də bu gün müvafiq sənədlər
qəbul edildi.
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UKRAYNADA YAŞAYAN SOYDAŞLARIMIZLA GÖRÜŞÜ
(20 iyul 2002)
Yalta
20 iyul 2002-ci il
T ə l ə t Ə l i y e v(Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri): Çox hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin, bu gün Sizinlə görüşə toplaşan Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar adından «Ukrayna
torpağına xoş gəlmisiniz!» deyim və Sizə ən xoş arzularımı çatdırım, GUÖAM təşkilatına daxil olan ölkələr
arasında iqtisadi əməkdaşlıq məsələlərinin belə yüksək səviyyədə müzakirə edilməsi üçün göstərdiyiniz səylərə
görə Sizə hamımızın təşəkkürünü yetirim, Azərbaycan xalqının rifahı, Azərbaycan dövlətçiliyinin inkişaf
etdirilməsi və möhkəmləndirilməsi naminə, dünyada özünə layiq yer tutması üçün sərf etdiyiniz tükənməz
əməyə görə Sizə öz minnətdarlığımızı bildirim. Allah-təaladan Sizə möhkəm cansağlığı və uzun ömür arzulayırıq.
Ukraynada yaşayan yarım milyon azərbaycanlı, diasporumuz adından bildirmək istəyirəm ki, biz Sizin
daxili və xarici siyasətinizi dəstəkləyirik. 2003-cü ildə prezident seçkilərində Sizin qalib gəlməyiniz üçün –
buna heç kəsin şübhəsi yoxdur – var qüvvəmizlə çalışacağıq. Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayında
verdiyimiz tövsiyələr əsasında diasporumuzu daha da gücləndirəcəyik və həmişə Sizə dayaq olacağıq.
Cənab Prezident, bu gün burada yığışanların çoxu Sizin 1970-ci illərdə, Azərbaycanın rəhbəri olarkən SSRİnin ən məşhur universitetlərinə göndərdiyiniz insanlardır. Bunların hamısı Sizin yetirmələrinizdir, ardıcıllarınızdır.
Onlar bununla fəxr edirlər. Çox əlamətdar haldır ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresini yaradanlar məhz Sizin
yetirmələrinizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Vaxtımız azdır, ona görə mən sizə bir neçə sual verəcəyəm. Onlara
cavab alandan sonra da öz fikirlərimi sizə bildirəcəyəm.
Burada toplaşanlar yalnız Krım vilayətindəndir, yoxsa Ukraynanın başqa vilayətlərindən də var?
T ə l ə t Ə l i y e v: Bu gün burada Ukraynanın 15-dən çox vilayətindən gəlmiş azərbaycanlılar var.
Bunlar Konqresin regional təşkilatlarının fəallarıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bu, az deyildir. Krım vilayətində nə qədər azərbaycanlı yaşayır?
T ə l ə t Ə l i y e v: Krım vilayətində 15 minə qədər azərbaycanlı yaşayır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onların neçə nümayəndəsi burada iştirak edir?
T ə l ə t Ə l i y e v: Onların burada 4 nümayəndəsi var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ayağa qalxsınlar. Əyləşin. İndi sənin mənə deyiləcək başqa sözün varmı?
T ə l ə t Ə l i y e v: Mən xahiş edirəm ki, icazə versəydiniz, Konqresin sədri Sizi salamlayardı,
Konrqesin fəallarından da bir-iki nəfər ürək sözlərini deyərdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buyursunlar.
T ə l ə t Ə l i y e v: Oqtay Əfəndiyev.
O q t a y Ə f ə n d i y e v(Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri): Möhtərəm cənab Prezident,
birinci növbədə, bütün 500 minlik diaspor adından Sizi salamlayır və bildirirəm ki, azərbaycanlıların hər biri
Sizin kimi dahi şəxsin bizimlə görüş üçün vaxt ayırmasını böyük şərəf sayır və buna görə Sizə dərin
minnətdarlığımızı yetiririk. Siz 1997-ci ildə Ukraynaya səfəriniz zamanı diasporun nümayəndələri ilə
görüşmüşdünüz. Bizim Konqres o vaxt verdiyiniz tövsiyələr və məsləhətlər əsasında Azərbaycandan kənarda
yaradılmış birinci qurum idi. Bundan əlavə, mən fərəh hissi ilə onu da demək istəyirəm ki, Konqres Ukrayna
azərbaycanlılarının milli prinsip əsasında qurulmuş yeganə təşkilatıdır, alternativi yoxdur və mərkəzləşdirilmiş prinsiplər əsasında işləyir. Konqres vilayətlərlə çox sıx ünsiyyətdə işləyir və bu, azərbaycanlılar
arasında həmrəyliyin təmin olunmasına imkan verir.
Bundan əlavə, Konqres səfirliklə də sıx əlaqədə işləyir. Biz hər gün Tələt müəllimlə görüşürük.
Azərbaycan dövlətinin, Sizin tutduğunuz istiqamətdə fəaliyyət göstəririk. Konqresin mətbu orqanları
vasitəsilə biz nail oluruq ki, Ukraynada yaşayan hər bir soydaşımız Azərbaycanda baş verən hadisələr barədə
həmin gün məlumat alır. Bu bizim həmrəyliyimiz üçün yaxşı şərait yaradır.
İmkanım olsaydı, mən uzun-uzadı danışardım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Uzun-uzadı lazım deyil, sual verəcəyəm. Sən Ukrayna Azərbaycanlıları
Konqresinin başçısısan?
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O q t a y Ə f ə n d i y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Özün Kiyevdə yaşayırsan?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Bəli, Kiyevdə yaşayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə işdə işləyirsən?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Mən Konqresdəki işimdən əlavə, Ukrayna prezidenti yanında milli məsələlər üzrə
Şuranın Rəyasət Heyətinin üzvüyəm. Bakıda keçirilmiş qurultayda yaradılmış Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvüyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Sən ixtisasın üzrə bir iş görürsənmi?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Mən iş adamıyam. İnvestisiya şirkətim var. Amma Konqresdə işim çox
olduğuna görə, təəssüf ki, bunun üçün o qədər də vaxt ayıra bilmirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş adamı kimi iş görürsən, ya yox?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Bəli çalışıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şirkətin vəziyyəti necədir? Gəlirin, filanın var? Heç kəs nəyi isə gizlətməsin. Bu,
həyatımızın reallığıdır. Mən istərdim ki, burada bizim azərbaycanlılar dövlət strukturunda da vəzifə
tutsunlar. Amma ondan daha da yaxşı, istərdim ki, bacarıqlı biznesmen olsunlar. Çünki biznesmen olsa, həm
öz diasporuna daha çox fayda verəcək, həm öz yaşayışı yaxşı olacaq və xalqımıza da faydası çox olacaqdır.
Ona görə də sən mənim bu suallarıma utanmadan, sərbəst cavab ver.
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Cənab Prezident, mənim şirkətimin yaxşı gəliri var və yaxşı pul qazanıram.
Şirkətimdə çoxlu azərbaycanlı çalışır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır, kasıb deyilsən. Bilirəm ki, Konqres Ukraynanın bütün 25 vilayətində
olan azərbaycanlıları birləşdirir. Sən dediyin kimi, alternativ təşkilat yoxdur. Bu, çox gözəl haldır. Ümumiyyətlə, Ukraynada azərbaycanlıların təşkilatlanması, demək olar ki, keçmiş SSRİ-nin başqa yerlərinin
hamısından tez və daha da keyfiyyətli keçibdir. Bir sualım da var. Konqresdən yerli seçkili hakimiyyət
orqanlarında kimsə var, yoxsa yox?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Cənab Prezident, bu yaxınlarda Ukraynada yerli seçkilər və Ali RADA-ya –
parlamentə seçkilər keçirildi. Konqresin 9 nümayəndəsi rayon, şəhər və vilayətin deputatı oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs Ukrayna parlamentinin deputatı var?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Təəssüf ki, hazırda Ukrayna parlamentində azərbaycanlı deputat yoxdur. Biz
əlimizdən gələni edirik ki, gələn dəfə bir neçə azərbaycanlı Ukrayna parlamentində təmsil olunsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Diaspor kimi, sayına görə siz Ukraynada ruslardan sonra təxminən neçənci
yerdəsiniz?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Üçüncü yerdəyik. Birinci yerdə rus, ikinci yerdə tatar, üçüncü yerdə
Azərbaycan diasporudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rus diasporu heç, onu kənara qoyaq. Bəs erməni diasporu?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Cənab Prezident, Ukraynada erməni diasporu çox zəifdir. Mən
maraqlanmamışam, bilmirəm onların sayı nə qədərdir. Onların elə bir güclü, milli prinsip əsasında qurulmuş
təşkilatı yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu elə sənin səhvindir ki, maraqlanmamısan. Gərək maraqlanaydın.
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Bildiyimə görə, bu yaxınlara kimi onların tanınmış, milli prinsip əsasında
qurulmuş təşkilatı yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər, bütün Ukrayna üzrə yoxdur, amma mən burada prezident Kuçma ilə söhbət
edirdim, o mənə dedi ki, ermənilər Yaltada hakimiyyəti əllərinə keçirmək istədilər. Sizin bundan o qədər xəbəriniz
yoxdur. Seçkidə hakimiyyəti əllərinə almaq istəyiblər. Kuçma dedi ki, mən prezidentin xüsusi nümayəndəsini
Yaltaya göndərdim, bütün bunların qarşısını aldı. İndi sən deyirsən ki, ermənilərin elə bir gücü yoxdur. Əgər gücü
yoxdursa, Yalta kimi şəhərdə – özü də erməni şəhəri deyil, burada çoxlu ruslar, ukraynalılar, qədimdən də çoxlu
tatarlar yaşayırlar – bu yaxın vaxtlarda istəyirlər ki, hakimiyyəti ələ keçirsinlər. Sizin bundan heç xəbəriniz
yoxdur. Bu onu göstərir ki, sizin informasiyanız çox azdır və ermənilərin sayının nə qədər olmasını bilməməyin
və bununla maraqlanmamağın da məni razı salmır. Çünki bilin, bütün ölkələrdə diaspor nöqteyi-nəzərindən
Azərbaycanın rəqibi – mən bunu daha yumşaq deyirəm, əslində düşməni – ermənilərdir.
Məsələn, Ukraynada gürcü diasporu nə qədərdir?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Çox azdır. Amma Ukrayna parlamentində gürcü millətindən olan 5 deputat
var.
T ə l ə t Ə l i y e v: Cənab Prezident, 5 nəfər yox, 2 nəfər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Beşdir.
T ə l ə t Ə l i y e v: Onların içərisində osetin də, acar da var.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr, beşdir. Bunu bu gün mənə Kuçma da deyib, Şevardnadze də deyibdir.
Görürsünüzmü, mənim məlumatım sizinkindən çoxdur.
Bilirsiniz, mənim bu kəskin suallarımdan narahat olmayın və bu sizi incitməsin, məyus olmayın və
düşünməyin ki, Heydər Əliyev gəldi, bizi tənqid etməyə başladı. İş ondadır ki, mən istəyirəm siz gördüyünüz
işlərlə bərabər, biləsiniz ki, bundan da çox görməlisiniz.
Sizi daha çox dinləməyə vaxt yoxdur. Öz fikirlərimi sizə deyəcəyəm. Bunlar Dünya Azərbaycanlılarının
qurultayında səslənibdir. Ancaq konkret olaraq sizin üçün – Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar üçün bunu
demək istəyirəm. Qeyd etdim ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar, həqiqətən, keçmiş Sovetlər İttifaqının
respublikalarında yaşayan azərbaycanlılara nisbətən daha tez təşkilatlanıblar. Bu təşkilatlandırma da sağlam
gedibdir. İndi də görürəm ki, sizin Konqresiniz sağlamdır. Yəni burada çəkişmə, qrupbazlıq, bir-biri ilə
əsassız rəqabət, biri-birinin paxıllığını çəkmək və sair yoxdur. Bəlkə səhv edirəm?
O q t a y Ə f ə n d i y e v: Düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma olsa da, bəlkə o qədər azdır ki, mən bunu görə bilmirəm. Bu xüsusiyyətlər,
ümumiyyətlə, hər bir insana xasdır. Azərbaycanlılar üçün olduqca xasdır. Ona görə mən bunları deyirəm. Bir
də ona görə deyirəm ki, başqa yerlərdə, məsələn, Rusiyada biz belə hallarla çox rastlaşırıq. Moskvanın
özündə hərə özünə bir Azərbaycan cəmiyyəti yaradıbdır. Belə şey olmaz axı. İş adamıdır, pulu var, filanı var,
çox yaxşı. Amma bilməlidir ki, gördüyü iş nə məqsəd daşıyır. Əgər artıq başına müəyyən qədər
azərbaycanlıları yığıb öz işlərini görmək istəyirsə, onda bu, cəmiyyət deyildir. O, firma yaratsın, filan etsin,
öz işini görsün. Həqiqətən öz vətəni, xalqı, milləti üçün, müstəqil Azərbaycan üçün bir iş görmək istəyirsə,
onda belə prinsiplə hərəkət etmək olmaz. Yəni bu nöqteyi-nəzərdən sizin vəziyyətiniz müsbətdir. Mən
əvvəldən də hiss edirdim, əvvəllər də buraya gələndə söhbətlərdən hiss etmişəm, səfirlə də söhbətdən hiss
etmişəm, indi Konqresin başçısı da ilk sözlərindən bunu büruzə verdi ki, burada hər şey yaxşıdır.
Bilirsiniz, qürbətdə yaşamaq asan deyildir. Hər bir insan doğulur, böyüyür, onun kökü var, qohuməqrəbası var, doğma torpağı var. Hər kəs o yerlərə bağlı olur. Amma bu, yüz il bundan əvvəl olan əhvalruhiyyədir. Son əsrdə dünya elə dəyişibdir ki, insanlar çox böyük miqrasiya edirlər. Bu, təkcə bizim bölgədə,
keçmiş sovetlər məkanında deyil, dünyanın hər yerində belədir. İndi dünyada gedən proseslərdir və bu
prosesləri də heç kim idarə etmir. Bunlar obyektiv proseslərdir. Biz azərbaycanlılar da bu proseslərdə istəristəməz iştirak edirik. Məsələn, mən hesab edirəm ki, bizim azərbaycanlılar üçün belə miqrasiya prosesinin
meydana çıxması və azərbaycanlıların öz ərazisindən, öz torpağından çıxaraq dünyanın başqa ölkələrində
yaşaması, məskən salması, özü üçün orada iş yaratması, həyat qurması, oradakı cəmiyyətdə özünə yer
tutması – bunların hamısı bizim ümumi milli mənafeyimizə xidmət edən hallardır. Ona görə də mən sizə
deyəndə ki, qürbətdə yaşamaq çətindir, bunu mən köhnə fikirlərlə deyirdim. Amma indi çətin bir şey yoxdur.
İnsan üçün harada xoşdursa, orada da yaşayır. Harada o daha yaxşı yaşayırsa, bunu da edir. Harada ailəsi
üçün daha yaxşı şərait əldə edirsə, orada da yaşayır. Bunların hamısı təbii, insani keyfiyyətlərdir. Ancaq
insan gərək heç vaxt öz milli kökünü, torpağını, vətənini, öz dilini unutmasın. Öz dinini yaddan çıxarmasın.
Öz milli-mənəvi ənənələrini unutmasın. Özü də, bir var ki, onu unutmuram, mənim xatirimdədir,
hafizəmdədir, bəli, bu mənim millətimin xüsusiyyətidir, millətimin bu adəti var, bir də var ki, onu yaşatsın.
İndi bizim müstəqil Azərbaycanda prinsipimiz belədir. Biz Avropa dövlətiyik. Amma kökünü götürsək,
biz müsəlman aləminə mənsubuq. Uzun əsrlər boyu biz müsəlman dini, müsəlman millətinin milli mənəvi
dəyərləri ilə yaşayıb böyümüş adamlarıq. Ancaq XIX əsrdə Azərbaycan Rusiyanın tərkibinə daxil olandan
sonra və Azərbaycanda, xüsusən də neft sənayesi inkişaf edəndən sonra Bakıya, Azərbaycana Avropadan
böyük maraq olubdur. Buraya gələn iş adamlarının sayı artandan sonra Azərbaycanda Avropa mənəvi
dəyərləri, ümumbəşəri dəyərlər kök salmağa, inkişaf etməyə başladı. Bizim o vaxtkı mütərəqqi insanlarımız
– onlar məhz ona görə mütərəqqi insan hesab edilirlər ki, keçmişdə – 200, 300, 400 il əvvəl yaşamış
ənənələri bərk-bərk saxlayıb, ondan ayrılmamaq hissi ilə yaşayandan sonra fikirləşdilər ki, gərək qollarımı
açım, görək burada mənim öz milli dəyərlərimdən savayı başqa nə yerləşər? Avropa dəyərləri, ümumbəşəri
dəyərlər… Ona görə də biz get-gedə avropalaşdıq. Biz coğrafi nöqteyi-nəzərdən Avropadayıq. Amma
Avropanın başqa millətlərindən fərqimiz ondan ibarətdir ki, bizim min illərdən çox tarixi olan köklərimiz
var. Azərbaycan xalqının ən üstün xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, bunlara baxmayaraq, tarixi nöqteyinəzərdən qısa bir zamanda onun mütərəqqi insanları Avropa dəyərlərini, ümumbəşəri dəyərləri mənimsəyə
bildilər, xalqımızı oyatdılar, Avropaya yaxınlaşdırdılar.
XIX əsrin sonunda yaşayan mütəfəkkir insanlarımızın, yazıçılarımızın, şairlərimizin hamısının adını
çəkmək istəmirəm. Əgər təkcə Üzeyir Hacıbəyovu götürsək, bütün millətimiz üçün bəsdir. O bizim üçün nələr
yaratdı! Qadınları çadranın altından çıxmağa qoymayan, mövhumat içərisində yaşayan xalqın Üzeyir
Hacıbəyov kimi nümayəndəsi 1908-ci ildə özünün məşhur «Leyli və Məcnun» operasını yaratdısa – opera
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Avropa dəyərlərinə mənsub olan bir janrdır – yaxud da ki, «Arşın mal alan» operettasını, «O olmasın, bu
olsun» əsərini yaratdısa, başqa əsərlər yaratdısa, ona görə yaratmadı ki, insanları ağlatsın, yaxud güldürsün.
«Leyli və Məcnun», təbiidir ki, qədim Şərq əfsanəsidir. Füzulinin böyük poemasının əsasında o bu əsəri
yazıb tamaşaçılara göstərməklə Şərq fəlsəfəsinin, Şərq aləminin dərinliyini, insanın nə qədər sədaqətli
məxluq olduğunu nümayiş etdirdi. O vaxtlar «Leyli və Məcnun»u oxuyanları barmaqla saymaq olardı.
Amma 1908-ci ildə, hələ mövhumatın hökm sürdüyü dövrdə operanı səhnəyə qoymaqla, insanlara o sevgini,
məhəbbəti, saf, ülvi hissiyyatları bildirməklə göstərdi ki, xalqımızın mənəvi kökləri nə qədər sağlamdır.
O, «Arşın mal alan» operettasını gülmək üçün yox, yaxşı mahnılarla insanlara zövq vermək üçün
yaratmadı. O göstərdi ki, bəli, bizim o vaxtkı adət-ənənələrimiz imkan vermədi ki, insan sərbəst olsun. Hətta
həyat yoldaşını seçmək üçün də onu görə bilməzdin. Onu gərək ya xalası, bibisi, ya da, nə bilim, kimisə
gedib görəydi, seçəydi, gətirəydi oğlanın evinə. İndi siz belə, sevgisiz kiminləsə həyat qura bilərsinizmi?
Nəinki həyat qurmaq, hətta bir müddət görüşmək üçün, yəqin ki, hissiyyatınız olmasa, bunu etməzsiniz.
Bizim xalqımız «Arşın mal alan», yaxud da ki, «O olmasın, bu olsun» kimi əsərlərin köməyi ilə oyandı,
ondan sonra da böyük əsərlər yarandı. Təkcə musiqidə yox, elmdə, ədəbiyyatda, bütün sahələrdə – texnikada,
sənayedə biz avropalaşdıq, Avropa ölkəsi olduq. Avropa ölkəsi olduğumuz üçün də istəyirik ki, soydaşlarımız Ukraynada, Rusiyada, Almaniyada, harada istəsələr yaşasınlar, amma öz milli-mənəvi dəyərlərini
qoruyub saxlasınlar. Dinini, adət-ənənəsini unutmasınlar, eyni zamanda yaşadıqları ölkənin də dilini
bilsinlər. Həmin ölkənin adət-ənənələrindən də xəbərdar olsunlar. Onu da, bunu da bilsinlər. Bu halda biz
daha zəngin oluruq. Əgər burada bir ukraynalı öz dilini və adət-ənənələrini bilirsə, sizin çoxlarınız həm
Ukrayna dilini, həm rus dilini, həm də öz dilinizi bilirsiniz. Siz Ukraynanın ərzaq məhsullarının, içkilərinin
də dadını bilirsiniz, ətirli Azərbaycan çayının da. Biri bizim adətimizdir, o biri də onların.
Beləliklə, mən istəyirəm ki, siz burada qaynayıb-qarışasınız. Bu mənim siyasətimdir. Mən 33 il bundan
öncə, 1969-cu il iyul ayının 14-də, belə isti bir gündə Azərbaycanın başçısı təyin olunmuşdum. O vaxtdan
indiyə qədər mən istəyirəm ki, öz xalqımı, azərbaycanlıları, Azərbaycan millətini inkişaf etdirim, qaldırım.
Bunun yollarından birini də onda görürəm ki, azərbaycanlı təkcə Şamaxıda oturmasın, Naxçıvanda,
Kəlbəcərdə, yaxud da ki, Maştağada oturmasın. Qoy Maştağada da olsun, amma getsin Zaporojyedə işləsin,
nə bilim, filan yerdə olsun, getsin-gəlsin, qohumlarını aparsın-gətirsin. Bizim bu Konqresin başçısı kimi.
Yaxşı pul qazanıbdır, gəliri də var, heç bir şeyə ehtiyacı da yoxdur. Sabah ehtiyacı olan adama, yəqin ki, əl
də tutar. Elədirmi?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Tutur da…
H e y d ə r Ə l i y e v: Tutur da. İndi sərbəst iqtisadiyyatdır, bazar iqtisadiyyatıdır. Kim bacarıqlı çıxdı, o,
bazar iqtisadiyyatında uğur qazanacaqdır.
Uğur qazanır, deməli, özünə sərvət toplayır. Sonra o sərvəti dövriyyəyə buraxır, gəlir əldə edir, daha da
zənginləşir. Ondan sonra millətinə, xalqına yaxşılıq etmək imkanları yaranır. Ona görə də burada yaşayın.
Bunun üçün mən sizə xeyir-dua verirəm. Azərbaycana qayıtmağa tələsməyin. Bilmirəm, Azərbaycandan
xəbəriniz varmı? Mən 9 ildir ki, müstəqil Azərbaycanın prezidentiyəm. Bir ildən sonra bizdə seçkilər
olacaqdır. Mənim on ilim tamam olubdur. Amma Konstitusiyaya görə mənim 5 il də prezident seçilmək
haqqım var. Bu haqqımdan istifadə edəcəyəm və 2003-cü ildə də prezident seçilmək üçün öz namizədliyimi
irəli sürəcəyəm. Güman edirəm ki, xalqımız yenə də mənə etimad göstərəcəkdir. Çünki mən onun etimadını,
görürsünüz ki, doğrulduram. Azərbaycan inkişaf edəcəkdir. Amma bizdə müxalifət də var. Özü də çox çirkin
müxalifətdir. Bilmirəm, müxalifət qəzetləri sizin əlinizə düşür, ya yox. Elə qəzetlər var ki, 24 səhifəsinin
bütün səhifələrində Heydər Əliyev haqqında yalanlar, uydurmalar, böhtanlar, nələr yoxdur. Mən bir belə
yaşamışam, indiyə qədər insanlarda çox mənfi, çirkin keyfiyyətlər görmüşəm. Amma indi meydana çıxmış
söz, mətbuat azadlığı şəraitində müxalifət qəzetlərində verilən yazılar kimi çirkin şeyləri hələ tarixdə
görməmişəm.
Bəziləri məni qınayırlar, deyirlər ki, «Cənab Heydər Əliyev, siz buna necə dözürsünüz? Siz belə bir
insansınız, tarixi şəxsiyyətsiniz». Həqiqətən də, hər yerdə bu sözləri deyirlər. Biri var Azərbaycanın
prezidenti, biri də var Heydər Əliyev şəxsiyyəti. Mənim şəxsiyyətimə hər yerdə böyük hörmət var. Çünki
bir-iki il deyil siyasətdəyəm. Dünyada elə bir adam yoxdur ki, böyük siyasətdən, Kremldən, onun ən yüksək
zirvəsindən uzaqlaşdırsınlar və sonra əzsinlər, sonra isə yenidən gəlib Azərbaycan xalqının – buna ehtiyac
olduğuna görə – rəhbəri seçilsin, prezidenti olsun. Mən həm sovet hakimiyyəti dövründə Azərbaycanın
başçısı olmuşam, həm də müstəqil Azərbaycanın prezidentiyəm. Mənə hər yerdə hörmət edirlər. Mənə bəziləri deyirlər ki, «Cənab Heydər Əliyev, məsuliyyət tələb edin». Onlara deyirəm ki, nə edim, mən
demokratiya, söz azadlığı elan etmişəm. Söz azadlığını kim necə başa düşürsə, o cür hərəkət edir. Mən
onlara artıq düzəliş verə bilmərəm. İndi mənim aqibətim elədir ki, gördüyüm bu işlərin naminə, xalqa
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xidmətimi davam etdirmək naminə bütün böhtanlara dözürəm. Ancaq hər gün öz işimlə, əxlaqımla, öz mənəviyyatımla sübut edirəm ki, bu yalanların, uydurmaların heç biri mənə yapışmaz. Xalq heç vaxt bunlara
inanmayıb və inanmır.
Bunları sizə deyərək onu da bildirmək istəyirəm ki, məni tənqid edənlərin ağzına bir şey düşübdür:
Azərbaycanın əhalisi ağır vəziyyətdədir, yeməyə çörək tapmır, yaşayışı pisdir. Siz Bakıya gəlirsiniz, bizim
yaşayışımızı görürsünüz. Buna pis yaşayış demək olarmı?
Üç gün bundan əvvəl Beynəlxalq Valyuta Fondunun yüksək nümayəndəsi Bakıya gəlmişdi. Dedi ki, MDB
ölkələri içərisində iqtisadi göstəricilərinə görə Azərbaycan birinci yerdədir. Bu bizim fikrimiz deyil, Vaşinqtonda
oturan, dünya maliyyə sisteminə rəhbərlik edən Beynəlxalq Valyuta Fondunun fikridir. Onlar belə deyir, amma
bunlar da deyirlər ki, Azərbaycan xalqı acından ölür, buna görə də 2 milyon azərbaycanlı ölkəmizdən kənarda
yaşayır. Onlara deyirəm ki, azərbaycanlıların respublikamızdan kənarda da yaşaması barədə siyasətimi mən 30
il bundan öncə başlamışam. O vaxt belə şey yox idi. Amma mən o vaxt istəyirdim ki, azərbaycanlıların bir
qismi, kimlərin ki, imkanı var, qoy Azərbaycandan kənarda yaşasınlar. Qoy Ukraynada, Belarusda,
Almaniyada, harada istəyirlərsə, orada yaşasınlar, Azərbaycanı tanıtsınlar. Başa düşürsünüzmü? Cənubi
Qafqazda biz sayca çoxuq. Amma təəssüf ki, bizi qonşu millətlərlə müqayisə edəndə, onları hər yerdə bizdən
yaxşı tanıyırlar. İndi mən burada sizə deyirəm ki, bir neçə müddət bundan əvvəl ermənilər Yaltada hakimiyyəti
ələ keçirmək istəyirdilər, bu, təsadüfi bir şey deyildir. Amma eyni zamanda, Leonid Kuçma mənə dedi ki,
burada ermənilərin bir neçə quldur dəstələri var, bir-biriləri ilə vuruşurlar. O quldur dəstələrindən özünüzü
gözləyin, qoruyun.
Gürcülər Ukraynada sizdən qat-qat azdır, amma parlamentdə 5 gürcü deputat var. Qoy olsun, gürcü xalqı
bizim dostumuzdur, mən buna sevinirəm. Amma bir-iki deputat da siz seçin.
Bilirsiniz, bizim azərbaycanlılar hələ öz kəndindən, daxmasından, öz küçəsindən, öz şəhərindən kənarda
yaşamağa o qədər də öyrəşməyiblər. Çoxları belədir. Yadımdadır, vaxtilə Bakıda işləyəndə, 1970-ci illərdə
bir adamı götürürdüm, Moskvaya göndərirdim, orada bir işə düzəldirdim, ev verdirirdim və sair. Həmin
adam bir ildən sonra gəlirdi, söyləyirdi ki, anam deyir ki, mən burada sənsiz tək qala bilmirəm, arvadı
deyirdi ki, bacısız yaşaya bilmir. Soruşurdum, nə istəyirsən? Deyirdi ki, məni geri qaytar. Mən bu adamları
geri qaytarmadım. Amma mən gedəndən sonra onlar geri qayıtdılar. Yəni bunlar həqiqi azərbaycanlı deyillər.
Bax, siz həqiqətən, azərbaycanlısınız. Deyirsiniz ki, sizin bir qisminizi mən oxumağa göndərmişəm. Çox gözəl.
Bu təbəqəni mən çox sevirəm. Çünki siz o vaxt həmin hadisələrdə iştirak etmisiniz. Bilirsiz, mən nə qədər əziyyət
çəkmişəm ki, ildə 800 nəfəri, demək olar ki, imtahansız oxumağa göndərək. Məsələn, Dnepropetrovsk
İnstitutunda müsabiqədən keçmək azərbaycanlı üçün mümkün olan şey deyildi. Burada o institutu bitirənlərdən
var?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Bəli, var, özü də deputatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədirmi? Bax, səni Bakıda Politexnik İnstitutunda müsabiqədən keçirdik,
yadındadırmı və imtahansız oraya göndərdik. Gedib oxudun, sən də o vaxt respublikamızdan kənara göndərilən tələbələrdənsən, çox sağ ol. O vaxt mən sizə nə deyirdim? Deyirdim ki, biz ildə 800 nəfəri oxumağa
göndəririk. Mən bilirəm ki, bunun bir qismi, ola bilər, axıra qədər oxumasın. Çünki niyə? İnsandır, xəstələnir, bu, təbii haldır. Ola bilər ki, bir qismi oxuduğu ölkəni sevsin, təhsilini qurtarandan sonra elə orada qalsın.
Bu da təbiidir. O vaxt deyirdim ki, bundan narahat olmayın, əgər siz orada qalıb yaxşı işləsəniz, öz
vətəninizə qayıtmasanız, bu da mənim üçün xoşdur. Bir qismi, ola bilər 5 illik təhsil müddətində özünə
ukraynalı və yaxud rus, moldovan qızı tapsın, evlənsin, onunla yaşasın. Arvad da, axı kişini öz yerinə,
yurduna çox cəzb edir. Yəqin ki, sizin içərinizdə də belələri var. İnstitutu qurtaranda arvadı deyəcək ki,
bilirsən nə var, gəl hələ bir-iki il burada işləyək, sonra sənin vətəninə gedərik. Bir-iki il işləyəndən sonra
xoşuna gələcək, deyəcək ki, bir az da işləyək. Mən o vaxt deyirdim ki, bu da yaxşıdır. Siz o yerlərdə kök
salacaqsınız, oralarda qalacaqsınız. Orada təkcə ukraynalılar yox, həm də azərbaycanlılar yaşayacaqdır.
Arvadı qoy ukraynalı olsun, amma uşaqlarındakı qan azərbaycanlı qanıdır. Elədirmi?
Mən bunları görə-görə belə edirdim. O vaxt mən gəncləri əziyyətlə oxumağa göndərirdim. Onlara
deyirdim ki, kim qayıtmaq istəmirsə, orada qalsın.
İndi kimsə Bakıda özünə yaxşı iş tapa bilmirsə və gedib İrkutskda iş tapırsa, mən ona deməliyəm ki, bu
günahdır? Niyə günah olur? Yaxud məni günahlandırırlar ki, Azərbaycanda onlar özlərinə iş tapa bilmirlər, amma
gedib kənarda işləyirlər. Yaxşıdır ki, kənarda işləyirlər. Azərbaycanda işləyənlər çoxdur, hamısı da
azərbaycanlıdır. Amma tutaq ki, İrkutskda və yaxud Tümendə və ya Ulyanovskda, o cümlədən sizin yaşadığınız
vilayətlərdə azərbaycanlı azdır. Qoy azərbaycanlılar çoxalsın. Nə qədər çoxalsanız, sizin hüquqlarınız da bir o
qədər artacaqdır. Deputat seçilməyə daha çox imkanınız olacaqdır. Hakimiyyət orqanlarında işləmək üçün imkan-
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lar əldə edəcəksiniz, təcrübə toplayacaqsınız. Təcrübə toplamaq, yaxşı bizneslə məşğul olmaq üçün imkanınız
olacaqdır. Bax, mənim sizdən istədiyim budur. Xahiş edirəm, sözlərimi yadınızda saxlayın.
Azərbaycana gəlməyə tələsməyin. İşləyirsiniz, böyüyərsiniz, uşaqlarınız, nəvələriniz olar, zənginləşərsiniz.
Gələrsiniz Azərbaycana, bir yaxşı ev tikərsiniz, özünüzə mülk ucaldarsınız. Deyərsiniz ki, qoy mənim vətənimdə
də evim olsun. Mən bununla sizi Azərbaycandan uzaqlaşdırmaq istəmirəm. Mən, sadəcə, azərbaycanlıların
dünyada geniş yayılmasını istəyirəm. Başa düşürsünüzmü? Geniş yayılmasını arzulayıram. Buralarda gərək bizim
mahnılarımızı, adətlərimizi də bilsinlər. Sizin hamınızdan xahiş edirəm, azərbaycanlı olduğunuzu unutmayın.
Azərbaycanlılarda assimilyasiyaya meyl başqa millətlərdən çoxdur. Bizim azərbaycanlı, tutaq ki, rus dilini daha
yaxşı biləndə Azərbaycan dilinə kinayə ilə baxmağa başlayır. Mən belə hallardan çox inciyirəm. Bizim çox gözəl,
zəngin dilimiz var. Azərbaycan dili şeiriyyət dilidir. İkinci belə dil tapa bilməzsən. Ona görə bu dili yaxşı bilmək
lazımdır. Nəinki dilimizi bilmək, ondan istifadə etmək lazımdır, gərək sizin uşaqlarınız, nəvələriniz də bu dili
bilsinlər. Evinizdə gərək Azərbaycan adətləri olsun.
Bilirəm, Novruz bayramını, yəqin ki, Qurban bayramını da keçirirsiniz.
Siz deyirsiniz ki, bazar günləri Azərbaycan məktəbləri açırsınız. Çalışın bunları açın. Ansambl yaradın,
musiqi çox olsun. Bizim Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu orada oturubdur. O hər yerə gedir, Ukraynada
da olubdur. Ondan nə istəyirsinizsə, tələb edin. Çünki mədəniyyət və dil qədər insanın millətini ucaldan şey
yoxdur. İki şey insanın milliliyini, millətini ucaldır. Onun biri dilidir, ikincisi mədəniyyətidir. Elm, başqa
xüsusiyyətlər öz yerində. Tutaq ki, Polad Bülbüloğlu böyük bir kibernetik olardı. Onu kim tanıyacaqdı?
Hansısa kibernetika laboratoriyasında qurdalanacaqdı. Amma o, atasının yolu ilə gedir, həm mahnı oxuyur,
həm musiqi bəstələyir. Xalqını tanıdır. Polad Bülbüloğlu Kibernetik olsaydı, onu heç kim tanımayacaqdı.
Ona deyəcəkdilər – Polad Məmmədov. İndi nə üçün o, Polad Bülbüloğlu olubdur? Çünki Bülbülün oğludur.
Bülbül də atasının əsl adı deyil, çox yaxşı oxuyan olduğuna görə ona Bülbül deyiblər. Onun əsl adı Murtuzadır.
Amma o, vaxtilə Şuşada və bütün Qarabağda, Azərbaycanda o qədər yaxşı oxuyubdur ki, hamı ona bülbül
deyibdir. Adı Bülbül qalıbdır – Bülbül Məmmədov. Ondan sonra o, Murtuza adını yaddan çıxarıbdır. İndi
oğlu da adını Polad Bülbüloğlu qoyubdur ki, özünün bülbüllüyü çatmasa, heç olmasa, atasının adından da
istifadə etsin.
Mən indi tələsirəm, yol üstəyəm, işim çoxdur. Bu sözləri xoş əhval-ruhiyyə ilə sizə deyərək istəyirəm ki,
biləsiniz: Sizin arxanızda müstəqil Azərbaycan var. Bu, tarixi bir şeydir. Bu gün mən geniş tost dedim –
Polad orada idi – xaricdən olanlar, ukraynalılar heyran qaldılar. Tost Ukraynanın müstəqilliyi barədə idi.
Ukrayna kimi böyük dövlət, böyük xalq müstəqil deyildi. Müstəqil olmadığına görə Ukrayna milliliyini
itirmişdi. Təkcə Ukrayna belə deyildi. Biz də belə idik.
Hələ bizə nisbətən Ukrayna yaxşı idi, onlar slavyan xalqlarındandır, ruslarla bir-birinə daha yaxındırlar.
Amma biz müsəlman olduğumuza görə daha uzaq idik. İndi Ukrayna müstəqil dövlətdir. Mən Kiyevə
gedirəm, Ukraynanın başqa yerlərində oluram, görürəm ki, Ukrayna dili işləyir. Amma əvvəllər buraya
gələndə Ukrayna dilində danışıq eşitməzdim. Bir-iki Ukrayna mahnısı eşidərdim. Qalan hamısı rus mahnısı
idi. Amma indi hər yerdə Ukrayna mahnıları, müsiqisidir.
Dünən axşam biz Ukrayna prezidentinin iqamətgahında kiçik bir konsertə qulaq asdıq. Orada operanın
gənc solistləri, ukraynalı qızlar Ukrayna dilində, milli əhval-ruhiyyədə çox gözəl mahnılar ifa etdilər.
Azərbaycan müstəqillikdən bundan da çox qazanıbdır. Çünki bizi hər tərəfdən əzirdilər. Bizi əzirdilər ki,
1988-ci ildə Dağlıq Qarabağ hadisəsini başımıza gətirdilər və indiyə qədər də bundan qurtara bilmirik. Başa
düşürsünüzmü? Bizi əzirdilər; dilimizi saymırdılar. Mənim yadımdadır, Mərkəzi Komitənin büro iclasları
olurdu. Başqa iclaslarda mən, əlbəttə, həm Azərbaycan, həm rus dillərində danışırdım. Büro üzvləri 7-8 nəfər
idi, hamısı da rus dilini bilirdi. Bəzən Azərbaycan dilində danışmağa başlayırdım. Bizim ikinci katib rus idi.
Bir də görürdüm ki, durub kabinetdən çıxır. Adam göndərirdim ki, çağır gəlsin. Sənin nə ixtiyarın var ki,
büro iclasından çıxırsan? O mənim qarşımda cavab verməliydi. Nə olsun ki, ikinci katib idi. Gəlirdi,
soruşurdum ki, niyə iclasdan çıxmısan, deyirdi ki, Heydər Əliyeviç, məni bağışlayın, papiros çəkmək
istəyirdim. Soruşurdum ki, bəs sən icazə istəməli deyildin? Deməli, onun iclasdan çıxması iclasın
Azərbaycan dilində aparılmasına etiraz əlaməti idi. Yəni nə üçün Azərbaycan millətinin başçısı, Azərbaycan
Respublikasının rəhbəri burada Azərbaycan dilində danışır. Çünki hamı Azərbaycan dilini bilir, təkcə o bilmir.
Dili bilmirsən, yanındakı yoldaşından soruş, tərcümə etsin. Bax, hakim millətçilik elə budur.
İndi ölkəmiz müstəqildir. Düzdür, biz «yaralıyıq». Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bu məsələni
də həll etməyə çalışırıq. Bu gün mən GUÖAM-ın iclasında o barədə çox sərt çıxış etdim. Həm beynəlxalq
təşkilatların, həm də böyük dövlətlərin, həm Minsk qrupunun ünvanına çox sərt çıxış etdim. Ola bilər ki, hər
adamın bu cür çıxış etməyə hünəri çatmaz. Mən sərt çıxış etdim. Niyə? Çünki mən xalqımın mənafeyini
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qoruyuram, başqa bir şey istəmirəm, ədalət istəyirəm. Mən tələb edirəm ki, beynəlxalq hüquq normaları
yerinə yetirilsin və işğal edilmiş torpaqlarımız azad olunsun.
Əgər böyük dövlətlər bəyanat verirlərsə ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, sonra da
Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olmasını görür və buna göz
yumurlarsa və hətta deyirlərsə ki, özünüz dil tapın, danışın, deməli, bunlar ikiüzlülük edir, məsələyə ikili
standartlarla yanaşırlar.
Bizim neft strategiyamız, neft layihələrimiz Azərbaycana böyük faydalar gətirir, respublikamız inkişaf edir.
Bu gün prezidentlərlə söhbətim zamanı mən deyəndə ki, bizdə keçən il ümumi daxili məhsul 10 faiz, ötən
yarım ildə 8 faiz artmışdır, onlar məəttəl qaldılar. Ümumi daxili məhsul əvvəlki illərdə 3-4 faiz artırdı, amma
keçən il 10 faizə qalxmışdır.
Bayaq mən Beynəlxalq Valyuta Fondunun verdiyi qiymət barədə danışdım. Yəni Azərbaycan gündən-günə
möhkəmlənir. Azərbaycan demokratiya yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz iş adamlarına şərait yaradırıq. Eşitmisiniz, mən bu il Azərbaycanda iş adamları ilə iki dəfə – birinci dəfə yerli iş adamları ilə, ikinci dəfə
xarici iş adamları ilə görüş keçirmişəm. İndi biz üçüncü görüşə hazırlaşırıq. Həmin görüş respublikamızın dövlət
məmurları ilə olacaq və mən orada çox ciddi tədbirlər görəcəyəm. Həyata keçirdiyimiz bütün bu tədbirlərin
hamısı sahibkarlığı inkişaf etdirmək, özəl sektora kömək etmək üçündür. Özəl sektor bizim iqtisadiyyatımızın
aparıcı qüvvəsidir və gələcəyidir. Biz bu yolla gedirik və gedəcəyik, bütün çətinliklərin öhdəsindən gələcəyik. 3-4
ildən sonra Azərbaycan iqtisadi-sosial cəhətdən inkişaf etmiş ölkə olacaqdır.
Mən sizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Vaxtınız olanda gəlin, Azərbaycanı görün. Görün biz
orada necə işləyirik. Siz də burada Azərbaycanı yaxşı təmsil edin. Sağ olun.
T ə l ə t Ə l i y e v: Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, bu gün bu görüşə gəlmiş soydaşlarımız adından
Sizə bir daha dərin təşəkkürümüzü bildirim. Hörmətli Prezident, gözəl nitqinizə, bizə verdiyiniz tövsiyələrə,
xeyir-dualara görə Sizə minnətdarıq. Biz həmişə dua edirik ki, Allah-təala Sizi Azərbaycan xalqına çox
görməsin.
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UKRAYNANIN YALTA ŞƏHƏRİNƏ İŞGÜZAR SƏFƏRDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(20 iyul 2002)
20 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun. Hər halda, heç bir sutka keçməyib ki, mən buradan
gedəndə sizinlə görüşmüşəm. İndi mən qayıtmışam. Orada olarkən bizim apardıgımız işlər haqqında
informasiya orqanlarında məlumatlar verilibdir. Qısa onu deyə bilərəm ki, bu, GUÖAM təşkilatının növbəti
görüşü idi. Təşkilatın nizamnaməsinə görə, son bir ildə GUÖAM-a Azərbaycan Respublikası sədrlik edirdi.
Orada bir çox vacib məsələləri müzakirə etdik, o məsələlər haqqında lazımi qərarlar qəbul etdik. Həmin
məsələlər də sizə məlumdur. Qərarların qəbul edilməsində fikir müxtəlifliyi olmayıbdır. GUÖAM-ın sammiti
öz işini müvəffəqiyyətlə başa çatdırdı. İndi, bundan sonra GUÖAM-a Gürcüstan sədrlik edəcəkdir. Sizə
bundan başqa bir şey deyə bilmərəm. Əgər köklü sualınız varsa, buyurun, verin.
S u a l: Cənab Prezident, bölgələrdə qaçqınlar üçün evlər tikildi. Sizin bu ay ərzində qaçqınlarla
görüşünüz planlaşdırılmışdır. Bu, nə zaman olacaqdır?
C a v a b: Bunların hamısını mən bilirəm, ay cavan oğlan, ay mənim oğlum. Əsas məsələ onların
tikilməsidir, qaçqınların böyük bir hissəsinin oraya köçüb yaşamasıdır. Mən isə söz vermişəm ki, o evlər
hazır olanda oraya gedəcəyəm. İndi mənim 5 gün tez və ya gec getməyimin əhəmiyyəti yoxdur. Məqsəd
ondan ibarətdir ki, o evlər tikilsin. Orada qaçqınların yaşaması üçün şərait yaradaq və onlar orada yaşamağa
başlasınlar. Bunu etmişik. Oraya gedəcəyimi demişdim və bu gün də yenə deyirəm, təsdiq edirəm. Gedin öz
gözünüzlə görün, hər şey istənilən kimi olubdur. bəlkə daha bir iş görmək lazımdır. Goranboy rayonunda,
Ağcakənddə tikilən evlərin hamısı vaxtilə, 1988-ci ildən Ermənistandan qovulmuş azərbaycanlılar üçündür.
Çünki o vaxt 200 mindən artıq azərbaycanlı Ermənistandan qovulmuşdu, ötən dövrdə onlar müəyyən qədər
yerləşiblər. Kimsə o vaxt, münaqişə başlayanda evini dəyişdiribdir, kiməsə ev veriblər. Hər halda, az qismi
yersiz qalmışdır. Ona görə də mən birinci növbədə Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitlə məhz
Ermənistandan qovulmuş insanlar üçün evlər tikdirmək istədim. Ona görə ki, onlar artıq Ermənistana
qayıtmayacaqlar. Demək, onlar üçün şərait yaratmaq lazımdır ki, yaşasınlar. Yaxşı iqlimi, yaxşı torpağı var.
Hər ailə üçün yaxşı bir ev tikilibdir. Hər evin qabağında 12 sot torpaq var. Ondan əlavə, hər ailəyə istifadə
etmək üçün bir hektar torpaq sahəsi verilibdir. Beləliklə, biz bu məsələni həll edirik.
Amma təkcə orada deyil, onların bir qismi Şəmkirdə məskunlaşmaq istəyib, digər qisminə burada,
Mehdiabadda yer ayırmışıq, onlar üçün evlər tikilir. Bu prosesdir, bunun birinci hissəsi oradadır. İndi vaxt
tapıb gedəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, GUÖAM-ın perspektivsiz qurum olması barədə müxtəlif fikirlər
söylənilir. Yalta sammitindən sonra bu fikirlər arxa plana keçəcəkmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu fikirlər ola bilər ki, gələcəkdə də söylənsin. Burada təəccüblü bir şey yoxdur.
Kimsə GUÖAM-ı istəyir, kimsə istəmir. Kimsə ona inanır, kimsə inanmır. Bu təbiidir, bunlar yenə olacaqolmayacaq, mən deyə bilmərəm. Amma güman edirəm ki, yenə də olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, bir gündən sonra mətbuat işçilərinin bayramıdır. Mümkünsə, bununla bağlı
fikirlərinizi bölüşəydiniz. Ötən il Sizin mətbuat işçiləri ilə daha da yaxınlaşmağınız müşahidə olundu.
C a v a b: Mən mətbuat günü münasibətilə təbrik göndərmişəm. Ondan sonra da baxarıq.
S u a l: Cənab Prezident, bu yaxınlarda Siz bildirdiniz ki, Ermənistan prezidenti ilə görüşəcəksiniz.
Bu görüşün vaxtı məlumdurmu?
C a v a b: Hələ məlum deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin nümayəndəsi Uilyam
Teylorla görüşünüz oldu. Bu görüş barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Orada görüşdük, elə bir söhbətimiz olmadı. Yəni elə bir əhəmiyyət kəsb edən söhbətimiz yox
idi.
S u a l: Cənab Prezident, GUÖAM təşkilatına yeni üzv qəbul oluna bilərmi, kiməsə orada
müşahidəçi statusu verilə bilərmi?
C a v a b: Ola bilər, bir çox ölkələrdən müşahidəçilər gəlmişdi. Amma heç kəs istəmir ki, mütləq yeni
üzvlər gəlsin. İndi nə varsa, odur. Amma ola bilər. Bu da təbii bir şeydir. Sağ olun.
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MİLLİ MƏTBUAT GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
BAKI MƏTBUAT KLUBUNUN TƏSİSÇİLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞÜ
(22 iyul 2002)
Prezident sarayı
22 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi Mətbuat günü münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Mən öz təbrikimi mətbuat
vasitəsilə çatdırmışam. Ancaq bu fürsətdən istifadə edərək, sizi bir daha təbrik edirəm. Bizim Azərbaycan
mətbuatına yeni uğurlar arzulayıram. Sizin hər birinizə də öz jurnalist fəaliyyətinizdə müvəffəqiyyətlər
arzulayıram.
Mən dəfələrlə demişəm ki, hər peşənin özünün bir xüsusiyyəti var. Jurnalist fəaliyyətinin, peşəsinin də
özünəməxsus xüsusiyyətləri var, çətinlikləri də var, problemləri də var. Ancaq insanları cəlb edən cəhətləri də
var və onların bir qismi özünü jurnalist peşəsinə həsr edir. Siz bu insanlardansınız. Ona görə sizə xüsusi
müvəffəqiyyətlər arzu edirəm.
Mənə bildirdilər ki, siz Bakı Mətbuat Klubunun üzvlərisiniz və mənimlə görüşüb söhbət etmək istəyirsiniz.
Bir halda ki, siz görüşmək istəyirsiniz, mən də görüşmək istəyirəm, yəqin bu söhbət də hər iki tərəfin təşəbbüsü
ilə olmalıdır. Yəni ola bilər, siz mənə suallar verəsiniz. Mən sizin suallarınıza cavab verməyə hazıram. Ola da
bilər ki, mən sizə suallar verəm. Güman edirəm ki, gərək siz də mənim suallarıma cavab verəsiniz. Ancaq
əslində, yəqin ki, çox sual sizdən gələcək. Mən isə cavab verməklə məşğul olacağam. Ona görə vaxt itirmək
istəmirəm. Kim söhbəti başlamaq istəyirsə, buyursun.
A r i f Ə l i y e v («Yeni nəsil» Jurnalistlər Birliyinin sədri): Cənab Prezident, bu gün Azərbaycan
mətbuatının 127-ci ildönümüdür. Bilirik ki, Sizin gərgin iş qrafikiniz var, səfərdən yeni qayıtmısınız və bu
arada bizim təklifimizi qəbul etdiyiniz üçün Sizə təşəkkür edirik. Burada iştirak edən Bakı Mətbuat Klubunun
təsisçilərini təqdim etməyə ehtiyac yoxdur. İlk dəfə deyil, hamısı ilə görüşmüsünüz. Biz düşünürük ki, bir neçə
ənənə yaratmağa nail olmuşuq, bir ənənə də yaradaq. Son vaxtlar çox giley olurdu ki, Azərbaycan prezidenti
mətbuata müsahibələr – Binə hava limanında və başqa yerlərdə ayaqüstü görüşləri demirik – vermir. Bu,
praktikada da var və biz çox şadıq ki, belə bir ənənəni Azərbaycanda yaradırıq.
Burada müxtəlif sahələrdə işləyən kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak edirlər. Ümid
edirik, müsahibədən sonra imkan olacaq ki, 5–10 dəqiqə Sizin suallara da biz cavab verək və bəzi fikirlərimizi
də müsahibədənkənar bildirək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin ki, məsələləriniz də var.
A r i f Ə l i y e v: Məsələlər həmişə var. Sizə Bakı Mətbuat Klubunun təsisçiləri adından bir hədiyyə
vermək istəyirəm. Bu bizim klubun geyimidir. Bunu Sizə hədiyyə edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı formadır, rəngi də yaxşıdır, keyfiyyəti də yaxşıdır.
A r i f Ə l i y e v: Çalışırıq, nə edirik yaxşı edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu işdə geyinə bilmərəm. Ancaq bəzən bazar günləri istirahət etməyə imkan
olur, azad oluram. Onda belə şeylərdən istifadə etmək olar. Sizə təşəkkür edirəm. Mütləq edəcəyəm və sübut
etmək üçün bu paltarda şəklimi çəkdirib sizə göndərəcəyəm.
A r i f Ə l i y e v: Çox sağ olun. İndi isə həmkarlarım müsahibə üçün buyursunlar.
M e h m a n Ə l i y e v(«Turan» İnformasiya Agentliyinin Baş direktoru): Cənab Prezident, Siz Yaltadan
təzə qayıtmısınız. GUÖAM-ın sammiti haqqında mətbuatda müxtəlif fikirlər oxumaq olur. Məsələn,
Özbəkistan bir sıra layihələrdə iştirak edir, bu sammitdə Özbəkistan səfirlə təmsil olunmuşdu. Moldovanın
prezidenti Voronin qeyd etmişdi ki, GUÖAM-da Moldova heç bir fayda görmür. Ukraynanın prezidenti demişdi ki, GUÖAM inkişaf edir və Siz də qeyd etdiniz ki, inkişaf var. Amerika Birləşmiş Ştatları GUÖAM-da
müşahidəçi kimi iştirak etmək istəyir. Bu, qurumun mühüm olduğunu göstərir və çox vacib bir amildir.
İstərdim, bu suala cavab verəsiniz ki, həqiqətən GUÖAM-da nə baş verir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, GUÖAM bir az qeyri-adi təşkilatdır. Bu, vaxtilə dörd ölkənin
prezidentlərinin təşəbbüsü ilə Strasburqda görüşəndə yarandı. Biz bunu əvvəlcədən regional təşkilat kimi və
daha çox iqtisadi əlaqələri inkişaf etdirmək üçün yaratdıq. Biz Strasburqda görüşəndə 1997-ci il idi, o vaxt
Avropa Şurasında dövlət başçılarının sammiti keçirilmişdi, orada yaratdıq. O vaxt belə idi, bizim hamımız
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Trans-Qafqaz magistralına çox aludə idik, bununla maraqlanırdıq. Biz bunun içindəydik. Yəni biz bunu təşkil
edənlərdən idik. Amma başqa ölkələr var, hansılar ki, region, ərazi nöqteyi-nəzərdən yaxındır, çalışır ki, burada
iştirak etsin. Beləliklə, bunun əsası iqtisadi prinsiplər əsasında qoyulubdur. İqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək
üçün qoyulubdur. Sonra isə bu təşkilatı bir az siyasiləşdirməyə başladılar. Bəlkə də bunun siyasiləşməsi, bir
tərəfdən, içəridən gələn əhval-ruhiyyədəndir, ikinci təfərdən də, kənar təsirlərin nəticəsində idi. Biri əvvəl hesab
edirdi ki, GUÖAM nəyə lazımdır? O birisi hesab edirdi ki, GUÖAM lazımdır. Belə olan halda o fikir də, bu
fikir də meydana çıxırdı.
Beləliklə, GUÖAM yarandı. Deyə bilmərəm ki, biz çox iş gördük, böyük nəticələr əldə etdik. Ancaq indi
dünyada çoxlu regional təşkilatlar yaranır. Təkcə dünyada yox, hər ölkədə bir təşkilat burada yaranır, bir
təşkilat orada yaranır. İlk dövrdə bunları qavramaq mümkün deyildi, anlamaq mümkün deyildi. Bəzən də
çoxları düşünürdü ki, bu nəyə lazımdır. Amma get-gedə dünya dəyişdikcə artıq hamı bunlara öyrəşdi. Ona görə
də biz hesab edirik ki, belə bir təşkilatın olması – mən orada çıxışımda dedim, düzdür, bu, rəsmi çıxış deyildi,
sonra yemək vaxtı mən bunu dedim – heç kəsə zərər gətirmir. Heç kəs bundan narahat olmasın. Əgər bu
təşkilat ona daxil olan dövlətlərə hansısa bir xeyir gətirirsə, demək, bundan istifadə etmək lazımdır. Yaxud,
hansısa bir təşkilata, regiona zərər gətirirsə, onu da araşdırmaq olar ki, bu zərər olmasın.
Yəni bu təşkilat heç bir başqa təşkilata qarşı qoyulmuş təşkilat deyil. Heç bir başqa təşkilatla rəqabət
aparmaq istəyən təşkilat deyil. Güman edirəm, buna qadir də deyil. Ancaq bu ölkələr bir-biri ilə yaxın
olduqlarına görə, məsələn, coğrafi nöqteyi-nəzərdən götürün. Biz o vaxtlar bunu təşkil edəndə Moldova, oradan
gəlir Ukrayna, oradan Qara dəniz sahilindən Gürcüstan, oradan gəlir Azərbaycan, sonra bu işə Özbəkistan da
qarışdı. Görürsünüz, üzv ölkədir, coğrafi nöqteyi-nəzərdən təxminən bir xəttin üstündədir. Bu da o vaxtlar daha
çox bizim neft strategiyasını həyata keçirməyimizlə əlaqədar yaranmış çox böyük ümidlər ilə bağlı idi. Bu
ümidlər bu gün də qırılmayıbdır. Yeni bir şey yarananda ona maraq birdən-birə püskürmə kimi olur, amma
ondan sonra insanlar bunu öyrənməyə başlayırlar və araşdırırlar ki, bəli, maraq var, amma xeyri nədir, nə
qədərdir, nə cürdür.
Məsələn, deyirsiniz, Moldovanın prezidenti cənab Voronin çıxış edərək bunu dedi. Bəli, dedi. O vaxt belə
bir fikir var idi ki, Xəzər nefti Ukraynaya gələcək, Ukraynadan Moldovaya keçəcək, biz də bundan
bəhrələnəcəyik. O bunu əsas prinsiplərdən gətirdi. Ancaq görürəm ki, indi bu, real deyil. Amma cənab Kuçma
deyir ki, Odessa–Brodı neft kəməri artıq tikilib qurtarıbdır. Əgər neft Odessaya qədər gətirilsə, biz bunu oradan
Baltik dənizinə qədər ixrac etməyə hazırıq. Bunu əvvəldən də deyiblər, əvvəldən də bu məsələni qoyublar.
Xatirinizdədir, TRASEKA proqramına həsr olunmuş konfransda iştirak edəndə də Kuçma bu məsələni
qaldırmışdı. Ona görə görürsünüz, belə fikir də var, elə fikir də var. Ancaq bunlar hamısı get-gedə reallaşacaqdır. Reallaşanda doğrudan da bəlkə bəzi əvvəlki maraq kəsiləcək. Amma bəzi maraq əvvəlkindən daha çox
artacaqdır.
Ona görə mən hesab etmirəm ki, Voroninin çıxışı GUÖAM-ın dağıdılmasına yönəldilmiş bir çıxışdır. Ancaq
GUÖAM-ın vəziyyəti belədir. Hər halda, biz müzakirə etdik və çox ciddi məsələlər müzakirə etdik, ciddi
qərarlar qəbul etdik. Əgər biz hamımız götürsək ki, müasir sabitlik və təhlükəsizlik haqqında böyük bir qərar
qəbul etdik, bunun özü yaxşı bir nailiyyətdir. Böyük bir təşkilatın tərkibində bunu etmək mümkün olmursa,
onda kiçik bir təşkilatın tərkibində bunu ediriksə, demək, biz bu sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz
töhfəmizi veririk. Eləcə də, terrorizm ilə mübarizə, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizə.
Biz orada başqa bir qərar da qəbul etdik. Bir neçə ildir ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin gündəliyində azad
iqtisadi zona yaratmaq məsələsi var. Hər dəfə yığışanda bəzi səbəblərdən bu, həll olunmur. Amma burada bu
dövlətlər azad iqtisadi zona haqqında qərar qəbul etdilər. Demək, bu dövlətlərin bir-biri ilə iqtisadi əlaqələrində
problemlər yoxdur və bunlar azad iqtisadi zonanı yaratmağa qadirdirlər və bu azad iqtisadi zonanın yaradılması
onların iqtisadiyyatına xeyir gətirəcəkdir. Əgər böyük bir təşkilatın, MDB-nin tərkibində müxtəlif dövlətlərin
müxtəlif fikirləri olduğuna görə məsələ həll olunmursa, birinci pillə kimi, bunu burada həll etməyin zərəri yoxdur,
xeyri var. Başqa çox əhəmiyyətli qərarlar da qəbul etdik. Ona görə mən hesab edirəm ki, GUÖAM elə bir
təşkilatdır ki, bu yaşayacaqdır. Daimi heç bir şey yoxdur. Ola bilər, başqa təşkilatlar yaransın, sonra onların içinə
daxil olsun və onun içində ərisin. Amma hələlik bir çox məsələlərdə bizim ölkələrin, yəni GUÖAM-a daxil olan
ölkələrin müştərək iş görməsi üçün yaxşı şərait yaranmışdır. Bundan imtina etmək lazım deyil.
R a u f T a l ı ş i n s k i («Zerkalo» qəzetinin Baş redaktoru): Cənab Prezident, Siz bir neçə vaxt bundan
əvvəl yerli və xarici iş adamları ilə görüş keçirmisiniz. Orada qoyulan problemlər və məsələlər, demək olar ki,
ictimaiyyət tərəfindən müsbət qarşılandı. Belə bir fikir yarandı ki, hakimiyyət artıq iqtisadiyyatda ciddi
islahatlar həyata keçirmək fikrindədir. İndi hamı bununla bağlı yekun müşavirəni gözləyir və onun ətrafında
çoxlu söz-söhbət gedir. O cümlədən, kadr dəyişiklikləri ilə bağlı konkret adlar səsləndirilir. Eyni zamanda
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başqa bir fikir də var. Bu da ondan ibarətdir ki, hansısa kadr dəyişikliyi gözləmək lazım deyil. Bu dəyişikliklər
yalnız funksional və struktur xarakter daşıyacaqdır. Siz bu barədə nə deyə bilərsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bildirmək istəyirəm ki, keçirdiyimiz iki görüş – birincisi, yerli sahibkarlarla,
ikincisi, xarici ölkələrdən Azərbaycanda iş görən sahibkarlarla keçirdiyimiz görüşlər öz-özlüyündə çox
əhəmiyyətli oldu. Birincisi, ona görə ki, həm sahibkarlara, həm də bütün ictimaiyyətə bir daha, bir daha aydın
oldu ki, Azərbaycan dövləti sahibkarlığın inkişafını əsas problemlərdən biri hesab edir, bazar iqtisadiyyatının
inkişafını Azərbaycanın iqtisadi siyasətinin əsası kimi elan edir və bu prinsiplərin üzərində nəinki durur, hətta
bu prinsipləri həyata keçirmək üçün müxtəlif əlavə tədbirlər də görür. Bu, sahibkarları ruhlandırdı. İkincisi,
orada olan bəzi danışıqlar və mənim apardığım söhbətlər hələ biz qərar qəbul etməmiş, son tədbirləri
keçirməmiş sahibkarların işlərini yüngülləşdirdi.
Məsələn, xırda bir məsələni götürək. Bəlkə də xırda deyil. Mən orada DYP-nin işini tənqid etdim. Dedim ki,
Azərbaycanda bu qədər DYP əməkdaşına ehtiyac yoxdur. İkincisi də açıq dedim ki, bu insan Bakıda nə cür
hərəkət etsin. O yaşayır, işləyir, iş adamıdır, yaxud müəllimdir, heç bir vəzifəsi yoxdur, heç bir peşəsi də
yoxdur. Onun avtomobili var. Bu, təbii bir şeydir. Yol ilə gedir, onu bir döngədə DYP işçisi saxlayır ki,
sənədini ver. Sənədini qurdalayır-qurdalayır, o qədər qurdalayır ki, bu adam boğaza yığılıb, canını qurtarmaq
üçün ona müəyyən qədər pul verir. Ondan sonra keçə bilərsən.
Əgər bununla onun canı qurtarmış olsa, bəlkə də buna dözmək olar. Amma şəhərimiz böyükdür. Bir az
gedəndən sonra o biri döngədə saxlayırlar, bu biri döngədə saxlayırlar. Bu, insanlarda, mən orada dedim, böyük
narazılıq yaradır. Bundan kimin xoşu gələr?! Elə o DYP işçisinin özü adi bir adam kimi, avtomobilə minsin,
şəhərlə getsin. Onu 3–4 yerdə saxlayanda özünü necə hiss edəcəkdir, o cümlədən, bizim Daxili İşlər naziri
Usubov özünü necə hiss edəcəkdir? Təbii ki, çox pis. Mən bunu orada açıqca dedim. Başqa bir şey demədim.
Amma bir neçə gün ondan sonra Usubov mənə dedi ki, biz 300 nəfər DYP işçisini ixtisar etdik. Çünki DYP
işçisi nə qədər az olsa – indi mən sizinlə açıq danışıram – bu insanlara bu işi tərgitmək çox çətindir.
Tərgitməliyik. Amma bizi tənqid edən radikal mövqedə duran bəzi adamlar deyirlər ki, yox, bu olmamalıdır.
Mən də deyirəm, olmamalıdır. Mən sizdən də qabaq deyirəm, olmamalıdır. Amma bunu real həyatda nə cür
edək? Bunu azaltmaq olar və elə etmək olar ki, insanlar bu qədər usanmasınlar.
Usubov mənə deyir ki, 300 nəfər DYP işçisini ixtisar etdik. Dedim, yaxşı. Axı mənim də ordan-burdan
tanışlarım var. Oradan xəbərlər gəlir ki, vallah, Sizə dua edirlər, nə yaxşı bizim canımız DYP işçilərindən
qurtardı. Mən bilirəm, hələ tamam qurtarmayıb. Amma bunlar hesab edirlər ki, qurtardı. Çünki çox hissəsindən
canları qurtarıbdır. Bunun özü nəticədir. Mən sizdən də qabaq deyirəm, olmamalıdır. Amma mən Usubova
dedim, yox, sən hesabat verməlisən. Çünki mənim xatirimdədir, 3-4 il bundan öncə müşavirə keçirirdik.
Lənkəranın icra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, Lənkərandan Bakıya satmaq üçün meyvə, tərəvəz, bostan
məhsulları gətirirlər. Onu 6-7 yerdə saxlayırlar, hamısında da pul tələb edirlər, həm də vaxt keçir, məhsul xarab
olur. O vaxt mən ciddi tədbir gördüm, DYP işçilərini xeyli ixtisar etdilər. Hamı dedi, yaxşı. Bir az keçdi,
mənim də yadımdan, o birilərinin də yadından çıxdı və orada yavaş-yavaş işçilərin sayını artırdılar. Nəyə görə?
Mötəbər jurnalistlərsiniz, sizə deyə bilərəm, belə bir statistika var ki, MDB üzrə hər neçə min maşina neçə
DYP işçisi düşür. Hər dəfə bizim Daxili İşlər Nazirliyi bir statistika verir və bu da həqiqətdir ki, neçəsə min
adamın sayına görə Azərbaycanda ən az cinayət edilir. Bu həqiqətdir. Yaxud cinayətlərin açılması –
Azərbaycan yenə də bütün MDB ölkələrindən üstündür. Bunu bir neçə dəfə mənə də məruzə ediblər, öz
kollegiyalarında da deyiblər.
Əlbəttə, bu o demək deyil ki, cinayətkarlıqla mübarizə qurtarıb. Hər şey nisbidir, müqayisədə görürsən ki,
doğundan da, Azərbaycanda vəziyyət o birilərindən yaxşıdır. İndi Usubov DYP işçilərini yoxlayıbdır.
Bilmirəm, ya 10 min, ya 100 min maşina düşən DYP işçisinə görə bütün MDB ölkələri ilə müqayisədə
Azərbaycanda daha çox DYP işçisi var. Yəni özü təsdiq edir ki, böyük səhv buraxıblar. Deyirəm, bu səhvi niyə,
nədən ötrü buraxırsınız, bu nəyə lazımdır? Hətta deyirəm, gəlin bir eksperiment aparaq. Bir-iki gün bir neçə
nöqtədə DYP işçisi qoyaq, qalan hamısını götürək. Görək şəhərdə avtomobil hərəkəti nə cür olacaqdır? Yəqin
bunları da edəcəyik.
Yəni bu faktları deyirəm ki, artıq bunun, təkcə bu deyil, müəyyən başqa nəticələri də var. Ancaq mən hesab
etmirəm ki, işimizi bununla qurtardıq. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm, sizə də deyirəm. Həm mənim
Aparatım, yəni iqtisadi bölmə, Vahid Axundov, həm də Nazirlər Kabineti bunların üzərində işləyiblər,
hazırlayıblar. Yaltaya getməmişdən bir gün öncə mənə məlumat verdilər ki, materiallar tamam hazırdır.
Təbiidir, mən onlara baxmalıyam, bu, vaxt tələb edəcək. Məsələlərə baxıb qurtaran kimi, mənim planımda
geniş müşavirənin keçirilməsidir.
İkinci tərəfdən, biri deyir kadr dəyişiklikləri olacaq, biri deyir olmayacaq, biri deyir olsa yaxşıdır, biri deyir
olmasa yaxşıdır – bunlar ikinci dərəcəli məsələdir. Gərək biz əsas təşkilati məsələni, iqtisadi məsələləri,
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qanunla tənzimlənən, fərmanla tənzimlənən məsələləri həll edək. Hansılar ki, sahibkarlığın inkişafını
yüngülləşdirəcəkdir, yaxşılaşdıracaqdır. Amma harada kadr dəyişdirmək lazımdırsa, orada bunun üçün biz heç
vaxt kampaniya keçirməyəcəyik. Bunu bilin.
Yəqin siz görürsünüz ki, Azərbaycan ölkəmizdə olan ictimai-siyasi sabitlik kimi, kadr siyasətində də daha
çox sabitliyin tərəfdarıdır. Yəni kadr işlərinin hamısı son nöqtədə mənim üzərimdədir. Mən sabitliyin tərəfindəyəm. Amma əgər kimsə cinayət edir, kimsə işin öhdəsindən gəlmir, kimsə başqa pis işlər görür, biz onları heç
vaxt bağışlamamışıq. Allaha şükür, mənim doqquz illik prezidentlik vaxtımda siz görmüsünüz, nə qədər insan
vəzifəsindən uzaqlaşdırılıbdır, cəzalandırılıbdır.
Düzdür, müxalifət onları dərhal qucaqlayır, tumarlayır, öpür. Bizdə işləyəndə deyirdilər ki, nə bilim,
belədirlər, elədirlər, hökuməti dağıdırlar, milləti dağıdırlar, filan edirlər. Bəzisi bir az ağıllı olur, gedir, başa
düşür ki, daha bu işdən çıxıbdır, özünə başqa iş tapsın. Bizneslə məşğul olur, ya başqa işlə məşğul olur. Amma
bəziləri ürəyində qəzəb hissini, necə deyərlər, boğa bilmir, çıxış yolu axtarır. Burada çıxış yolu var. Müxalifət
orada da, burada da pusquda durub, nə cür, nə təhər adam tapım. Belə bir adam var, gəlsin, bu çox yaxşı adam
imiş, buna yaxşı baxmayıblar. Heydər Əliyev buna yaxşı münasibət göstərməyibdir, filandır. O da bir azdan
sonra əvvəlki əsl müxalifətçilərdən daha çox müxalifətçilik edir ki, özünü göstərsin, bəli, doğrudan da
müxalifətçidir. Çünki axı orada da hələ ona tamam inanmırlar. Onlar gərək orada da sınaq müddəti keçsinlər.
Onun üçün də canfəşanlıq edirlər. Siz bunları görmüsünüz və lazım olan vaxtda yenə də görəcəksiniz. Mən bu
barədə konkret heç bir şey demək istəmirəm.
G ü n d ü z T a h i r l i(«Azadlıq» qəzetinin təsisçisi, «Yeni yüz il» qəzetinin Baş redaktoru): Cənab
Prezident, mənfi hallara – korrupsiyaya, rüşvətxorluğa və sair hallara qarşı mübarizədə inzibati metodlardan
daha çox həmin halları yaradan ictimai-sosial səbəblər aradan qaldırılmalıdır. Bayaq dediyiniz kimi, hüquqi
baza yaradılmalıdır. Ümumiyyətlə, korrupsiyaya, rüşvətxorluğa qarşı mübarizədə zərbə daha çox dövlət idarələrində işləyən aşağı eşelona dəyir, nəinki yuxarı eşelona. Siz bununla, belə bir rəylə nə dərəcədə razısınız?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən indi aşağıdakıların hamısını bilmirəm. Yuxarıdakılar da göz
qabağındadır. Bəlkə elə sizin bu sözlərinizdə müəyyən qədər həqiqət var. Amma bunu bir siyasət kimi qəbul
etmək olmaz. Sadəcə, ola bilər, yuxarı eşalonda korrupsiya var, onu sıxışdıranda, yaxud ona qarşı ölçü
götürmək istəyəndə, o hiss edəndə ki, ona qarşı burada təhlükə var, aşağı eşalona 3-4 adamı qurban verir ki,
desin, korrupsiya elə bu imiş. Mən də bunu etdim. Bu da ola bilər. Yəni bu, indi sən deyən kimi ağlıma gəlir,
bəlkə bu da ola bilər. Yəni mən bunu nə təkzib edirəm, nə inkar edirəm, nə də deyə bilərəm ki, bu, yaranmış bir
təcrübədir.
Ə l i H ə s ə n o v(Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri): Cənab Prezident, qəzet redaktorları xahiş
edirlər ki, müsahibə məxsusi olduğuna görə, Azərbaycan televiziyası və AzərTAc onu bunlardan qabaq yaymasınlar. Qalan özəl telekanallar bu müsahibə barədə xəbər versinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən razıyam. Onda nə etmək lazımdır?
Ə l i H ə s ə n o v: Özəl televiziyanın müxbirləri getsinlər, Azərbaycan televiziyası ilə AzərTAc-ın
müxbirləri qalsınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özəl televiziyaların müxbirlərini çıxardırıq?
Ə l i H ə s ə n o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Özəl televiziyalar bağışlasınlar. Özəl televiziyalar bu jurnalistlərin daha çox
dostudur. Ancaq iş belə gəldi ki…
R ə ş a d M ə c i d o v(525-ci qəzetin Baş redaktoru): Cənab Prezident, ölkənin ən ağrılı problemi olan
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə hələ də nail olunmamışdır. Bir milyon qaçqının sosial vəziyyəti öz
yerində, amma soydaşlarımızda, xüsusən xaricdə təhsil alan tələbələrimizdə ümidsizlik yaranıbdır. İşğal altında
olan ölkənin vətəndaşı olmaq heç də qürur doğurmur. Müşahidəçilər bildirirlər ki, münaqişənin açarı daha çox
Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Rusiyanın əlindədir. Sizin həm prezident Vladimir Putinlə, həm prezident
Corc Buşla və onun atası ilə səmimi dostluq münasibətləriniz vardır. İnsanlar fikirləşirlər ki, belə bir münasibət
fonunda münaqişənin həllinə nail olmaq mümkün olmayıbsa, onda münaqişənin həllinin gələcək perspektivləri
çox qaranlıq görünür. Bu barədə Sizin fikirlərinizi bilmək istəyirik?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən Yaltada çıxışımda dedim. Orada bütün prezidentlər çıxış etdilər.
Demək olar ki, bircə Ukraynada münaqişə yoxdur. Gürcüstanda var, ağır vəziyyətdir, Moldovada var, ağır
vəziyyətdir, bizdə də var. Dilarə xanım, prezidentlərin çıxışları bizdə veriləcək, ya verilməyəcək? Ancaq
mənim çıxışım veriləcək?!
D i l a r ə S e y i d z a d ə (Prezidentin Katibliyinin rəisi): Bəli, Sizin çıxışınız tam, onların çıxışları isə
qısa formada veriləcək.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Orada baxın, əgər onlar çıxışlarında münaqişə haqqında bir şey deyiblərsə, onları da
verin. Qoy ictimaiyyət bilsin. Elə mən bu suala görə deyirəm. Yoxsa mən heç bunu yada salmazdım. Əyləşin.
Orada mən çox sərt çıxış etdim, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatının, həm ATƏT-in, həm Minsk qrupunun
ünvanına, həm də Amerika, Rusiya və Fransadan olan həmsədrlərin, bu ölkələrin rəhbərlərinin ünvanına ciddi
tənqid söylədim. Çıxışımı təkrar etmək istəmirəm, qulaq asarsınız. Mətbuatda da olacaq, oxuyarsınız.
Məzmunu budur ki, siz hamınız bir tərəfdən deyirsiniz ki, beynəlxalq hüquq prinsiplərinə sadiqsiniz. Helsinki
aktını qəbul etmisiniz və hamının ona sadiq olmasını təmin edirsiniz, özünüzün də sadiqliyinizi bildirirsiniz.
Bunların da içərisində əsas prinsip hər bir ölkənin ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin və sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin olunmasıdır. Bunları deklarasiya edirsiniz ki, siz bu prinsiplərin tərəfdarısınız. Hətta
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında da söhbət gedəndə – məsələn, bu yaxınlarda
Amerikada – deyirsiniz ki, biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Böyük iş görüblər. Tanımalısınız,
tanımağa məcbursunuz. Əgər tanımırsınızsa, onda siz qəbul etdiyiniz prinsiplərin əleyhinə gedirsiniz.
Mən dedim ki, belə olan halda siz niyə bizim münaqişənin həll olunması ilə lazımi qədər məşğul
olmursunuz? Nəhayət, gəlib o dərəcəyə çatmısınız ki, deyirsiniz, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
həllində qoy Ermənistan prezidenti ilə Azərbaycan prezidenti danışsın, məsələni həll etsin. Ondan sonra nə
kömək lazımdırsa, biz bunu edək. Buna əyani sübut Buşla Putinin Moskvadakı görüşündə qəbul olunmuş
sənəddir. Yəqin siz onu oxumusunuz, bilirsiniz. Bu, internetdə də var idi. Orada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında yazılıbdır ki, Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinə tövsiyə edilsin ki, onlar daha çevik hərəkət
etsinlər, məsələnin həll olunmasının yolunu tapsınlar, biz isə – burada Buşla Putin nəzərdə tutulur – ondan sonra
buna kömək etməyə hazırıq. Vəziyyət bu yerdədir. Bu, ikili standartdır. Mən Yaltada bunun hamısını dedim. Dedim, bu ikili standart, ikili münasibət gətirib dünyanı, sizin prinsipləri dağıdacaqdır.
Mən sizə açıq deyirəm, bu, mətbuatda da gedəcəkdir. Belə olan halda bizə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəyə
lazımdır? ATƏT nəyə lazımdır? Altı aydan bir ATƏT-in sədri dəyişir. Bir ölkə altı ay sədrlik edir, altı ay
keçəndən sonra o birisi, daha sonra o birisi olur. İndi deyəsən, Portuqaliyadır. Bizə başqa yerlərdən çatdırdılar
ki, ümumiyyətlə, Portuqaliya bu məsələ ilə məşğul olmaq istəmir. Bundan əvvəl Rumıniya idi. Rumıniya
parlamentinin sədri buraya gəlmişdi, Ermənistana da getmişdi, hətta Dağlıq Qarabağa da getmişdi. Gəldi ki, bəs
Siz danışmalısınız. Mən dedim, siz bizə tövsiyə edirsiniz ki, baş vermiş faktla razılaşmaq lazımdır. Əgər biz hər
dəfə baş vermiş faktlarla razılaşacağıqsa, onda sizin mübarizə apardığınız bu prinsiplər nəyə gərəkdir?
Rumıniyadan olan sədr bura gəldi. Gördüm Dağlıq Qarabağa gedib, sonra gəlib belə sözlər danışır ki,
bilirsiniz nə var, gəlin belə edək. Mən ATƏT-in sədri kimi, bir parlament qrupu yaradım, bu işlə məşğul olaq.
Biz bunu həll edəcəyik. O, bir-iki dəfə belə dedi. Dedim bilirsən nə var, onsuz da ATƏT-in Minsk qrupu var.
Mən bilirəm ki, parlament qrupu heç bir şey edə bilməz. Mən bununla razı deyiləm. Yox, siz öz nümayəndənizi
verin, filan edin. Hətta Buxarestdə bizim səfirə də demişdi. Səfir də guya bizim üçün böyük bir Amerika açır ki,
belə bir məsələ var, bunlar həll edə bilərlər. Axı bilirəm, bu cəfəngiyyatdır. Onlar heç bir məsələni həll edə
bilməzlər. Hər halda, mən ona razılıq vermədim, getdi.
Yadıma Məşədi İbadın bir epizodu düşdü ki, onun başına məlum iş gələndə biri gəlir ki, Məşədi, filan qədər
ver, gedim filan edim, o biri gəlir başqa bir şey deyir. İndi biz də bu günə qalmışıq. Başa düşürsünüz?
Mən sizə açıq deyirəm. Bu məsələləri açıq deyəndə bizim müxalifət o dəqiqə onu fırlatmağa başlayır. Bir də
görürsən, boş bir şey haqqında dalbadal 7 dənə məqalə yazılır ki, filan olur, peşmənkan olur. Mən bunu sizə
açıq deyirəm. İndi, bu dəqiqə bütün bu təşkilatlarda belə bir əhval-ruhiyyə var ki, olan oldu, gərək reallığı
nəzərə alaq. Onların qarşısında, bax, bunları deyirsən, onda bildirirlər ki, bəli, düz deyirsiniz. Biz ərazi
bütövlüyünü tanıyırıq. Deyirəm, onda sən bunu niyə deyirsən? Deyir, axı başqa yol yoxdur. Deyirəm, niyə yol
yoxdur, bunun yolu bu prinsiplərdir. Əgər bu prinsipləri siz həyata keçirə bilmirsinizsə, onda, gəlin bu təşkilatları
dağıdaq. Siz bilmirsiniz, mən onlarla nə qədər açıq, sərt danışıqlar aparıram.
İndi Avropa Şurası nazirlər komitəsinə sədrlik edən Lüksemburqun nümayəndəsi də bura gəlmişdi. Siz onu
görmüsünüz. O, Xarici İşlər naziri, eyni zamanda Baş nazirin müavinidir, ağıllı bir qadındır. Onlarla burada
söhbət edirdik. Bu məsələni o da yozurdu. Durub-durub dedi ki, bilirsiniz nə var, Sizin də bir torpağınız
Ermənistanın içindədir. Siz onlara bir şey verin, onlar da Sizin torpağınızı versin. Gördüm heç bu xanımın
xəbəri yoxdur ki, bu bizim torpağımızdır. Bunu bizə vermək lazım deyil. Naxçıvan Muxtar Respublikasını
deyirəm. Dedim ki, siz yəqin bizim torpağımızın ərazi nöqteyi-nəzərdən ayrı düşməsini deyirsiniz. Dedi, hə, hə.
Dedim ki, bilirsiniz, bu da bizə qarşı olan qəsddir. 1920-ci ildə bu sərhədləri quranda, o vaxtlar Azərbaycanın
Moskvada kimi olubdur? İqtidar ermənilərin əlində idi. Azərbaycanın torpağı – Zəngəzuru, xüsusən onun Mehri
hissəsini kəsib Ermənistana veriblər ki, Ermənistanın İranla sərhədi olsun. Bu tamamilə süni bir şeydir. Baxın,
1920-ci ildə ermənilər nə haqqında düşünüblər. O vaxt sovet hökuməti idi. Onda sərhəd nəyə lazım idi?
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Mən sizə deyirəm, sovet hökuməti vaxtı mən işləmişəm. Vaxtilə DTK-da həmin o sərhədləri qoruyanlardan
biri olmuşam. Sonra Azərbaycanın rəhbəri olmuşam. Heç sərhəd haqqında söhbət gedə bilməzdi. Dəmir yolu
var idi, Bakı–Yerevan qatarı işləyirdi. Oradan Mehridən qatar gedirdi gəlirdi. Orada heç bir maneə haqqında
söhbət ola bilməzdi. Amma görün, 1920-ci ildə düşünüblər ki, gərək Ermənistanın İrana çıxması üçün sərhəd
verilsin və veriblər.
Sizə tarixi bir az izah etdim. Amma indi qadınla danışığıma qayıdıram.
Mən ona deyirəm ki, məsələ belə olubdur. Əgər ermənilər indi Mehri rayonunu bizə vermək istəyirlərsə və
onun əvəzində Dağlıq Qarabağı almaq istəyirlərsə, qoy təkliflərini versinlər, biz baxaq. Deyin görüm, mən
burada nə pis söz demişəm? Bu diplomatiyadır. Bilirsiniz, diplomatiya, bax, belə şeylərdən ibarətdir. Mən bu
sözü atıram. Bilirəm ki, bu, real deyil, bilirəm ki, Ermənistan bunu etməz. Hətta bilirəm ki, bu məsələ yeni
deyil, son bir ildə bu məsələ müzakirə olunur.
Serj Sarkisyan 2-3 ay bundan əvvəl deyib ki, Azərbaycanın lap yarısını da bizə versələr, biz Mehrini
əlimizdən vermərik. Mən bunları bilirəm. Amma bunları bilərək, mən bunu açıq mətbuatın qarşısında Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin sədrinə, Lüksemburqun Xarici İşlər nazirinə deyirəm ki, siz Ermənistana
gedirsiniz. Onlara deyin, qoy Mehrini bizə versinlər, Dağlıq Qarabağı onlara verək. Mən düşündüm ki, onlarda
güclü bir reaksiya olacaqdır. Neçə dəfə soruşdum, olmadı. Bunu sakit keçirdilər. Amma nə oldu? Bizim
müxalifət qəzetlərində 5-6 məqalə getdi ki, Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək istəyir. Əziz
dostlarım, siz də bilin, bütün Azərbaycan milləti də bilsin. Mən bu danışıqları apararkən bəzən insanları divara
dirəmək üçün, bəzən diplomatik oyunlarla, gedişlərlə bir şeyə nail olmaq üçün belə söz deyə bilərəm. Amma
demək, hələ bunu etmək deyildir.
Mən dedim ki, Mehrini versinlər, biz də Dağlıq Qarabağı onlara verək. Bu o demək deyil ki, onlar o dəqiqə
Mehrini verdilər, mən də Dağlıq Qarabağı onlara verdim. Burada da dalbadal məqalələr gedir. Özü də partiya
başçıları yazırlar ki, Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağı Ermənistana verir. Belə şey olarmı? Olarmı? Olmaz!
Ancaq mən sizə bir şeyi də deyim. Bilirsiniz ki, vaxtilə torpaq dəyişikliyi haqqında söhbət olubdur. Saxarov
buraya gələndə söhbət olubdur ki, Mehri Azərbaycana verilsin. Laçından da Ermənistana dəhliz verilsin, bu məsələ qurtarsın. Azərbaycan bununla razılaşmayıbdır. Bunu mənə Türkiyədə rəhmətlik Özal deyibdir, Süleyman
Dəmirəl deyibdir. O vaxt Hikmət Çətin Türkiyənin Xarici İşlər naziri olubdur, o deyibdir. Bu məsələ o vaxt
qalxıbdır, onlar da bunu deyiblər. Deyə bilmərəm ki, ermənilər son olaraq bununla razılaşa bilərdilər. Amma, hər
halda, belə bir əhval-ruhiyyə var idi. Amma bu işə tam müxalif çıxan tərəf Azərbaycan olubdur.
Mehrinin Azərbaycan üçün nə qədər əhəmiyyəti var, bunu bilirsiniz. Mən sizinlə açıq danışacağam. Bir dəfə
belə söhbət oldu. Sonra lap yüksək dairələrdən, ayrı-ayrı ölkələrdən dedilər ki, siz türk qurşağı yaratmaq
istəyirsiniz? Dedim türk qurşağı nədir? Dedilər ki, Türkiyə, Naxçıvan gəlib birbaşa Azərbaycana birləşir,
oradan da Orta Asiyaya gedir. Dedim türk qurşağı kimə qarşıdır? Dedilər ki, görmürsünüz kimə qarşıdır?
Amma mən də uşaq deyiləm. Bilirəm ki, bu həqiqətdir. Başa düşürsünüz?!
Mən bəzi məsələləri sizə açdım. Hesab edirəm, bəsdir. Amma qəlbimdə, beynimdə o qədər belə faktlar var.
Gərək ki, sən dedin, mən onunla da yaxınam, dostam, bununla da dostam. Bəli, münasibətlərimiz çox yaxşıdır.
Məsələn, mənim Klintonla çox gözəl münasibətim var idi. Onun mənə böyük rəğbəti var idi, mənim də ona böyük
rəğbətim var idi. Amma o bu məsələni həll edə bilmədi. Çünki o da edə bilmirdi. İndi Buş gəlibdir. Onunla da
münasibətimiz çox yaxşıdır. Atası ilə də mən keçmişdən tanışam. Putinlə münasibətlərimiz çox yaxşıdır.
Məsələn, Sankt-Peterburqda Nizaminin heykəlini qoyduq. Bu, kiçik məsələ deyildir. Düzdür, bu barədə qərar
bir müddət öncə qəbul olunmuşdu. Amma Putin buraya gələndən sonra özü bir neçə dəfə dedi ki, Nizaminin
heykəlinin Sankt-Peterburqda qoyulması haqqında özü orada işləyən zaman məsələ qalxmışdı, bunu həll etmək
lazımdır. Həll elədik. İndi Sankt-Peterburq kimi böyük bir şəhərdə Nizaminin heykəli var. Bu, kiçik məsələ deyildir. Sadəcə, o bağa, bağçaya gələn hər bir adam, orada istirahət edən adam deyəcək, bu kimdir? Nizamidir?
Kimdir Nizami? Öyrənməyə başlayacaqlar. Elə bunun özü bizim milləti tanıdacaqdır. Biz bunu çox böyük səmimiyyətlə həyata keçirdik.
Bəli, deyərdi ki, mən razıyam, gətirin qoyun. Amma Sankt-Peterburqa özü gəldi. Mən oraya getdim,
görüşdük, söhbət etdik, heykəli birlikdə açdıq, ondan sonra gəlib söhbətimizi davam etdirdik. Mən təxminən 4
saat onunla bir yerdə oldum – ümumi söhbət, yemək. Yəni, çox səmimi münasibətlərimiz var.
Bilirsiniz, dövlət başçılarının bir-birinə münasibətləri dövlət mənafeyinə uyğun olan halda ola bilər. Mən belə
düşünürəm. Yoxsa, kimsə mənim xoşuma gəlir, mənim ölkəmə nə cür baxır, ya baxmır – yox, belə şey ola
bilməz. Azərbaycanın prezidenti kimi, mənim üçün əsas Azərbaycanın dövlət mənafeyidir. Amma mən görürəm
ki, Putin bu vəzifəyə gələndən Azərbaycanın nə olduğunu əvvəlki rəhbərlərdən fərqli olaraq çox yaxşı hiss edir və
Azərbaycana sağlam münasibət göstərir. Hesab edir ki, Azərbaycan ilə Rusiya arasında münasibətləri inkişaf
etdirmək lazımdır. Heç bir təzyiq, heç bir keçmiş diktə olmamaq şərti ilə. Bizə belə münasibət lazımdır. O hal

283

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

olmur ki, mən bundan istifadə etməyin. Sankt-Peterburqda onunla görüşəndə bütün məsələlərdən savayı, yenə də
bu məsələni müzakirə etdik. Amma yenə də eyni hal, Siz Köçəryanla görüşəcəksiniz. Baxın, görün nə edək. Biz
də baxacağıq, görək nə edək.
Bir sözlə, siz adi adamlar deyilsiniz. Siz bizim mətbuatımızın aparıcı qüvvələrisiniz. Subyektiv təsirlərə
düşməyin. Mən sizə deyirəm, məsləhətimi verirəm. Siz inanın, bilin, bu məsələnin həll olunması mənim
həyatımın mənasıdır. Mən özüm haqqında bir söz demək istəyirəm. Bu, xalqdır, millətdir, dövlətdir. Bizim
başımıza elə bir faciə gəlibdir ki, mən Yer kürəsinə, qlobusa, xəritəyə baxanda tapa bilmirəm, hansı ölkənin
başına belə bir iş gəlibdir. Mən ikincisini tapa bilmirəm. İkincisini tapa bilmirəm ki, torpaqlarımızı işğal edən ölkə
kimi, dünyanın nə qədər dövlətləri tərəfindən və onların öz diasporu tərəfindən bu cür möhkəm dəstəklənir. İkinci
belə dövlət yoxdur.
Tutaq ki, Kəşmir, Hindistan. İndi bir qismi Hindistanı dəstəkləyir, bir qismi Pakistanı dəstəkləyir. Amma elə
bir şey yoxdur. Hətta Hindistanın dünyanın bir çox yerlərində böyük-böyük adamları var. Onlar gəlib bu məsələni
həll etməyə heç çalışmırlar. Vuruşurlar, vuruşurlar. Amma erməni diasporu və bu diasporun həmin o dövlətlərə
olan təsiri! Əgər belə şeylər olmasaydı, biz məsələlərimizi həll edə bilərdik. Amma həll edəcəyik. Mən bu
çətinlikləri deyəndə heç də düşünməyin ki, ümidsizəm. Yox. Əgər mən ümidsiz olsam, bu gün vəzifədən çıxıb
gedərəm. Ümidsiz deyiləm.
R ö v ş ə n H a c ı y e v(«Azadlıq» qəzetinin Baş redaktoru): Cənab Prezident, qarşıdan referendum gəlir.
Referendumla bağlı həm daxildə müxalifət qüvvələri, həm də beynəlxalq təşkilatlar kəskin reaksiya bildiriblər.
Yaltaya səfəriniz zamanı Siz həmin reaksiyalara cavab vermisiniz, referendumun keçirilməsində diqqətli
olacağınızı demisiniz. Sizə elə gəlmirmi ki, bu həm daxili, həm də xarici qüvvələrə bir qarşıdurma yarada bilər?
Bu, sualımın birinci hissəsidir. Sualımın ikinci hissəsi belədir: belə fikirlər dolaşır ki, referendumdan sonra ölkədə
növbədənkənar prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Siz necə fikirləşirsiniz, Azərbaycanda Putin variantı
mümkündürmü və Siz kimi prezident görürsünüz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Birincisi, mən anlaya bilmirəm ki, bu referendum nə üçün belə bir problemə
çevrilibdir. Burada bir şey yoxdur axı. Düzü, mən referendum haqqında qərar qəbul edəndə, təsəvvür edə
bilməzdim ki, buna müxalifət tərəfindən belə reaksiya veriləcəkdir. Amma reaksiya təkcə müxalifət tərəfindəndir,
mən cəmiyyətdən mənfi reaksiya görmürəm. Cəmiyyət bunu tamamilə normal qəbul edibdir. Ancaq müxalifət
çox fəaldır. Səbəbini anlaya bilmirəm. Burada nə var axı?
Yeddi il bundan öncə Konstitusiya qəbul olunubdur. O vaxt belə qərara gəldik ki, Konstitusiyamız ancaq
referendumla qəbul edilsin. Bu düzdür, gələcək üçün də belə olmalıdır. Əgər Konstitusiyanı parlamentin
ixtiyarına versək, ildə ona beş dəfə dəyişiklik edəcəklər. Bu olmaz. Amma görürsünüz, birinci dəfə referendumun
keçirilməsi artıq problem yaradıbdır. Demək, biz düz etmişik. Konstitusiyanı həm referendumla qəbul etmişik,
həm də qərar qəbul etmişik ki, Konstitusiyanı ancaq referendum vasitəsilə dəyişdirmək olar. Demək, bu, birinci
məsələ.
İkincisi, referenduma çıxarılan məsələlər barədə. Bilirsiz ki, orada 23 məsələ var. Onların əksəriyyəti Avropa
Şurasına daxil olduğumuz dövrdən sonra qoşulduğumuz konvensiyalarla əlaqədardır və biz onlarla uyğunlaşdırmalıyıq. Bir hissəsi məhkəmə-hüquq islahatları ilə əlaqədardır, onları uyğunlaşdırmalıyıq. Orada iki-üç maddə var.
Prezident olmayanda, vəzifəsini icra edə bilməyəndə onun salahiyyəti parlamentin sədrinə aiddir, indi Baş nazirə
verilməsi nəzərdə tutulur. Mənə belə gəlir ki, bu məsələyə görə də ikinci sual çıxır. İkinci maddə proporsional,
majoritar seçki məsələsidir. Sonra nədir?
D i l a r ə S e y i d z a d ə: Səsvermə məsələsidir.
Ə l i H ə s ə n o v: Yox, ona etiraz yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, buna nə etiraz olacaq. Əvvəl üçdə iki idi, hamıya çətinlik yaradırdı. Mən o vaxt
etdim. Çünki hesab edirdim ki, bu mənim üçün elə bir çətin şey deyildir. Amma indi baxıram ki, axı məndən
sonra da seçki olacaqdır. Mən niyə belə bir çətin vəziyyət qoyub gedim. Gələcək seçkilərdə prezidentlərin
vəziyyətini yüngülləşdirirəm. Burada pis bir iş görmürəm ki. Biri də budur. Bunlara bir-bir cavab verirəm.
Birincisi, soruşmaq istəyirəm, haradan çıxıb ki, Azərbaycanda Putin variantı ola bilər, yoxsa yox? Putin
variantı o deməkdir ki, Yeltsin uzun müddət xəstə idi, vəzifəsini yerinə yetirə bilmirdi. Baş naziri təyin edirdi, beş
aydan sonra çıxardırdı. Bütün nazirləri çıxardırdı. Başqasına tapşırırdı, təyin edirdi. Onlarla tanış olmağa
başlayırdı, bir də görürdün ki, Yeltsin gedib bir həftə yatdı, səhər tezdən gəlib bir əmr verdi, Baş naziri çıxardı.
Heç kəsin də xəbəri olmurdu. Bunu siz bilin. Təkrar etmək istəmirəm, 5-6 dəfə belə hallar oldu. Mən belə başa
düşürəm ki, nəhayət, o, axtardığı adamı tapdı. Özü də hiss edirdi ki, bu vəzifəni öz səhhətinə görə artıq yerinə
yetirə bilmir. Biz də bunu görürdük.
Təkcə bu deyildi. 1996-cı ildə keçirilən seçkilər zamanı, ikinci dəfə prezident seçiləndə o, xəstə idi.
Yadımdadır, mənə telefon etdilər ki, Yeltsin Kislovodskda Qafqaz respublikalarının prezidentləri ilə görüş
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keçirmək istəyir. Dedim nə görüş? Ermənistan, Gürcüstan, Azərbaycan. Dedim mən oraya gəlmirəm. Dedilər
niyə? Dedim ki, Ermənistan gələn yerə mən gəlmərəm. Mən oraya getməyə etiraz etdim. Buraya mənim yanıma
adam göndərdilər. Yadımdadır, Baş nazirin birinci müavini var idi, sonra onu da çıxardı. Familiyası yadımdan
çıxıbdır, keçmişdə mənimlə işləmiş adam idi. Onu mənim yanıma göndərdilər. Burada bir iki-üç saat mənə dedi
ki, getmək lazımdır. Yeltsinin seçilməsinə biz səs vermirdik. Biz onların vətəndaşı deyilik. Məsələ belə idi ki,
Şimali Qafqazdakı adamları biz təşviq edək ki, onlar Yeltsinə səs versinlər. O vaxt Zyuqanovun reytinqi çox
yüksək idi. Gəlib Kislovodska yığışdıq. Şimali Qafqaz ölkələrinin prezidentləri orada idi. Ter-Petrosyan idi,
Gürcüstanın prezidenti idi, mən idim, gəldik, oturub bir az söhbət elədik. Ondan sonra müşavirə keçirdik.
Mənə əvvəlcədən demişdilər ki, Şimali Qafqaz respublikaları Heydər Əliyevi özlərinə ağsaqqal hesab edirlər.
Burada da müəyyən həqiqət var. Onların hamısının mənə hörməti var. Çoxları keçmişdən, sovet hakimiyyəti
vaxtından işləyən adamlardır. O da olmasa, sadəcə, onların mənə hörməti çox böyükdür. Məsələn, indi
Dağıstanda Məhəmmədəlini yenidən seçdilər. O çox istəyirdi ki, mən ayın 25-də onun andiçmə mərasiminə
gedim. Ancaq imkanım yoxdur, Rasizadəyə göstəriş verdim, o gedəcəkdi. Dedilər ki, mən onlarla bir az danışmalıyam və onları başa salmalıyam. Bu yerlərdə, elə Dağıstanın özündə də kommunistlər çox güclü idilər. Bunları
da elədik.
Mən nəyi deyirəm. Deyəsən, seçkilərin ikinci turu qarşısında idi, birinci turda keçə bilmədilər. Axırda Yeltsin
seçildi. Sonra o, andiçmə mərasimi keçirdi. Andiçmə mərasiminə getdik. Bizimlə yarım saat otura bilmədi. Qəribə
bir vəziyyət idi, bir də görürdün çox xəstə olurdu, sonra sağalırdı. Bir də görürdün bir-iki ay yaxşı işləyirdi.
Amma, hər halda, xəstə idi. Mən güman edirəm ki, bütün bu işləri görmək üçün istəyirdi ki, özünə bir varis tapsın.
Onu da tapdı. Özü də Allaha şükür, çox yaxşısını tapdı və hakimiyyəti Putinə verib getdi. İndi Azərbaycanda Putinin
variantı söhbəti nədir? Mən hələ nə xəstəyəm, nə özümü zəif hiss edirəm, nə də bu vəzifədən getmək fikrim var.
Mən elan etmişəm ki, 2003-cü ildə keçiriləcək seçkilərdə iştirak edəcəyəm.
Düzdür, «Turan» agentliyi Şvimmerə təxribat xarakterli sual vermişdi. Şvimmer də cavab vermişdi ki, gərək
burada Konstitusiyaya dəyişiklik olsun. Bizim Konstitusiya Komissiyasının sədri ona lazımi cavabı verdi, qurtardı
getdi. «Turan» agentliyi o sualı ona verəndə gərək deyəydi ki, Azərbaycan Konstitusiyasının keçid müddəaları var
və bu müddəalara görə iki dəfədən artıq təkrarən seçilməmək yalnız yeni Konstitusiya qəbul olunduqdan sonra
seçilən Azərbaycan prezidentinə şamil edilir. Şvimmer bunu haradan bilir. «Turan» agentliyi sual verəndə gərək
bunu izah edəydi. İzah eləmədi, bizim Konstitusiya Məhkəməsi izah etdi, qurtardı getdi. Daha bu məsələ yoxdur.
Əgər kimsə kiməsə yenə sual verəcəksə, versin, cavabını verəcəyik. Mən 2003-cü ildə seçkilərdə iştirak edəcəyəm
və inanıram ki, xalq mənim indiyə qədər çəkdiyim zəhməti qiymətləndirəcək və mənə səs verəcəkdir. Ona görə
Putin variantını kim icad edib, nəyin əsasında, nədən ötrü icad edib, bunu başa düşə birmirəm. Mən bunu
tamamilə yersiz hesab edirəm və məsləhət görürəm ki, belə məsələlərə başınızı qarışdırmayın.
Bir məsələni də izah edim. Biz 1995-ci ildə yazdıq ki, – biz Konstitusiya Komissiyasının iclaslarını keçirdik,
burada dəfələrlə müzakirə aparmışdıq, elə təsadüfi götürüb yazmamışdıq – əgər prezident istefa versə, yaxud
səhhətinə görə vəzifəsini yerinə yetirməyə imkanı olmasa, onu üç aylığa parlamentin sədri əvəz edəcəkdir. Biz o
vaxt, 1995-ci ildə belə düşünürdük. Amma indi vəziyyət dəyişilibdir, düşüncə də dəyişilibdir.
Məsələn, mən özüm sizə açıq deyirəm. İqtisadiyyat bizim respublikanın əsasıdır. Prezident yoxdur, kimsə onu üç
ay əvəz etməlidir. Əgər bunu əvəz edən adam Baş nazir olsa, demək, o, iqtisadiyyat içindədir, iqtisadiyyat
baxımından və başqa məsələlər baxımından prezidentin gördüyü bütün işlərin içindədir. Demək, o, üç ay
respublikanı bu sahədə idarə edə bilər və respublika iqtisadiyyatına zərər dəyməz. Dəysə də, az dəyər. Amma
parlamentin sədrinin başı parlamentə qarışır, qanunlar qəbul edir. Təbiidir, o, qanunları qəbul edərək iqtisadiyyatı
bilir, iqtisadiyyatdan xəbərsiz deyildir. Amma o, icra funksiyasını həyata keçirmir. İcra funksiyaları bizdə
prezidentdədir və prezidentdən sonra onun ən yüksək icra orqanı olan Nazirlər Kabinetindədir. Ona görə bu,
tamamilə məntiqə uyğun bir məsələdir və bunu da təklif edirik. İndi bundan nəsə qurtdalayıb çıxarırsan ki, Putin
variantı olacaq, kimsə təyin olunacaq və s…
Mən sizə açıq deyirəm. Bəzi yerlərdə deyirlər ki, bunu ona görə edirlər ki, İlham Əliyevi təyin etsinlər. Bəs
indiyə qədər, iki ildir söhbət getmirdi ki, Murtuz Ələsgərovun yerinə İlham Əliyev təyin olunur. Bəs niyə təyin
olunmadı?! Murtuz Ələsgərovun yerinə İlham Əliyevi təyin etmək elə bir problem deyil. Çünki bizim partiya
parlamentdə çoxluq təşkil edir. Murtuz Ələsgərovun özü partiyanın sədr müavinidir. Əgər partiya məsləhət görsə
ki, Murtuz Ələsgərov bu vəzifəsini İlham Əliyevə versin, hesab edirəm, Murtuz Ələsgərov da buna etiraz etməz.
Amma biz bunu niyə etmədik. Çünki bu fikir yoxdur. Heç vaxt olmayıbdır. Amma indi bəzi adamlar bunu
uydurur, çıxarır, yayır, insanları inandırır. Yaxşı, yazıq Murtuz Ələsgərovu çıxardınız, indi deyirsiniz ki,
Rasizadəni bu gün, sabah çıxaracaqlar. Belə şey ola bilməz. Ona görə xahiş edirəm, belə məsələlərdə diqqətli
olun. Buyurun.
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R a u f A r i f o ğ l u(«Yeni Müsavat» qəzetinin Baş redaktoru): Heydər bəy, Dağlıq Qarabağla bağlı əhatəli,
bəzi məqamlarda açıq danışdınız. Hətta gözləmədiyimiz halda etdiyiniz gedişlərin altında nələrin gizləndiyini
bizim vasitəmizlə cəmiyyətə çatdırdınız. Yəni Siz Mehri ilə Dağlıq Qarabağın dəyişdirilməsi təklifini söyləyərkən
bunu, sadəcə, gediş olaraq nəzərdə tutmusunuz. Biz belə başa düşdük. Siz beləmi söylədiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Dedim də.
R a u f A r i f o ğ l u: Bəli, elə dediniz. Yəni Siz bunu birinci dəfədir deyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən onu o xanıma demişdim.
R a u f A r i f o ğ l u: Siz ona təklif etmişdiniz ki…
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən ona təklif etməmişdim. O mənə təklif etmişdi ki, Siz onu dəyişin. Mən də dedim
ki, siz ora gedirsiniz, onlara deyin. Əgər onlar dəyişsələr, biz bunu edərik.
R a u f A r i f o ğ l u: Amma gerçəkdən belə bir dəyiş-düyüşə razı deyilsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu sənin nəyinə lazımdır?
R a u f A r i f o ğ l u: Sual vermək istəyirəm, ona görə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı gəl sən bugünkü gündən danış. Bugünkü gündən danışaq ki, ermənilər bu təklifi
etdilər, ya etmədilər. Mən sənə izah edərəm.
R a u f A r i f o ğ l u: Mən dəqiqləşdirmək istəyirəm. Mənim sualım yarımçıq qaldı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, buyur, sualını tamamla.
R a u f A r i f o ğ l u: Siz burada Dağlıq Qarabağla bağlı səhnənin dramatikliyini kifayət qədər açıq
göstərdiniz. Yalnız yekunda söylədiniz ki, siz ümidsiz deyilsiniz. Bütün bunlar hakimiyyətdə olduğunuz doqquz
illik siyasətinizin nəticəsində ortaya çıxan gerçəklikdir. Bunlarda işim yoxdur, bunlar doqquz il ərzində baş
veribdir, hamımız izləmişik, Sizin dediyiniz kimi, biz bu barədə çoxlu-çoxlu məqalələr yazmışıq.
Amma mənim üçün maraqlı odur ki, Dağlıq Qarabağla bağlı Sizin hakimiyyətin hansısa bir planı varmı? Siz
söyləyirsiniz ki, ümidsiz deyilsiniz. O planın müəyyən istiqamətləri haqqında da bizə açıqlama verməyiniz
mümkündürmü?
Bu, insanlarımızı daha çox maraqlandırır. Xahiş edirəm, Dağlıq Qarabağ probleminin həlli istiqamətində atılan
addımların, nəhayət, nə zaman, hansı müddət ərzində Azərbaycan üçün, onun xalqı üçün, qaçqınları üçün konkret
nəticələr verə biləcəyi haqqında söyləyəsiniz. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gərək sizin sualınıza çox geniş cavab verəm. Birincisi, istəyirsiniz biləsiniz, mən
deyəndə ki, Mehrini təklif etsələr, biz baxarıq, bu gedişdir, ya nədir. Bilirsiniz, dövlətlərarası danışıqlarda müxtəlif
təkliflər olar və onlara baxarlar. Hesab edirəm, bunun heç birinə gediş demək olmaz. Hər təklifə baxarlar. Ona
görə istəyirsiniz məndən bu məsələnin ikinci hissəsini öyrənəsiniz ki, əgər onlar desələr, bəli, biz Mehrini veririk,
siz nə edəcəksiniz? Mən belə başa düşürəm. Hər şeyin öz vaxtı var. Bu söz deyilibdir. Əgər bu sözə reaksiya olsa,
bizim ona uyğun reaksiyamız olacaqdır. Ona görə bu məsələləri əvvəldən açmaq lazım deyil. Ümumiyyətlə,
siyasi işdə, təkmil siyasi işdə, yəni təcrübəli siyasi işdə məhz bu yol ilə getmək lazımdır.
İkincisi, deyirsiniz ki, mənim sizə dediyim sözlər sizə məlum olmayan bəzi məsələləri açdı. Bu belədir,
həqiqətdir. Mən bu sözləri məhz sizə, hörmətli jurnalistlərə deyirəm ki, bu sözləri düzgün başa düşə biləsiniz və
lazım olan yerdə düzgün də izah edə biləsiniz. Amma mənim dediyim sözləri əyməyəsiniz, onları başqa formaya
salmayasınız. Mən sizə inanaraq bu sözləri deyirəm.
Üçüncüsü, deyirsiniz, bu cür söhbətdən sonra deyirəm ki, mən ümidsiz deyiləm. Bəli, bu cür sözlərin, bu cür
faktların olması heç də əsas vermir ki, ümidsiz olaq. Çünki bizim imkanlarımız hələ çoxdur. Ona görə də ümidsiz
deyilik.
Siz dediniz ki, mən doqquz ildir prezidentəm, guya bu məsələlərin hamısı elə bu vaxt baş veribdir. Siz burada
səhv edirsiniz.
R a u f A r i f o ğ l u: Dəqiqləşdirmək istəyirəm. Siz özünüzün siyasətinizdə və şəxsən dövlət başçısı kimi, bu
doqquz illik fəaliyyətinizdə hansısa yanlışlıqlar etdiyinizi, hansı məqamları əldən verdiyinizi görürsünüz? Yəni
Sizin bir suçunuz varmı, yoxsa, bütün suçlar yalnız elə müxalifətdə, ATƏT-də, Amerikadadır. Mənim sözümün
məntiqi bundan ibarətdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyim sizə. Amma bunu deməzdən əvvəl bir-iki kəlmə də demək istəyirəm. Dağlıq
Qarabağ problemi 1988-ci ildə yaranıbdır. Bu, yeni problem deyil. Yəni bu, kəskin bir münaqişədir. Amma bu
problem XX əsrin əvvəlindən davam edir. Mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Keçmiş fəaliyyətimdə, yəni
təhlükəsizlik orqanlarında işləyəndə də Dağlıq Qarabağdakı vəziyyət normal deyildi. Sovet dövründə də normal
deyildi.
Bilirsiniz ki, mənim katib seçilməyimdən 2–3 ay əvvəl orada böyük bir faciə baş verdi. Bizim üç azərbaycanlını
aparan həbsxana maşınını yandırdılar. Orada böyük qarışıqlıq oldu. O vaxt mən bir-iki həftə orada olmuşam, oranı
öyrənmişəm, bilirəm. Mən Dövlət Təhlükəsizliyi Komitəsinin sədri idim, büroda məsələ müzakirə olunurdu. Dağlıq
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Qarabağda Azərbaycana qarşı edilən cinayətlərə baxmayaraq, o vaxtkı rəhbərlik müzakirəni elə keçirdi ki, elə bil heç
nə yoxdur. Heç kim heç bir cəza almadı. Stenoqram var, götürüb baxmaq olar. Orada – gərək ki, 1967-ci ildə idi –
daşnakların, erməni millətçilərinin həm Dağlıq Qarabağda, həm də Ermənistanda apardıqları pozucu işlər haqqında
yeganə mən sərt çıxış etdim. Bunu özümü tərifləmək üçün demirəm. İndi söz düşübdür, tarixi xatırlayıram. Ancaq
bunlara baxmayaraq, biz Dağlıq Qarabağdakı vəziyyətə nəzarət edirdik, saxlayırdıq. Nəyin bahasına?
Birincisi, əlbəttə ki, sovet sisteminin özü buna imkan verirdi. İkincisi də, mən birinci katib olduğum dövrü
deyirəm, Dağlıq Qarabağda onun inkişafına o vaxtlar çox kömək etdim. Eyni zamanda çalışdım ki, orada demoqrafiyanı dəyişim. Dağlıq Qarabağ məsələni qoyurdu ki, orada bir institut, ali məktəb yaransın. Bizdə hamı buna etiraz
edirdi. Mən fikirləşdim, dedim yaradaq. Amma bu şərtlə ki, burda üç sektor – Azərbaycan, rus, bir də erməni sektoru
olsun. Yaratdıq. Ətrafda olan azərbaycanlıları biz Bakıya yox, oraya göndərdik. Orada böyük bir ayaqqabı fabriki
yaratdıq. Stepanakertin özündə işçi qüvvəsi yox idi. Ətrafda olan azərbaycanlıları oraya gətirdik, Stepanakertdə
fabriki işlətməyə başladıq. Eləcə də başqa belə tədbirlərlə mən çalışdım ki, Dağlıq Qarabağı daha çox
azərbaycanlılaşdırım. Orada ermənilərin sayını azaldım. Bunu o vaxt Dağlıq Qarabağda işləyən adamlar bilirlər. Hər
halda, mənim iradəmə görə, başqa keyfiyyətlərimə görə, oranın rəhbərləri üçün mənim dediklərim qanun idi.
Ancaq təəssüflər olsun ki, mən Azərbaycandan gedəndən sonra get-gedə orada vəziyyət pisləşməyə başladı.
Ermənistanın ora təsiri artdı və bizimkilər orada heç nə etmədilər, fürsət əldən verildi. Artıq 1987-ci ildə Dağlıq
Qarabağ məsələsi kəskin duranda – mən bunu demişəm, bir də deyirəm, bu həqiqətdir – mənim Siyasi Bürodan,
vəzifələrdən çıxmağım yalnız Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olunması üçün lazım idi.
Film çəkiblər. Bilmirəm, Qorboçovla mənim dialoqumu görmüsünüz, yoxsa yox. Vaqif Mustafayev çəkibdir,
orada bir az görünür. Bu da həqiqətdir. Təsadüfi deyil ki, mən vəzifədən gedəndən 20 gün sonra Dağlıq Qarabağda
böhran başladı. Mən bu işə qarışmağa çalışdım, məni təcrid etdilər. Siyasi Büronun dünənki üzvü, Kremldə oturan
adam indi artıq bir adamla əlaqəyə girə bilmirdi, bir adamla danışa bilmirdi. Başa düşürsünüz?! Mən dövrlərin
hamısını yaşamışam. Ondan sonra guya burada vəziyyəti düzəltmək istədilər və Vəzirovu buraya göndərdilər.
Bilmirəm, həmin o filmdə görmüsünüz, yoxsa yox. Mən onu gördüm. Orada Vəzirovun çıxışını görmüsünüz,
yoxsa yox? Allah Nəcəf Nəcəfova min rəhmət eləsin. Mən orada gördüm ki, Vəzirovun yanında bir adam
durubdur. O da deyir ki, bura bax, xuliqanlıq etmə, çəkil, imkan ver sözümü deyim. Bu da çəkilmir. Sonra o
qışqırır ki, bax ha, mən deputatam. Bu yenə çəkilmir. Mən bu süjeti keçmişdə görməmişdim. İlk dəfə idi
görürdüm. Sonra deyir ki, Azərbaycan xalqı, filan, amma bu çəkilmir. Mən də bunu tanımıram. Evdə yanımda
adam var idi. Soruşdum, axı, bu kimdir. Nəcəf Nəcəfovu tanıyırdım, amma televizorda onu tanıya bilmədim.
Dedilər ki, Nəcəf Nəcəfovdur. O, böyük bir qəhrəmanlıq elədi. Bax, o yarım dəqiqəlik süjet göstərdi ki,
Azərbaycanda rəhbərlik nə cür idi, hansı vəziyyətdə idi. Yəni Dağlıq Qarabağ məsələsi o vaxtlar başlayıbdır.
Nəhayət, 1991-ci ilin fevral ayında mən Naxçıvandan deputat seçilib Bakıya gəldim, sessiyada çıxış edib
dedim ki, Dağlıq Qarabağ artıq əldən gedibdir. Bunu bilmək lazımdır və ölçü götürmək lazımdır. Mənə qarşı
nə etdilər? Bütün zal məni hoydu-hoyduya basdı və axşam iclasına da rəhmətlik Bayram Bayramovu
hazırladılar, o da gəldi çıxış etdi. O Bayram Bayramov idi ki, mənimlə hər görüşünü özü üçün tarixi bir
hadisə hesab edirdi. Məni danlamağa, mənə müxtəlif sözlər deməyə başladı. Mən də orda oturmuşdum. Axırda da dedi ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt indiki kimi Azərbaycanın olmayıbdır. Bu sözlərə baxın, «indiki kimi
Azərbaycanın olmayıbdır». Heydər Əliyev, əgər sən bunu bilmirsənsə, mən səni vertolyota qoyub aparıb
Dağlıq Qarabağı göstərəcəyəm, onda görəcəksən ki, Dağlıq Qarabağ necə bizimdi. Amma o vaxt Dağlıq
Qarabağda Azərbaycan hakimiyyəti qətiyyən yox idi. Nəhayət, müharibə başlandı, torpaqlar işğal olundu.
Dağlıq Qarabağ hələ Azərbaycan Sovetlər İttifaqının tərkibində olanda, işğal edilibdir. Bir Şuşa qalmışdı,
qalan hamısı işğal olunmuşdu. Yəni Dağlıq Qarabağ o vaxt əldən gedibdir. Başa düşürsünüz, yoxsa, yox?!
Bunu bilmək lazımdır.
Əgər ondan sorakı dövrdə siyasət düzgün getsəydi, vəziyyəti düzgün qiymətləndirmək mümkün olsaydı,
atəşi dayandırmaq və danışıqlar aparmaq mümkün olsaydı, ola bilər ki, başqa torpaqlarımız əldən getməzdi.
Amma sonra onlar da getdi.
Arifoğlu, indi mən sizin o sualınıza cavab vermək istəyirəm ki, bu doqquz ildə mən özümdə də bir günah
hiss edirəmmi, bu məsələ ki, həll olunmayıb, mən səhv buraxmışammı? Mən sizə də, bütün millətimə də
deyirəm, bilin.
Mən heç bir səhv buraxmamışam, nə mümkündürsə etmişəm. Çünki – bunu deyərkən üzr istəyirəm –
məndə olan həyat təcrübəsi, siyasi təcrübə, bu problemi bilməyim və dünya proseslərini bilməyim, keçmişdə
dünyanın bir çox ölkələri ilə tanışlığım, bunların hamısı əlimdə olan böyük imkanlardır. Düşünmürəm ki,
bütün bu imkanları olmayan adam bu barədə məndən çox iş görə bilərdi.
Gəlin, Lissabon sammitini götürək. Bilirsiniz, bizim milətimiz, – millətimizin ayrı-ayrı adamlarını
deyirəm, – özünü qiymətləndirsəydi, o sammit haqqında bir kitab yazmaq, bir film çəkmək olardı. Niyə?
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Çünki biz Lissabon sammitindən əvvəl öz nümayəndə heyətimizi Finlandiyaya göndərdik. Bizim
məqsədimiz o idi ki, sammitin yekun sənədində, birincisi, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınmasını
yazdıraq. İkincisi, işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsini və başqa şeyləri yazdıraq. O layihələr
durur. O vaxt orada Tofiq Zülfüqarov işləyirdi. Onu oraya göndərdim. Araz Əzimovu Vyanaya göndərdim.
Çünki ATƏT-in mərkəzi Vyanada idi. Onlar orada işləyirdilər.
Nəhayət, yekun sənədinin layihəsi hazırlandı. Biz Lissabona gəldik. Layihəni gətirdilər. Yadımdadır, martın
23-ü idi. Yaxşı yazılar vardı, qəbul olunsaydı, bizim üçün çox yaxşı olardı. Mən demirəm ki, torpaqlarımız o
saat azad ediləcəkdi. Amma bizim üçün sammit tərəfindən böyük hüquqi sənəd olacaqdır. Nə oldu, ermənilər
buna konsensus vermədilər, dedilər ki, biz bunu qəbul etmirik. Orada hər şey konsensusladır.
O vaxt mən çox adamlarla görüşdüm. Orada Rusiya nümayəndə heyətinə Çernomırdin rəhbərlik edirdi,
onunla görüşdüm. Amerikadan Qor gəlmişdi, onunla görüşdüm. Almaniyadan, başqa ölkələrdən dövlət
başçıları gəlmişdilər, mən onların hamısı ilə görüşdüm. Onlara öz fikirlərimi bildirdim. Dedilər ki, ermənilər
qəbul etməyib, bunu çıxarmaq lazımdır və yaxud da dəyişdirmək lazımdır, dedim oldu. Dedim, gəlin
gürcülərin maddəsinə baxın. Gürcülərin Abxaziya məddəsində hər şey yazılıbdır ki, abxazlar Abxaziyada
etnik təmizləmə aparıblar, zorakılıq ediblər, qanunsuzluqlar ediblər, filan ediblər. Bütün günahlar abxazların
üzərindədir. Mən dedim ki, bunu yazmısınız, Gürcüstan bizimlə dost dövlətdir, mən buna çox şadam. Niyə
bəs o var, bu yoxdur? Dedilər ki, bunun əleyhinə çıxan yoxdur.
Siz bir şeyi bilməlisiniz, bizim münaqişədə Azərbaycana mane olan bir çox böyük amil var. O da ondan
ibarətdir ki, bizim münaqişəmiz daxili münaqişə səviyyəsindən çıxaraq, iki dövlət arasında münaqişəyə
çevrilibdir. Ermənilərə, yaxud da ermənipərəstlərə xeyirli olanda, deyirlər ki, bu, Dağlıq Qarabağla
Azərbaycanın işidir. Amma sənədlərin qəbul olunmasına gələndə Ermənistan ATƏT-in üzvü kimi Dağlıq
Qarabağı müdafiə edir və özünü müdafiə edir, çünki orada Dalğıq Qarabağ görünmür. Amma Gürcüstanla
Abxaziya məsələsində bir-iki dövlət, – mən bilirəm, onların adlarını çəkmək istəmirəm, – istədi ki, maddəyə
nə isə yazsınlar. Gürcülər möhkəm durdular və onlar heç bir şey edə bilmədilər. Çünki orada ATƏT-in üzvü
olan Abxaziya dövləti yoxdur.
Bilirsiniz, nə edək? Mən dedim ki, bunun qəbul edə bilmərəm, dəyişdirmək lazımdır. Onlar da dedilər ki,
dəyişdirmək olmaz. Ermənistan buna konsensus verməyəcək, biz qəbul etməyəcəyik.
İclasın sonuncu günü idi. 4-5 saatdan sonra iclas qurtarmalı idi. Mən nə etdim, siz bunu bilirsiniz. Dedim ki,
mən bütün sənədi sual altında qoyuram. Həmin sənədin qəbul olunmasına lazımi konsensus vermirəm, qurtardıq. Ondan sonra Albert Qor da, Kol da, o biri də, bu biri də mənim yanıma gəlməyə başladılar. Hamısı xahiş
etməyə başladı ki, siz öz vetonuzu götürün. Dedim ki, götürməyəcəyəm. Əgər götürməyəcəksənsə, onda, axı,
sammit qurtarır. Demək sammit bir sənəd qəbul etməyəcək. Dedim ki, mənim üçün fərqi yoxdur. Əgər mənim
işim düzəlmirsə, sammitin sənəd qəbul edib-etməməsinin mənim üçün fərqi yoxdur. Bir neçə saat mənim
yanıma gəlirdilər. Kimlər gəldi… Əvvəl mən onların yanına gedirdim, indi mən burada oturmuşam, onlar
mənim yanıma gəldilər. Kimlər gəldi, nələr dedilər… Mənim yadımdadır, Albert Qorla söhbət edirdim.
Onunla xeyli danışdıq. Dedim ki, o, konsensus vermir. Dedi ki, konsensus verməmək onun hüququdur.
Dedim ki, hə? Dedi ki, hə. Dedim ki, konsensus verməmək mənim də hüququmdur. Mən də öz hüququmdan
istifadə edərək konsensus vermirəm. Məsələ donub qaldı. Dedim, onun hüququ varsa, başqalarının da
hüququ var. O, 23-cü maddəyə konsensus vermirsə, mən də bütün sənədin qəbul olunmasına konsensus
vermirəm. Hesab edirəm ki, o, qəbul edilə bilməz. Bundan sonra onlar yığışdılar, həmin o məlum Lissabon
Zirvə görüşü sədrinin bəyanatını yazdılar. O maddədə nəki vardı onu bəyanata yazdılar. Yəni biz onu aldıq.
Amma yekun sənədinin içərisində yox, ayrıca bəyanatda aldıq. Bəyanatı səsə qoyanda ermənilər səs
vermədi, amma onun əhəmiyyəti yox idi. Beləliklə, həmin 1996-cı ildə ilk dəfə biz ATƏT-dən belə bir sənəd
aldıq ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanınır, Ermənistanın ərazi bütövlüyü tanınır, Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın tərkibində özünüidarəetmə statusu verilir və Dağlıq Qarabağdakı ermənilərin təhlükəsizliyi
təmin olunur. Bu, sənəddir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının qərarları vardır ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qeyd-şərtsiz çıxarılsın, əgər o
sənədləri kənara qoysaq, bu, yeganə sənəddir ki, biz ATƏT-dən ala bilmişik. Ermənilər onu yerinə yetirmədilər. Burada da müxalifət sağdan və soldan bizi vurmağa başladı ki, guya biz gedib Lissabonda uduzduq.
Nəyi uduzduq? Heç nəyi uduzmamışıq.
Beləliklə, hörmətli Arifoğlu, demək istəyirəm ki, o cür cəsarəti hər adam edə bilməzdi ki, ATƏT-in
sənədinin qəbul olunmasını sual altına qoysun. 54 dövlətin nümayəndəsi təəccübləndi ki, mən bu qərarı
qəbul etməmişəm. Əgər həmin bəyanat qəbul edilməsəydi axıra qədər gedəcəkdim. Çıxıb gedəcəkdim.
Onsuz da görürdüm ki, bir şey çıxmır. Nə etməli idim? Qaradan artıq rəng ola bilməz ki.
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Mən həmişə vuruşmuşam, həmişə çalışmışam. Heç kəsin qarşısında gözüm kölgəli deyil, əlimdən gələni
etmişəm. Siz dediniz ki, mən ATƏT-i günahlandırıram, o birini günahlandırıram, günahkaram – demirəm.
Sizə bir də deyirəm, mən onları günahlandırıram. Çünki əgər bu təşkilat özü elan etdiyi prinsiplərin həyata
keçirilməsini təmin edə bilmirsə, onu günahlandırmağa mənim haqqım var.
Əgər Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası işğal olunmuş torpaqlardan Ermənistan silahlı
qüvvələrinin çıxarılması haqqında qəbul etdiyi qətnamələrin həyata keçirilməsini təmin edə bilmirsə, bəli,
mən onu günahlandırmışam. Nyu-Yorkda gedib Təhlükəsizlik Şurası üzvlərinin hamısını çağırıblar, iclas
keçiriblər. Mən onların hamısının üzünə demişəm. Sözləri bu olubdur ki, «biz qərarı qəbul edirik, onu icra
etmək mexanizmi yoxdur». Bunu vaxtilə Butros Qaliyə demişəm, Kofi Annana demişəm. Eyni cavabları
almışam. ATƏT də deyir ki, bizim icra mexanizmimiz yoxdur. Ona görə də onları günahlandırmağa mənim
haqqım var. Onda onlar gəlsinlər, bu prinsiplərdən imtina etsinlər. Bu, başqa məsələdir. Onlar bir tərəfdən bu
prinsipləri müdafiə edirlər, bəzən lazım olanda bu pinsiplərdən istifadə edərək ayrı-ayrı dövlətlərə təzyiq
göstərirlər. Amma burada bu məsələni həll etmirlər. Məsələ belədir.
Bunları deməklə, sizə bildirmək istəyirəm ki, mən prezident kimi, Azərbaycanın başçısı kimi bütün bu
təşkilatlarla öz əməkdaşlığımı davam etdirirəm və davam etdirəcəyəm. Çünki başqa yolumuz yoxdur. Bir yol
var – onların hamısının tövsiyələrindən imtina edib müharibə etmək. Bu da bütün bunların hamısının bizə
dedikləri, yəni bizimlə danışıqlarında dedikləri sözdür ki, siz bunu etməməlisiniz. Hamısının dediyi budur.
Onların heç biri nəinki bizi dəstəkləməyib, hətta hər biri bizə deyib ki, siz bu yolla getməməlisiniz. Əgər bu
yolla getsəniz, heç bir ölkə sizi dəstəkləməyəcəkdir. Amma bizim yolumuz var. Biz bunları nəzərə
almayaraq müharibə edə bilərik. Mən bu variantı da istisna etmirəm. Ancaq – mən sizinlə açıq danışıram –
müharibənin Azərbaycan üçün nə qədər ağır olacağını da dərk etmək lazımdır. Ağır o mənada ki, indi
Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, yaxşı perspektivləri var və çox mühüm layihələrimiz var. Bunların
hamısı pozulmalıdır. Hər şey müharibəyə xidmət etməlidir. Bu var, bu da mümkündür. Bilirsiniz, yəqin gözləmirdiniz ki, mən sizinlə çox söhbət edəcəyəm.
Ə f l a t u n A m a ş o v(«RUH» Azərbaycan Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin sədri): Cənab Prezident,
mənim sualım daha çox jurnalistika, jurnalistlərlə hüquq-mühafizə orqanlarının münasibətləri ilə bağlı
olacaqdır. Biz jurnalist təşkilatları həmişə bu qurumlarla xoş münasibətlər yaratmağa çalışırıq. Daxili işlər
naziri Ramil Usubovla mənim axırıncı görüşümdən sonra xüsusi monitorinq qrupu yaramtışıq. Həmin qrup
şəhərdə keçirilən aksiyalar zamanı polis – jurnalist münasibətlərini nəzarətdə saxlayır. Bu da öz bəhrəsini verir.
Son aksiyada heç bir qanun pozuntusu olmayıbdır. Bu da müsbət haldır. Bu sahədə müəyyən problemlər də
qalmaqdadır. Bu da jurnalistlərlə bağlı cinayət işlərinin açılması ilə əlaqəlidir. Bu vaxta qədər 20 jurnalistə qarşı
cinayət işi açılıbdır. Onlar ya tutulmuşlar, ya da ki, tutularaq tezliklə azadlığa buraxılmışlar. Cinayət işləri hələ də
qalmaqdadır. Həmin cinayət işlərinin qalması jurnalistlərin azad hərəkət etməsinə mane olur. Məsələn, «Yeni
Müsavat» qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işi açılıbdır, hələ qapanmadığına görə o, xarici
ölkələrə gedərkən tez-tez çətinliklərlə rastlaşır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz nə var, Rauf Arifoğlu haqqında cinayət işinin bağlanmaması absurda
bənzəyir. Yəni bunun cinayət işi var, ya yoxdur, fərq etməz o, öz işini görür. O biri tərəfdən də bu, onun
xeyrinədir. Sabah bir hadisə olanda deyəcək ki, heç nədən mənə cinayət işi açıblar, mənə təzyiq edirlər. Ona
görə əgər bizim prokurorlar, polis, başqaları dərindən düşünsələr, yəqin ki, o cinayət işini tezliklə bağlayarlar
ki, o, daha bundan sui-istifadə etməsin. Güman edirəm ki, mənim bu sözümdən sonra onlar bunu başa
düşəcəklər.
Ə f l a t u n A m a ş o v: Bu da xarici təşkilatlar tərəfindən Azərbaycan haqqında xoşagəlməz
bəyanatların verilməsi ilə nəticələnir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kimin haqqında bəyanatdır?
Ə f l a t u n A m a ş o v: Bu cür hallar ölkədə baş verir, jurnalistlər döyülür – son hadisə zananı Səbail
Rayon Polis İdarəsinin rəisi Nazim Nağıyev «Turan» İnformasiya Agentliyinin müxbirini döymüşdür. Türkiyənin yığma futbol komandası Seneqal milli komandasına qalib gələn günü Azadlıq meydanında jurnalisti
polis idarəsinin rəisi döyübdür. Bu əhvalat hər yerə yayılıb. Beynəlxalq təşkilatlar da Azərbaycan haqqında
xoşagəlməz xəbərlər verir. Bildirirlər ki, Azərbaycanda insan hüquqları pozulur. Bütün bunların qarşısını
almaq üçün mən istərdim ki, jurnalistlərlə bağlı qanun pozuntusu olduqda, günahkarlar müəyyənləşdirilib
cəzalandırılsın. Sizin Sərəncamınıza, ötən il dekabrın 27-də imzaladığınız Sərəncama əsasən prokurorluğa
belə bir tapşırıq verilmişdi ki, əgər jurnalistlərlə bağlı qanun pozuntuları olsa, günahkarlar müəyyən
edilsin və cəzalandırılsın.
Hələlik bu barədə bizdə heç bir məlumat yoxdur. Mən istərdim ki, bu məsələyə münasibətinizi
bildirəsiniz.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Əli Həsənov, bu faktları qeyd edin. Göstəriş verin, nə lazımdırsa etsinlər.
Ə f l a t u n A m a ş o v: Çox sağ olun.
E l ç i n Ş ı x l ı («Zerkalo» qəzetinin Baş redaktoru): Cənab Prezident, söhbət əsnasında müxalifət
haqqında xeyli söz deyildi. Mənim sualım belə olacaqdır: Siz 33 il bundan əvvəl Azərbaycana rəhbər
seçilmisiniz. Sovet dövründə, müxalifətin olmadığı bir vaxtda Azərbaycanın rəhbəri olmusunuz. İndi 9 ildən
artıqdır ki, müstəqil Azərbaycanın, amma müxalifətli bir ölkənin prezidentisiniz. Sizcə, hansı daha yaxşı idi?
İndiki Türkmənistandakı kimi müxalifətsiz ölkəyə rəhbirlik etmək, yoxsa indiki müxalifətli Azərbaycana?
Hər halda, müxalifətin rolu barədə Sizin fikrinizi bilmək istərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ ol. Ancaq mən sənin bu sualına çox dərindən cavab verərdim ki, müxalifətin
olub-olmamasının fərqi yoxdur, müstəqil Azərbaycanın prezidenti olmaq, təbiidir ki, vaxtilə Sovetlər
İttifaqının tərkibindəki Azərbaycan Respublikasının başçısı olmaqdan heç müqayisə edilməyəcək dərəcədə
yüksək bir şeydir. Bilirsiniz ki, ondan sonra mən Moskvada da çox böyük vəzifələrdə də işləmişəm və
həyatımın bu ağır 9 ilində müstəqil Azərbaycanın prezidenti olmağımı onların hamısından üstün və şərəfli
hesab edirəm. Bu, birincisi. İkincisi, müxalifətli ölkə olmaq yaxşıdır, yoxsa müxalifətsiz? O vaxt da
müxalifət vardı, amma o vaxt müxalifət belə azad deyildi.
Amma elə deyildi ki, mən birinci katib idim, respublikanın başçısı idim, nə istəyirdim onu edirdim və burada
mənə maneçilik edənlər, yaxud da ki, işləri pozmaq istəyənlər yox idi. Var idi. Sadəcə, bunlar mütəşəkkil deyildilər. Partiyalar yox idi. Müxalifət adı yox idi. O vaxt müəyyən qruplar var idi. Amma təbiidir ki, bugünkü
müxalifətlə onları yan-yana qoymaq, müqayisə etmək olmaz. Mən hesab edirəm ki, nə qədər müxalifət olsa da,
mənim üçün müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etmək böyük şərəfdir. Əgər səmimi fikirlərimi bilmək istəyirsinizsə,
mən müxalifətdən qorxan, çəkinən adam deyiləm. Mən bu şeyləri, bu dövrü yaşamışam. Bugünkü müxalifət də o
adamlardır ki, mən 1990-cı illərdə buraya gələndə çoxunu tanıyırdım. Bir qismi ilə Naxçıvanda, yaxud da Bakıda
şəxsi əlaqələrim də vardı. Onlar yeni adamlar deyillər. Düzdür, o vaxtları mən onlarla və onlar da mənimlə
müxalifətdə deyildik. Mən bilirəm ki, onların bəzilərinin mənə böyük rəğbəti də, hörməti də vardı. Artıq hamıya
məlumdur ki, rəhmətlik Elçibəyin yaşadığı evin divarında uzun illər iki portret asıbıl – biri Atatürkün portretidir, o
biri də Heydər Əliyevin. Mən Naxçıvanda olanda Elçibəylə də bizim telefon əlaqələrimiz vardı. Onda hələ o,
hakimiyyətdə deyildi. Yəni bunlar mənim üçün yeni adamlar deyillər. İkinci məsələ, Azərbaycanda həmin o
dövrdə Xalq Cəbhəsi yaranıb, sonra partiyalara bölünüb və sair, yəni o tərkib ki, var, ondan başqa müxalifət
yoxdur. Ondan başqa müxalifət kimdir? Həmin adamlardır. Onlar hakimiyyətə gəldilər. Bir ildən sonra hakimiyyətdən getməyə məcbur oldular. İndi də, 9 ildir ki, müxalifətdədirlər. Yəni mən də istəyirəm ki, müxalifətlə
iqtidarın arası normal olsun. Elə müxalifət özü onu göstərir ki, müxalifətlə iqtidar dost ola bilməz. Çünki
müxalifət iqtidara qarşı müxalifətdir. İqtidarla hakimiyyət uğrunda mübarizə aparır. Bu, müxalifətin prinsipidir.
Ancaq bu mübarizəni nə cür aparmalıdır? Hansı yolla aparmalıdır? Bu, başqa məsələdir. Təəssüf ki, bizim
Azərbaycanda indiki müxalifət, onun siyasi mübarizə formaları müxtəlifdir. Özü də o adamlar ki, 1989, 1990,
1991, 1992-ci illərdə meydanlarda idilər. Orada qışqırırdılar, burada qışqırırdılar, o əhval-ruhiyyədən hələ
ayrılmayıblar.
Zaman keçib, dünya dəyişibdir. Dünya heç vaxt, heç zaman bir yerdə durmur. Hər il dünyada, hər bir
cəmiyyətdə yenilik əmələ gəlir. Məsələn, insanlar bu gün bir paltar geyinir, sabah başqasını. İndi Avropanı
götürsək, gələn il başqa moda dəb olur, moda, paltar dəyişir. Nə bilim, mebel modası dəyişir, o biri dəyişir, yəni
insan cəmiyyəti inkişaf edir, inkişaf etdikcə əvvəlkinə nisbətən daha da yeni-yeni şeylər icad olunur. Siyasətdə də
belədir. Bu proses gedir və getməlidir. Amma əgər indi bizim müxalifət 1989-cu ildəki formasını saxlayıbsa və
ondan bu gün də istifadə edirsə, – o vaxt küçəyə, meydana, filana çıxırdı, başlayırdı, nə bilim, şüarlar deməyə, –
sonra «istefa» deyirdi, həmin üsulu bu gün də istifadə edirsə, axı bu, köhnəlmiş üsuldur. Yəni hesab et ki, bunlar
hələ «Mersedes»ə minməyiblər, «Qaz-24»dədirlər. Ümumiyyətlə, «Mersedes»də gəzirlər, mən bunu məcazi
mənada deyirəm ki, öz fikrimi izah edim. Ona görə mən istərdim ki, müxalifət müasirləşsin. Müasirləşmək üçün
də çox böyük imkanlar var. Çünki dünyada indi demokratiya daha geniş inkişaf edir, yəni dünyanın bir çox
ölkələrini əhatə edir, əvvəlki kimi deyildir. İnkişaf etmiş ölkələrdə müxalifətin iş metodları, planları hamısı
məlumdur. Əgər onlardan daha çox istifadə etsələr, daha da yaxşı olar.
Müxalifət gərək hakimiyyətə düşmən kimi baxmasın. Mən hardasa eşitdim ki, guya hakimiyyət müxalifətə
düşmən kimi baxır. Bu, düzgün deyildir. Mən şəxsən müxalifətə düşmən kimi baxmıram. Ancaq mən görəndə ki,
hər gün 24 səhifəlik qəzetdə, hər səhifəsində Heydər Əliyev haqqında müxtəlif yazılar gedir, mən bunlara nə
qədər fikir verməsəm də, yenə də düşünürəm, axı, nəyə lazımdır? Özü də axı bunlar artıq keçmiş şeylərdir,
keçibdir. İndi nə yazırsan, yaz, sənin 5-6 min, 10 min oxucun var, onların da 15 min tanışı var. Bunu oxudular,
kim bilir ki, nə var, yazılanlara inanırlar. Biri var ki, Heydər Əliyev haqqında sənin yazın, biri də var ki, Heydər
Əliyev hər gün bu xalqın gözü qarşısındadır. Gözünün qabağındadır. Onda qəribə bir vəziyyət yaranır, mən iki
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gün televizorda görünməyəndə, dərhal yazırlar ki, Heydər Əliyevin səhhətində dəyişikliklər var, Heydər Əliyev
televizorda görünmədi, elə oldu, belə oldu. Ay qardaşlar, axı, mən nə üçün gərək hər gün televiziyada görünüm?
Mənim min dənə işim var. Məsələn, bilirsiniz ki, ayın 21-də axşam saat 11-12 idi, gəldim aeroporta, orada söhbət
etdik. Gəldim evə, gecə saat 2-də yatmışam. Səhər durmuşam, dünən işə gəlməmişəm. Getdim Zuğulbaya, orada
dənizin kənarında gəzdim, axşam qayıdıb evə gəldim, yatdım. Yaxşı ki, dünən deməyiblər Heydər Əliyev niyə
televizorda görünmədi. Axı mənim çox işlərim var, hansılar ki, televiziya ilə əlaqədar deyildir. Məsələn, bu görüş
barədə. Mən gedən günü, son dəqiqələrdə Əli Həsənov gəlib dedi ki, belə bir görüş keçirilməlidir. Dedim, ay qardaş, mənim min dənə işim var, proqramım var. Mən gələn kimi bunu etməliyəm, onu etməliyəm. Yox, deyirlər ki,
bunlar jurnalistlərdir, Siz gərək bunlarla mütləq görüşəsiniz. Gördüm ki, bunların dediklərində də həqiqət var.
Görüşə gəldim. Saat 2-də gəlmişəm. İndi saat neçədir?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Beşin yarısıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ona görə də istərdim ki, müxalifət tarazlı siyasət – belə bir ifadə var, aparsın.
Yəni, tənqid də etsin, tənqidsiz ola bilməz. Səhvlərimizi də tutsun, desin, bunsuz ola bilməz. Məsələn,
mən özəl televiziyaların – ANS-in, «Space»in, «LİDER»in verilişlərinə baxıram, onlardan bir sinqal alıram.
Ondan sonra gecə saat 11-12-də öz işçimi – şöbə müdrini, filanı axtarıram, tapıram. Deyirəm ki, mən
televiziyada bunu gördüm. Bu məsələ yoxlanmalıdır. Sən sabah bununla məşğul ol. Yəni sahaba saxlamıram
ki, səhər işə gələndən sonra çox məşğul olduğuma görə bunu unuda bilərəm. Mən gecə televiziyaya baxanda
– televiziyaya həmişə baxıram – nə isə görürəmsə, gecə saat 1-də də olsa, Baş naziri, yaxud bizim bəzi şöbə
müdirlərini yataqdan qaldırıram, fikrimi onlara çatdırıram.
Müxalifət bunları nəzərə alsın. Mən sizin verdiyiniz suala cavabımı yekunlaşdırıram. Müxalifətli dövlət
daha yaxşıdır.
A r i f Ə l i y e v: Cənab Prezident, suallar hələ çoxdur. Vaxt barəsində Sizin işarənizi başa düşdük. Odur ki,
bayaq söylədiyim kimi, biz bu görüşümüzün, bir ənənənin başlanğıcı olacagına ümid edirik. Birinci dəfə olduğuna
görə Sizi daha yormayacağıq. Təşəkkür edirik ki, bəzi məqamlar barədə vəzifənizin, məsuliyyətinizin imkan verdiyi
qədər sərbəst və açıq söhbət etdiniz. Sözsüz ki, mətbuat nümayəndələri bu görüşdən qayıdan kimi Sizi yenə də
tənqid edəcək, Siz də yəqin ki, müəyyən məqamda mətbuata narazılığınızı bildirəcəksiniz. Amma anlaşıqlıq yaranır
və anlaşıqlı tənqid etmək bir şeydir, anlamadan tənqid etmək tamam başqa mahiyyət daşıyır. Odur ki, bu görüşə
görə təşəkkür edirik və icazənizlə müsahibəni burada bitmiş hesab edərdik.
Mən söhbətin əvvəlində Sizdən xahiş etdim ki, sonda, mətbuatdan kənar bir neçə problem haqqında Sizə
müraciət edək. Onunla da Sizi çox yormayacağıq. Amma bir-iki söz demək istərdim. Siz sonuncu suala cavab
verəndə dediniz ki, ən qiymətli şey müxalifətsiz yox, məhz müxalifətli müstəqil Azərbaycanın prezidenti
olmaqdır.
Bizim jurnalistlərin də kiçik bir dövləti var. Bu, qəzetdir və ən qiymətlisi müstəqil qəzetin prezidenti olmaqdır.
Bu bizim birinci görüşümüz deyil və Sizi inandırım ki, müstəqil mətbuatın, müstəqil redaktorların, müstəqil
qəzetlərin, yəni «dövlətlər»in sayı getdikcə azalır. Bu çox ağır və ağrılı problemdir.
Sizin Fərmanınızda bir neçə bəndlər oldu ki, onlar yerinə yetirildi və müstəqil mətbuata müəyyən şərait
yaratdı. Amma orada qəzetlərə kredit verilməsi məsələsi də var idi. Mən həmin fərmanı çox yaxşı xatırlayıram.
Onun məğzi sadəcə qəzetlərə pul paylamaq və müəyyən müddətə onların bu böhranının qarşısını almaq deyildi.
Orada mətbuatın inkişafını təmin etmək üçün kreditlərin ayrılması nəzərdə tutulurdu. Elə paradoksal vəziyyət
yaranıb ki, borcların dondurulmasına baxmayaraq qəzetlərin iqtisadi vəziyyəti get-gedə çətinləşir. Qəzetlər
məcburən ayrı-ayrı maliyyə dairələrinin əlinə düşmək və yaxud haradansa kənardan vəsait axtarmaq məcburiyyətindədirlər. 6 ay ərzində bu problem hələ də öz yerində qalıb.
Yəni Fərmanın mənası onda idi ki, müstəqil mətbuatın qalması və inkişafı üçün şərait yaradılsın. Mətbutadan
bina, mənzil şəklində girov tələb edirdilər. Əgər bunlar olsaydı, bəlkə də mətbuatın kreditlərə ehtiyacı olmazdı.
Çox anlaşılmaz, böhranlı bir vəziyyət yaranıbdır. Ya o kreditin şərtlərində bir dəfəlik bildirilsin ki, mətbuat
ümidinü üzsün – mən, həqiqətən, ürək ağrısı ilə deyirəm – kim nə bacarırsa, onu etsin, pul tapsın, kimə isə qulluq
etsin, ya da qəzet fəaliyyətini dayandıraraq gedib başqa bir işlə məşğul olsun. Yaxud da ki, tələb olunan şərtlərə, –
məsələn, 150 minlik girov qoymasan mən sənə 100 min verə bilməyəcəyəm kimi şərtlərə əməl etsin. Deməli,
Fərmanın verdiyi bu son imkanı reallaşdırmaq mexanizmi yaradılmalıdır. 1998-ci ildə bu Bakı Mətbuat Klubunun
yaradılmasına 50 min dollar xərcləndi. Bunun hamısını kütləvi informasiya vasitələrinin özləri verdilər. Bu gün
onlar çətin vəziyyətdədirlər. Mən bunu xüsusi qeyd edirəm ki, hər şey mətbuatın müstəqil olmasından başlayır. O
kimlərəsə qulluq edəcəksə, biz bir-birimizə nə qədər giley etsək də, qarşıdurma güclənəcək və bu, nə xalqa, nə
dövlətə, nə də cəmiyyətə lazım olan möhkəm mətbuata çevrilə bilməyəcəkdir. Bu gün bu problem var. Adam
gəlib deyə bilmir ki, bu vəziyyət maliyyə ilə bağlıdır, vəsait istəyirik. Bəlkə də bunu söyləmək mənim üçün bir
qədər asandır ki, bu gün bu, qəzetlərin, ümumiyyətlə, bütövlükdə bütün mətbuatın ən ağrılı, ən böyük problemidir.
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Reklam bazarı olsaydı, çıxış yolu mətbuatın özündə olardı. 1998-ci ildən 2001-ci ilədək reklam bazarının gəliri
800-1000 faiz aşağı düşüb. Yəni bu qəzetlərin gəlir mənbəyi yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə aşağı düşübdür?
A r i f Ə l i y e v: Mən Sizə deyim. Reklamın iki əsas gəlir mənbəyi var. Xarici təşkilatlar və yerli
istehsalçılar. Yerli istehsalçılar pul verməyə hazırdırlar ki, təki onun reklamı, adı qəzetdə getməsin. Əgər
yerli istehsalçıların reklamı, ünvanı, telefonu qəzetdə verilirsə, onları bilavasitə yoxlayan təşkilatların
nümayəndələrinin hər biri qoltuğuna bir papka vuraraq ora üz tutur. Əvvəlcə sanitar müfəttiş, arxasınca yanğınsöndürən gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, o təşkilatlar bilmirlər ki, belə bir firma var. Qəzetlər onu reklam edəndən
sonra bu, məlum olur? Hə?
A r i f Ə l i y e v: Bunun pulu varsa, reklam verir. Reklam verir, deməli burada pul var. Ona görə də
mətbuat yerli istehsalçılardan əlini üzüb. İri təşkilatlara gəldikdə isə, son vaxtlar müşavirələrdə bu məsələyə
toxunuldu ki, onların Azərbaycanı tərk etməsi, yəni oların müəyyən hakimiyyət orqanları ilə problemlərinin
yaranması reklama çox zərbə vurdu. Bunu qəzetlərin nümayəndələri daha ətraflı izah edə bilərlər. Bizim
müşahidələrimiz göstərir ki, reklam bazarından əldə olunan gəlirlər 8–10 dəfə azalıbdır. Belə bir şəraitdə
mətbuat, aydın məsələdir ki, haradansa vəsit tapmalıdır. Gözümüzün qabağında qəzetlər əldən gedir. Ayrıayrı dairələrin əlinə düşür. Kiminin seçki ilə bağlı maraqları var, kiminin iqtisadi maraqları var, kiminin isə
başqasını vurmaq marağı var. Onlar qəzetdən kimisə nüfuzdan salmaq məqsədi ilə istifadə edirlər.
Bu gün Siz söhbətinizin əvvəlində dediniz ki, burada əyləşənlər adi adamlar deyil, onların qəzetlərinin
tarixi, heç olmasa, Azərbaycanın müstəqillik tarixi ilə bərabərdir. Müstəqilliyimiz çətinliklə başa gəldiyi
kimi, onlar da qəzetlərini çətinliklə yaradıblar, bugünkü vəziyyətə gətirib çatdırıblar. Elə adam var ki,
qayınanasının evini girov qoyubdur. Onun bu gün ikmanı yoxdur ki, nəyi isə girov qoysun, kredit alsın,
qəzetini saxlasın. Hər qəzetin ictimai yükünü bu gün qeyd etdiniz. Hansı qəzetin cəmiyyət üçün lazım
olduğu, dövlət üçün daha çox iş gördüyü, hansı qəzetin başqa məsələlərlə məşğul olduğu görünür. Bu
problemin həlli üzərində bizli, sizli çalışaq. Təbiidir ki, problemin həlli yollarını Sizin tapmaq imkanlarınız
bizdən qat-qat çoxdur. Bəlkə bunun həlli yolunu fikirləşib tapaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əli Həsənov, sən bax o kredit məsələsini bir də müəyyən elə, reklam bərəsində
gör nə etmək olar və başqa hansı imkanlar var? Kömək etmək lazımdır.
«Azadlıq» qəzetinin yaşı Azərbaycanın müstəqillik yaşından çoxdur. İlk yaranan qəzetdir. Elədirmi?
A r i f Ə l i y e v: Ondan əvvəl də qəzet vardı. «Yeni Müsavat» əvvəl yaranıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Yeni Müsavat» ondan əvvəl yaranıb?
R a u f A r i f o ğ l u: Təxminən eyni vaxtda yaranıbdır. Amma o vaxt biz qeyri-rəsmi olaraq qəzet
buraxırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzü, mən o vaxt «Müsavatı» tanımırdım. Amma «Azadlıq» qəzeti o vaxt çox
populyar idi. Onda mən Moskvada yaşayırdım, hələ Azərbaycana gəlməmişdim. O vaxtlar «Azadlıq» qəzeti
haqqında eşitmişdim və bəzən o qəzeti mənə göndərirdilər.
A r i f Ə l i y e v: «Azadlıq» qəzeti sabah dayanmaq vəziyyətindədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O qəzetin redaktoru Gündüz Tahirli deyil?
Ə l i H ə s ə n o v: Cənab Prezident, «Azadlıq» qəzetinin redaktoru Rövşən Hacıyevdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rövşən Hacıyev? «Azadlıq» qəzetinin nəşrini dayanmağa qoymaq olmaz.
Ə l i H ə s ə n o v: «Azadlıq» qəzeti dayanmayıbdır. Qəzetin redaktoru dəyişdi. Bir az da mövqeyini
dəyişibdir. Daha da siyasi partiya qəzeti olubdur. Əvvəlki mövqeyinə daha çox yaxınlaşıbdır. Hər halda, bu,
«Azadlıqdır».
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, onun öz işidir. Əlbəttə ki, o vaxt partiya yox idi. «Azadlıq» qəzeti o vaxt,
sovet dövründə müəyyən qədər Azərbaycanın ümumi əhval-ruhiyyəsini əks etdirən bir qəzet idi. O qəzeti
Nəcəf Nəcəfov başlamışdı. Mən Nəcəf Nəcəfovu oradan tanıyırdım. Moskvada mən eşidəndə ki, Nəcəf
Nəcəfov, yadıma düşdü ki, burada o, «Molodyoj Azərbaydjana» qəzetində işləmişdir.
Yaxşı, sən dediyin məsələləri mən Əli Həsənova tapşırıram, qoy məşğul olsun və mənə desin. Mən də
baxacağam, nə mümkündürsə, edəcəyəm. Amma mənim fikrim belədir ki, birincisi, müstəqil qəzetləri
dəstəkləmək lazımdır. Çünki müstəqil qəzet həm siyasidir, həm də müstəqildir.
İkincisi, müxalifət qəzetlərini dəstəkləmək lazımdır. Üçüncüsü də iqtidar qəzetlərini dəstəkləmək lazımdır.
Yaxşı, sağ olun. Güman edirəm yenə də görüşəcəyik. Bu formanı da bir gün dəniz kənarına gəzintiyə çıxanda
geyinəcəyəm.
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MİLLİ MƏTBUAT GÜNÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(22 iyul 2002)
22 iyul 2002-ci il
Hörmətli jurnalistlər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Azərbaycan Jurnalistika günü – siz bu günü belə adlandırmısınız, yəqin daha da dəqiq olardı ki, Mətbuat
günü deyək – münasibətilə təbrik edirəm. Azərbaycan mətbuatına, Azərbaycan jurnalistikasına müstəqil Azərbaycanın gələcək inkişafı naminə və müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi naminə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Mən sizə bu münasibətlə təbrik məktubu göndərmişəm, mətbuatda dərc olunubdur, bilirsiniz. Sonra məndən
xahiş etdilər ki, bu gün Bakı Mətbuat Klubunun nümayəndələri, yaxud da bir qrup Baş redaktorla görüşüm,
onlarla söhbət edim. Doğrudur, mən ayın 20-də gecə Yaltadan gəlmişdim. Dünən, bazar günü bir az istirahət
etdim. Bu gün həftənin birinci günüdür, mənim çox böyük başqa planlarım vardır. Ancaq mənim planlarımı
pozdular. Dedilər ki, bu gün mütləq jurnalistlərlə görüşməlisiniz, sualları var, siz onlara cavab verməlisiniz. Sonra
da jurnalistlərin bayramı münasibətilə mərasim olacaq, orada olarsınız. Dedim, ola bilərmi ki, mən bu təkliflərin
birini və ya digərini qəbul edim, dedilər ki, yox, o da lazımdır, bu da lazımdır. Nə etməli, mən razı oldum. Bir
neçə başqa planlarımı kənara qoydum.
Bu arada Türkiyənin Diyanət İşləri Vəqfinin, yəni Dini İdarənin rəhbəri və nümayəndə heyətinin üzvləri ilə
görüşdüm, söhbət etdim. Onu demək istəyirəm ki, mən bu gün çox gərgin qrafiklə, həmişəki kimi işləyirəm.
Amma qrafikim pozulubdur. Bunun da səbəbi Jurnalistika günüdür. Mən bundan incimirəm, yaxud sizə minnət
qoymaq istəmirəm. Mən, sadəcə, bugünkü gün haqqında danışıram. Ancaq günün mənası bu deyildir. Bu, sadəcə,
hər bir insanın həyatında işinin qurulmasıdır. Günün mənası budur ki, bu gün Azərbaycanda azad, müstəqil
Mətbuat günüdür, ümumiyyətlə, mətbuat günüdür.
Həsən bəy Zərdabi vaxtilə Azərbaycanda azad, demokratik mətbuatın əsasını qoyubdur. O nəinki bu
mətbuatın əsasını qoydu, həm də çox çalışdı, fəaliyyət göstərdi və öz missiyasını sona qədər yerinə yetirdi.
Məhz ondan sonra, XX əsrin əvvəlində Azərbaycanda bizim çox böyük jurnalistlər dəstəsi yarandı. Amma
onlar da peşəkar jurnalistlər deyildilər, müxtəlif sahələrdə xidmət edirdilər. Ancaq mətbuata, jurnalistikaya çox
böyük qayğı göstərirdilər və Həsən bəy Zərdabi kimi, Azərbaycanda sərbəst, azad, müstəqil mətbuatın inkişaf
etməsində böyük işlər görmüşdülər.
Belə hallarda biz mütləq Cəlil Məmmədquluzadəni, Üzeyir Hacıbəyovu və digər belə şəxsiyyətləri yada
salmalıyıq. Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalist kimi, publisist kimi, «Molla Nəsrəddin» jurnalı vasitəsilə və
ondan daha geniş dairədə Azərbaycan xalqına göstərdiyi xidmətlər əvəzsizdir.
Mən Üzeyir Hacıbəyovun adını çəkdim. Çünki Üzeyir Hacıbəyov bizim həyatımıza, tariximizə böyük bəstəkar
kimi daxil olmuşdur. Amma indi artıq hamıya məlumdur ki, o, musiqiçi kimi, bəstəkar kimi, böyük zirvələrə
çatması ilə yanaşı, eyni zamanda publisistika, jurnalistika ilə də məşğul olub və bu sahədə böyük iz qoyubdur.
Amma onun bu sahədəki fəaliyyəti təkcə jurnallarda, qəzetlərdəki yazılarından ibarət deyildir. Həm də əsərləri
vasitəsilə bu sahədə Azərbaycan xalqına göstərdiyi xidmətlərdir. Onun əsərləri, elə «Arşın mal alan», «O olmasın,
bu olsun» əsərlərinin mənası insanları milli oyanışa, sərbəstliyə, azadlığa dəvət edirdi. Mənim ən xoşuma gələn
odur ki, Üzeyir Hacıbəyov «O olmasın, bu olsun» əsərində o dövrün jurnalistlərini də çox gözəl göstəribdir. Bir
film var, onu televiziyada vaxtaşırı göstərirlər. Həmin film hər dəfə göstəriləndə mən ona böyük heyranlıqla
baxıram. Məni heyran edən o deyil ki, məsələn, Məşədi İbad yaşlı olaraq gənc qız almaq istəyibdir, onu da
aldadıblar. Bu, əsərin sujetinin bir tərəfidir. Üzeyir Hacıbəyovun da böyüklüyü ondadır ki, o, insanları cəlb etmək
üçün belə gülməli süjet qurubdur. Amma süjetin o biri tərəfi o dövrün cəmiyyəti, həmin cəmiyyətdəki insanlar –
həm zəngin insanlar, həm kasıblar, həm də o dövrün ziyalılarıdır. Məsələn, orada jurnalist surətlərini Üzeyir
Hacıbəyov çox gözəl göstəribdir. O filmi yaradan rejissor da onların nə cür jurnalistlik etdiklərini yaxşı nümayiş
etdiribdir. Üzeyir Hacıbəyov bunu nə üçün edibdir? Çünki o vaxtın mətbuatında bu «xəstəliklər» var idi. Üzeyir
Hacıbəyov onları göstərərək istəyirdi ki, cəmiyyət daha da sağlam olsun.
Bir sözlə, mən indi tarix haqqında çox danışmaq istəmirəm. Sadəcə, bu fikirlər mənim beynimdə həmişə
fırlanır, bu fürsətdən istifadə edərək bunları sizə çatdırıram. Bununla onu demək istəyirəm ki, Azərbaycanda
jurnalistika ölkəmizin həm keçmiş irsindən, keçmişdə əldə olunmuş nailiyyətlərdən istifadə etməlidir, həm də bu
günün həyatını doğru-düzgün əks etdirməlidir. Azərbaycanda bu yaranıbdır. İndi mən deyə bilərəm ki, qəzetlərin
sayına və jurnalist peşəsi ilə məşğul olan insanların, xüsusən gənclərin sayına görə Azərbaycan heç də geridə qalmır.
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Bu, sevindirici haldır. Jurnalist peşəsi çox ağır zəhmət tələb edir. Bu, çətin peşədir. Özlərini buna həsr edən adamlar
gərək birinci növbədə istedadları olduğunu dərk etsinlər. Bizim mədəniyyətimizin müxtəlif sahələrində olan
istedadlı insanlar kimi, jurnalistlər də istedadlı olmalıdırlar.
Çünki bu da bizim mədəniyyətimizin bir hissəsidir. İkincisi də, bizim jurnalistlərimiz gərək gördüklərini,
eşitdiklərini olduğu kimi yazsınlar, ağa ağ, qaraya qara desinlər.
Jurnalistikanın əsas vəzifələrindən biri cəmiyyətdə, onun bütün sahələrində olan mənfi halları aşkara çıxarmaq,
göstərmək və millətimizi, xalqımızı, cəmiyyətimizi bundan xilas etmək olmalıdır. Bizim jurnalistika bunu edibdir.
Amma mən arzu edərdim ki, bu məqsədi daha da uğurla həyata keçirsin.
Bu gün mən jurnalistlərin bir qrupu ilə iki saat yarım söhbət etdim, suallarına cavab verdim, çox açıq
danışdım. Bəzi məsələlər barədə bəlkə də mən indiyə qədər belə açıq fikirlər deməmişdim. Amma bu gün mən
bunu etdim. Bu da mətbuatda dərc olunacaqdır, siz biləcəksiniz. Mən burada bunu təkrar etmək istəmirəm.
Sadəcə, onu demək istəyirəm ki, mənim fikirlərim həmin o görüşdə mənə verilən suallardan istifadə edərək söylədiyim fikirlərdir, mənim düşüncələrimdir, bugünkü problemlərimizə – hamısına yox, bir hissəsinə – olan
münasibətimdir.
Mən jurnalistlərin dostu elan olunmuşam. Keçən dəfə dedim, mən bunu qiymətləndirirəm. Azərbaycanda belə
vəziyyət yaranıbdır ki, – indi Hacı Hacıyev dedi ki, Azərbaycan jurnalistləri SSRİ Jurnalistlər İttifaqından çıxıb
bir təşkilat yaratdılar və 5 Maydan imtina etdilər. Təbii, bu düzdür. 5 May mətbuat günü idi. Karl Marks da həmin
gün anadan olmuşdu. İndi yeni tarix başlanmışdır. Yeni tarix Azərbaycanın müstəqilliyi ilə əlaqədar olan tarixdir.
Yeni jurnalistlər nəsli gəldi. Bu da çox gözəldir. Ancaq həm keçmişdən qalanlar, həm də yeni gələnlər – hamısı
çalışmalıdır ki, bizim informasiya orqanlarını, mətbuatı, qəzetlərimizi cazibədar etsinlər. Sensasiyalı materiallar
verməklə yox, həqiqəti açıq-aydın aşkara çıxarmaqla.
Mən iqtidarın nümayəndəsi kimi – mən prezidentəm – hər bir jurnalistə çox minnətdar olacağam ki, iqtidara,
prezident kimi, mənə bəlli olmayan hansısa səhvi, yəni hardasa pis görülən işi, bizə zərər verən halları siz üzə
çıxardasınız və biz də bundan istifadə edib o nöqsanların, səhvlərin aradan qaldırılması ilə məşğul olaq. Qısası,
mən istəyirəm ki, siz iqtidara kömək edəsiniz. Mən istəyirəm ki, iqtidarda kimin olub-olmamasından asılı olmayaraq, müstəqil Azərbaycanın inkişafına kömək edəsiniz. Köməyiniz də birinci növbədə öz jurnalist qələminizlə
nöqsanları, qüsurları, çatışmazlıqları obyektiv, ədalətli şəkildə aşkara çıxarmağınız və xeyirxah niyyətlərlə bu
sahədə Azərbaycan iqtidarı ilə əməkdaşlıq etməyiniz olardı.
Mən sizinlə dostluğumuza sadiqəm. Çalışacağam ki, bunu pozmayım. Siz də çalışın ki, dostluğumuz
pozulmasın.
Əmin ola bilərsiniz ki, jurnalistlərin dostu kimi, bu adı daşımaq üçün mənim tərəfimdən bundan sonra nə
mümkündürsə, ediləcəkdir. Mən sizinlə bu dostluğumu davam etdirmək istəyirəm.
Sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Hər bir mətbuat orqanına arzu edirəm
ki, o daha da uğurla fəaliyyət göstərsin. Çox sağ olun.
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ MİLLİ BAYRAMI - İNQİLAB GÜNÜ
MÜNASİBƏTİLƏ "AVROPA" OTELİNDƏ BU ÖLKƏNİN BAKIDAKI SƏFİRLİYİNİN
TƏŞKİL ETDİYİ RƏSMİ QƏBULDA NİTQİ
(23 iyul 2002)

23 iyul 2002-ci il
Hörmətli xanım səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi Misirin Milli bayramı – 23 iyul inqilabının 50-ci ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə və qardaş Misir xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
1952-ci il 23 iyul Misir inqilabı XX əsrin ən böyük tarixi hadisələrindən biri olmuşdur. Uzun müddət
müstəmləkə əsarətində yaşayan xalqlar İkinci Dünya müharibəsindən sonra öz müstəqilliyi haqqında
düşünməyə başladılar. Məhz İkinci Dünya müharibəsindən sonra dünyada hələ mövcud olan böyük
müstəmləkə imperiyaları dağılmağa başladı. Yer kürəsinin, demək olar ki, bir çox bölgələrində müstəmləkə
sisteminə qarşı çıxışlar, mübarizə başlanmışdı. Bunların içərisində 1952-ci il Misir inqilabı ərəb və
müsəlman dünyasında xüsusi yer tutur. Mən bu sözləri deyəndə 1952-ci il, 1951-ci il, hətta 1950-ci ildə
Misirdə, onun ətrafında, Süveyş kanalı zonasında gedən mübarizə, münaqişələr və hadisələr gözümün
qarşısına gəlir. O illərdə orada, nəhayət, inqilab başlayanda sanki dünyada böyük bir bomba partladı.
Mərhum Camal Əbdül Nasirin rəhbərliyi altında Misirin bir qrup zabiti o vaxtkı hakimiyyəti devirib ölkədə
ədalətli hakimiyyət yaratmaq və insanlara azadlıq vermək uğrunda ölüm-dirim mübarizəsinə başlamışdılar.
Amma bu hərəkata müqavimət göstərənlər, – təkcə Misirin özündə, yaxud da ki, ümumiyyətlə, ətrafdakı ərəb
ölkələrindəki mühafizəkar hakimiyyətlər deyil, həm də bir çox xarici qüvvələr, – Misirin coğrafi-siyasi
əhəmiyyətinə və xüsusən Süveyş kanalına görə bu qəhrəman insanların mübarizəsinin qarşısını almaq
istəyirdilər.
Sizin çoxlarınız bunları kitablardan, bəlkə filmlərdən bilirsiniz. Ancaq mən o vaxt bu hadisələri çox
dərindən izləyən, o vaxtkı mətbuatı oxuyan və dünyada, o cümlədən həmin bölgədə vəziyyətlə maraqlanan
insanlardan biri idim. Çünki bu, mənim peşəmə çox aid idi.
Misirin azadlığı və müstəqilliyi uğrunda mübarizə aparanların o zaman Süveyş kanalını bağlaması və bu
kanaldan istifadə edən böyük dövlətlərin güclü təzyiqlərinə baxmayaraq öz planlarını iradə ilə həyata
keçirməsi dünyada bütün insanları heyran edirdi.
Mən bu barədə çox danışa bilərəm. Ancaq bunların hamısı Misir xalqının, onun mütərəqqi insanlarının, o
vaxt Misir inqilabına başçılıq edən Camal Əbdül Nasirin qələbəsi ilə qurtardı və nəhayət, onlar qalib gəldilər.
Süveyş kanalını nəzarətə aldılar və Camal Əbdül Nasir Misirin prezidenti seçildi.
Biz yaşadığımız ölkədə xalq, dövlət, hökumət – hamı Misirdə inqilab edənlər tərəfində idi, onları
dəstəkləyirdi. 1950-ci illərin axırı idi. Camal Əbdül Nasir Sovetlər İttifaqına gəldi. Bunu Sovetlər İttifaqının
tarixində görünməmiş böyük bir hadisə kimi qarşıladılar. O səfər zamanı Camal Əbdül Nasir Azərbaycanı da
ziyarət etdi. Bu, indiki kimi, gözümün qarşısındadır. Bütün Bakı, Azərbaycan onu qarşılamağa çıxmışdı.
Hətta onu da deyə bilərəm ki, bizim indiki Binə hava limanı o vaxt Camal Əbdül Nasiri gətirən təyyarə kimi
böyük təyyarələri qəbul edə bilmirdi. "Nasos" qəsəbəsindəki hərbi aeroport bu baxımdan yaxşı vəziyyətdə
idi, təyyarəni ora qəbul etdi. Həmin aeroportun bütün ərazisi insanlarla dolu idi. Mən də orada idim.
Xatirimdədir, oradan onun üçün ayrılmış iqamətgaha qədər, – o, indiki dövlət iqamətgahı idi, – yollarda,
bütün küçələrdə yüz minlərlə adam Camal Əbdül Nasiri salamlayırdı. Yadımdadır, onu aparan avtomobilin
irəliləməsi bəzən çox ləngiyirdi, çünki insanlar avtomobili saxlayıb onu salamlayır, onu görmək istəyirdilər.
Mən özümü çox xoşbəxt hesab edirəm ki, həmin vaxt Bakıda idim. Camal Əbdül Nasirin
qarşılanmasında iştirak edirdim və onunla tanış oldum, görüşlərdə iştirak etdim. Bu, qəlbimdə indiyə qədər
də yaşayır. Təbiidir ki, bu, o vaxt bütün xalqın müstəmləkə sisteminə, əsarətə, istismara olan etirazı idi. Eyni
zamanda xalqların müstəqillik əldə etmək üçün başladıqları hərəkata olan dəstəyi idi. Azərbaycanın
insanları, xalqı o vaxt bu prosesi dəstəkləyirdi. Camal Əbdül Nasir bu prosesdə çox fərqləndiyinə görə, ona
xüsusi məhəbbət və xüsusi hörmət vardı.
Onu görənlər yəqin bilirlər ki, çox hündürboy, enlikürək, gözəl kişi idi. Onun simasında həm ərəb
cizgiləri, həm də çox yüksək mədəniyyət cizgiləri vardı. O, vəfat edəndə də Sovetlər İttifaqında da,
Azərbaycanda da hamımız çox məyus olmuşduq.
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Xatirimdədir, sonra, 1973-cü ildə mən Misirə gedəndə, – orada səkkiz-doqquz gün qalmışdım, Sovetlər
İttifaqının böyük bir nümayəndə heyətinə başçılıq edirdim, – onun qəbrini ziyarət etdim. Onun qəbri
Qahirədə bir məsciddədir. Tarixi faktları düz deyirəmmi?
Ondan sonra Misir Ərəb Respublikasına Camal Əbdül Nasirin yaxın silahdaşlarından biri, böyük siyasi
xadim Ənvər Sədat başçılıq etdi. O da çox böyük işlər gördü. Ancaq təəssüflər olsun ki, terror nəticəsində
həlak oldu. Mən daha vaxtınızı almaq istəmirəm. Sadəcə, bu inqilabın başlanğıcını və onun qeyri-adiliyini
sizə çatdırmaq üçün bunların üzərində çox dayandım.
Çox sevindirici haldır ki, həmin o nəsil, yəni o vaxtlar meydana çıxmış vətənpərvər insanların nəsli
davam edir. Ənvər Sədat həlak olandan sonra onun yerinə bugünkü prezident, mənim çox hörmət etdiyim
cənab Hüsni Mübarək seçildi. Hüsni Mübarək də Camal Əbdül Nasirlə, Ənvər Sədatla bir yerdə idi və o vaxt
Misirin müdafiə naziri idi.
Artıq mən dedim ki, 1973-cü ildə Misirdə olmuşam. O vaxt mərhum Ənvər Sədatla da görüşdüm. Qeyd
etdim ki, Camal Əbdül Nasirin qəbrini ziyarət etdim. Sonra artıq müstəqil Azərbaycanın prezidenti olaraq,
Misirdə, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda mən hörmətli dostum Hüsni Mübarəklə bir neçə dəfə görüşlər
keçirmişəm, danışıqlar aparmışam. Bütün bu görüşlərimiz, danışıqlarımız Misirlə Azərbaycan arasında olan
əlaqələr və onların möhkəmləndirilməsi barədə olubdur.
Mən prezident Hüsni Mübarəki Azərbaycana dəvət etmişəm. Bir neçə dəfə görüşlərimizdə – 1994-cü
ildə mən Qahirədə olanda, ondan sonrakı görüşlərimizdə də o məni Misirə rəsmi səfərə dəvət etmişdir.
Ancaq nə o mənim dəvətimi yerinə yetirib, nə də mən onun dəvətini yerinə yetirmişəm. Amma hesab edirəm
ki, mən onun dəvətini yerinə yetirməliyəm və vaxt tapıb mütləq Misirə rəsmi səfər etməliyəm.
Görürsünüz, tarixə mən çox vaxt həsr etdim. Amma bu, lazımdır. Çünki bugünkü gün, qeyd etdiyimiz
gün, yəni 23 iyul Misir inqilabı, – mən çıxışımın əvvəlində dedim, – XX əsr tarixində ən böyük, möhtəşəm
hadisələrdən biridir. Biz həmişə bunu yadımızda saxlamalıyıq və qiymətləndirməliyik.
Misirlə Azərbaycan arasında çox yaxşı dostluq və qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlıq əlaqələri var. Biz
Azərbaycanda bu əlaqələrə xüsusi əhəmiyyət veririk. Hesab edirik ki, əlaqələrimizi daim genişləndirməliyik.
Bunun üçün imkanlarımız da var. Güman edirəm ki, gələcək illərdə biz bu əlaqələrimizi daha da genişləndirə
biləcəyik.
Mən bu bayram münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Sizə bildirmək istəyirəm ki, mən ikinci dəfədir
bu salonda sizin bayramınıza gəlmişəm. Sizdən əvvəlki səfir Azərbaycanda işləyəndə də mən buraya
gəlmişəm.
Siz məni dəvət edəndə, bəlkə də inanmırdınız ki, gələcəyəm. Amma işim nə qədər də çox olsaydı, mən
bugünkü bayrama gəlməyə bilməzdim. Mən artıq Misir inqilabı haqqında burada çox geniş nitq söylədim.
Belə bir hadisəni gəlib burada, Misirin səfirliyində qeyd etməmək və bu barədə olanları yada salmamaq, bu
hadisədən, bu gündən istifadə edib bizim münasibətlərimiz haqqında danışmamaq – təbiidir ki, mən bunu
etməyə bilməzdim.
Bir də təbrik edirəm. Xahiş edirəm mənim təbriklərimi əziz dostum prezident Hüsni Mübarəkə
çatdırasınız. Sizə və bütün xalqınıza bir daha sülh və əmin-amanlıq arzulayıram.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ TƏHLÜKƏSİZLİK NAZİRİ
ƏLİ YUNİSİ BAŞDA OLMAQLA,
BU ÖLKƏNİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(25 iyul 2002)
Prezident sarayı
25 iyul 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Qonaqlar, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və hesab edirəm ki, hörmətli
nazirin səfəri İran–Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi üçün çox əhəmiyyətli olacaqdır.
Mənim İrana rəsmi səfərim çox yaxşı keçdi. İran hökuməti və prezident Xatəmi, başqa vəzifəli şəxslər
Azərbaycana, Azərbaycan prezidentinə çox böyük diqqət göstərdilər. Biz bir çox məsələləri müzakirə etdik
və çoxlu vacib sənədlər imzaladıq.
Təbiidir ki, danışıqların, görüşlərin hamısı prezident cənab Xatəmi ilə aparılırdı. Ancaq mən həm
parlamentdə oldum, onun sədri ilə görüşdüm, həm də ki, hər dəfə olduğu kimi, İranın ali rəhbəri Ayətullah
Xamenei ilə də görüşdüm, çox ətraflı söhbət etdim.
Ayətullah Xamenei ilə mən 10 il bundan öncə tanış olmuşam. Onda Naxçıvan Muxtar Respublikasının
başçısı idim. Mən İrana, Tehrana dəvət edilmişdim. Xüsusi olaraq Məşhədə getdim və orada Ayətullah
Xamenei ilə ilk dəfə görüşüb söhbət etdik. Ondan sonra, 1994-cü ildə Azərbaycan prezidenti kimi, mənim
İrana rəsmi səfərim olmuşdu. Ağayi Rəfsəncani ilə bir çox görüşlər keçirdik, danışıqlar apardıq.
Mənim bu ilin aprelindəki İrana səfərimin ən böyük nəticələrindən biri odur ki, Azərbaycan müstəqillik
əldə etdikdən sonra biz ilk dəfə olaraq İranla ölkəmiz arasında dostluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı təhlükəsizlik
haqqında müqavilə imzaladıq. İndiyə qədər bizim belə bir müqaviləmiz olmayıbdır. Səfərə hazırlaşarkən
mən bildirdim ki, biz gərək mütləq müqavilə imzalayaq. Bir dəfə Tehrandan xəbər gəldi ki, buna o qədər
ehtiyac yoxdur. Amma ikinci dəfə elə bir layihə gəldi ki, onu heç imzalamaq olmazdı. Sonrakı aylarda hər
iki tərəfdən çox böyük cəhdlər göstərildi. Müştərək işimiz nəticəsində, hesab edirəm ki, ölkələrimiz
arasındakı əlaqələri tənzimləyən çox dəyərli bir müqavilə hazırlandı və prezident Xatəmi və mən Tehranda
onu imzaladıq. Mən bu barədə ona görə danışıram ki, bağladığımız müqavilə İranla Azərbaycan arasındakı
əlaqələrin hüquqi-normativ əsasıdır.
Biz bir çox başqa sənədlər də imzaladıq. Amma bunların əsası mən dediyim müqavilədir. Bir sözlə, hesab
edirəm ki, İrana səfərim çox uğurlu olubdur. İndi mən ağayi Xatəminin Azərbaycana səfərini gözləyirəm.
Biz – prezidentlər ölkələrimizin əlaqələrinin ümumi məsələlərini həll edirik. Bizim nazirlərimiz, başqa
yüksək vəzifəli şəxslərimiz isə bu böyük proqramların həyata keçirilməsi üçün əməli fəaliyyət göstərir və
göstərməlidirlər. Bu baxımdan – Azərbaycana sizin səfəriniz də, hesab edirəm, məhz İran–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi Tehranda bizim imzaladığımız sənədlərin icrası üçün çox əhəmiyyətlidir.
Ə l i Y u n i s i: Səmimi qəbul üçün Sizə təşəkkür edirəm, icazənizlə cənab Xatəminin salamını Sizə
çatdırım və bildirim ki, İran prezidenti ən yaxın zamanda Azərbaycana səfər etməyə hazırdır.
Zati-aliləri, Sizin Tehrana səfəriniz həm əlaqələrimiz üçün çox əhəmiyyətli idi, həm də regiondakı
məsələlərin həlli baxımından vaxtında edilmişdi. Sizin bu səfəriniz bədxahların şayiələrinə, uydurmalarına
birdəfəlik son qoydu və bir daha göstərdi ki, siyasi iradəniz nəticəsində bu səfər həyata keçdi, bir sıra
məsələlər öz həllini tapdı.
Bizə, yəni hörmətli cənab Abbasovla mənə aid olan məsələləri bir il bundan əvvəl müzakirə etməyə
başlamışıq. İndiyə qədər Tehranda və Bakıda keçirdiyimiz görüşlər və danışıqlar nəticəsində yaxşı
razılaşmalar əldə etmişik. Biz təhlükəsizlik xidmətləri orqanları arasında əməkdaşlığa, əməli işlərə başlamışıq. Hesab edirəm ki, bunlar öz müsbət nəticəsini verəcəkdir.
İstər Milli Təhlükəsizlik naziri, istər Daxili İşlər naziri, istərsə də Ədliyyə naziri və digər rəsmi şəxslərlə
keçirdiyim görüşlər onu göstərir ki, hər iki tərəf müzakirə edilən məsələlərin həlli üçün çalışır.
Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığa başlamaq üçün cənab Namiq Abbasov öz nümayəndəsini Tehrana
göndərir və bizim nazirlikdən də buraya nümayəndə göndəriləcəkdir. Düşünürəm ki, hər iki ölkənin təhlükəsizlik nazirləri dövlət başçılarının qəti iradəsini və qərarını həyata keçirmək üçün əllərindən gələni edəcəklər.
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Dövlətimizin, o cümlədən ali dini rəhbərin, prezidentin qəti qərarı bundan ibarətdir ki, qonşu ölkələrlə, ilk
növbədə müsəlman dövlətləri və xüsusilə Azərbaycanla münasibətlər geniş inkişaf etdirilməlidir. Cənab
Prezident, mən hər dəfə öz prezidentimin dilindən eşitdiyimi bu gün Sizin dilinizdən eşitdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim dediklərim və sizin dedikləriniz tamamilə eynidir və üst-üstə düşür.
Cənabi Allah özü bizim xalqlarımızı daim dostluq, qardaşlıq şəraitində yaşamaq üçün yaradıbdır. Ona görə
bizim bir kökümüz var, bir dinimiz var, adət-ənənələrimiz var, milli dəyərlərimiz var, hamısı da bir-biri ilə
qarışıbdır. Məsələn, böyük bir şair var – Qətran Təbrizi, o, bütün Azərbaycanın şairidir. Amma o, İranın da
şairidir. Seyid Məhəmməd Şəhriyar … Azərbaycanın şairidir, amma İranın da şairidir. Məsələn, götürək Sədi, Hafiz, Firdovsi… Biz bunları həmişə özümüz üçün doğma şairlər hesab etmişik. Mənim yadımdadır, hələ
orta məktəbdə Firdovsinin «Şahnamə»sini oxuyurdum. 60 il bundan öncə oxumuşam. 1993-cü ildə İrana
gedəndə Məşhədə getdim, Firdovsinin qəbrini, Nadir şahın da qəbrini ziyarət etdim. Orada İmam Rzanın
qəbrini ziyarət etdim. İmam Rzanın qəbrini ziyarət etməyim məndə çox böyük təəssürat yaratdı. Onun
məqbərəsinə, xatirəsinə həsr olunmuş əsərlərə baxanda və insanların oraya fasiləsiz axınını görəndə təsəvvür
edirsən ki, İmam Rza bizim xalqlar üçün nə deməkdir.
Mən yenə də deyirəm, Allah bizi elə yaradıb ki, bir yerdəyik, bir torpaqdayıq, yəni bir ərazidəyik,
qonşuyuq. Kökümüz bir, adətimiz bir, ənənəmiz birdir, hamısı eynidir. Belə olan halda biz bir-birimizə dost,
qardaş olmaq əvəzinə, aramızda nifaq salmaq… Onsuz da dünyada, başqa məntəqələrdə bizə düşmən olanlar
çoxdur. Buna görə biz gərək özümüz elə edək ki, aramızda dostluq, qardaşlıq münasibətləri olsun və
xaricdən bizə olan təxribatlardan və sairədən özümüzü birlikdə qoruyaq. Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan
prezidentinin İran ilə əlaqələrə aid siyasəti bundan ibarətdir. Biz bu siyasəti də həyata keçiririk. Prezident
Xatəmi ilə, başqa şəxslərlə görüşlərimdə duydum ki, İranda da artıq Azərbaycana münasibətdə belə bir
siyasət meydana çıxıbdır. Biz bunu qorumalı, inkişaf etdirməliyik. Onda İran da, Azərbaycan da güclü
olacaqdır. Amma ən əsas odur ki, biz bir-birimizə qarşı heç vaxt mənfi iş görməyəcəyik.
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AZƏRBAYCAN ALI HƏRBİ MƏKTƏBİ VƏ ALI HƏRBİ TƏYYARƏÇİLİK MƏKTƏBİ
MƏZUNLARININ BURAXILIŞINA HƏSR OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ AZƏRBAYCAN
RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ, ALI BAŞ KOMANDAN HEYDƏR ƏLİYEVİN
NİTQİ
(27 iyul 2002)

27 iyul 2002-ci il
Əziz gənc zabitlər!
Əziz gənc kursantlar!
Hörmətli zabitlər, generallar!
Xanımlar və cənablar!
Müstəqil Azərbaycan Respublikasının həyatında baş verən bugünkü əlamətdar hadisə münasibətilə sizin
hamınızı təbrik edirəm və Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbini bitirib ixtisaslaşma kurslarına gedənləri ürəkdən
təbrik edirəm. Əziz məzunlar, əziz gənc zabitlər, sizə gələcək xidmətlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bu gün ona görə əlamətdardır ki, müstəqil Azərbaycanın ordu quruculuğu prosesinin gündən-günə
yüksəlməsini bir daha nümayiş etdirir. Bu gün ona görə əlamətdardır ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri,
Milli Ordusu yeni böyük zabit dəstəsi alır. Ali Hərbi Məktəbdə təhsil almış, müasir dövrün tələblərinə uyğun
və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi islahatlarla əlaqədar dəyişikliklərə uyğun təhsil almış
gənclər bizim Silahlı Qüvvələrimizin müxtəlif hissələrinə xidmət etməyə gedirlər.
Bu gün ona görə əlamətdar gündür ki, Azərbaycan gənclərinin hərbi xidmətə, hərbi peşəyə nə qədər
böyük maraq göstərdiklərini nümayiş etdirir. Gənclərimiz özlərini hərbi peşəyə həsr edərək, Azərbaycanın
ordusunda xidmət edib dövlətin keşiyində durmağı sevimli peşə hesab edərək bu məktəbə daxil olublar və
onu bitiriblər. Qürur hissi ilə hərbi xidmətlərini davam etdirməyə hazır olduqlarını bildiriblər.
Bu gün bizim hamımızı çox sevindirir. Bizim xalqımızı sevindirir. Çünki bu gün bir daha nümayiş etdirir
ki, Azərbaycanın nizami ordusu var, Azərbaycanın yüksək səviyyədə təşkil edilmiş Silahlı Qüvvələri var,
Azərbaycan dövlətini, dövlətçiliyini və bütün mənafelərini, torpaqlarını qorumağa qadir ordusu var və bu
ordu peşəkar hərbçilər, peşəkar zabitlər tərəfindən idarə olunur. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sıraları
ilbəil yeni, gənc zabitlərlə artır və genişlənir.
Əziz övladlarımız, mən təsəvvür edirəm ki, siz bu gün hansı hissləri keçirirsiniz. Siz gəncsiniz,
qarşınızda böyük yol var. Amma yolunuzu seçmisiniz və düzgün seçmisiniz. Yolunuz Azərbaycan Silahlı
Qüvvələrində xidmət etmək, doğma ölkəmizi, xalqımızı, dövləti qorumaq yoludur, siz bu yolu seçmisiniz.
Mən sizin bu seçiminizi çox yüksək qiymətləndirirəm. Amma siz bu yolun başlanğıcındasınız.
Dörd il Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində təhsil almısınız. Bu təhsil əvvəlkindən tamamilə fərqli bir
sistem əsasında qurulubdur. Bu təhsil müasir texnikanın, texnologiyanın bütün imkanlarından istifadə
olunmaqla sizə çox biliklər veribdir. Bu təhsil sizi inkişaf etdirib, özünüzün seçdiyiniz peşəyə daha da
bağlayıbdır. Güman edirəm ki, bu dörd ildə öz peşənizi daha çox sevmisiniz. Ali Hərbi Məktəbdə oxumaq
üçün çəkdiyiniz zəhmət və çox həyəcanlı günlər dörd il bundan öncə olubdur. İndi isə, dörd ildən sonra Ali
Hərbi Məktəbi qurtarıb hərbi xidmətə başlayırsınız. Bu, sizin həyatınızda böyük bir mərhələdir. Siz bu dövrü
şərəflə keçmisiniz. Ali Hərbi Məktəbi qurtarmağa haqq, hüquq qazanmısınız. İndi biliklərinizi və bütün
keyfiyyətlərinizi, bacarığınızı xidmətdə göstərməlisiniz. Ona görə bu gün sizin üçün çox həyəcanlı gündür.
Biz bunları görmüşük. Hər bir valideyn uşağı ilk dəfə məktəbə gedəndə nə qədər həyəcan keçirir. Orta
məktəbi qurtaranda nə qədər həyəcan hissləri keçirir. Ali məktəblərə, universitetlərə daxil olmaq gənclər
üçün, təbiidir ki, asan deyildir. Kimin biliyi varsa, ancaq o qəbul oluna bilir. Ancaq ali məktəbə daxil olana
qədər özü də, onun valideynləri də nə qədər həyəcanlanırlar. Nəhayət, universiteti, ali məktəbi bitirib həyatda
işə başlayır.
Mən özüm bir valideyn, ata kimi bu hissləri keçirmişəm. Ancaq mən bu gün bu hissləri sizinlə bərabər,
sizin hər birinizə doğma bir insan kimi keçirirəm və həddindən artıq sevinirəm. Şadam ki, bu il
Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri yeni bir gənc zabit dəstəsi aldı. Deməli, ordumuz təzələnir. Ordumuza yeni
nəsillər, zabit nəsilləri sistemli olaraq gəlir. Bunların hamısı bizim ordumuzu ilbəil gücləndirir, onun
qüdrətini artırır. Bax, bunlara görə mən sizinlə birlikdə böyük sevinc hissi keçirirəm.
Ötən ili xatırlayıram. Bir il bundan öncə də biz burada idik, belə bir gözəl mərasim keçirdik. Amma bu il
bir neçə gün öncə mənə deyəndə ki, buraxılış var, soruşdular ki, bu buraxılışa gəlmək istəyirəm, yoxsa yox?
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Birincisi, təəccübləndim. Vaxt nə tez keçdi. Elə bil dünən biz burada görüşmüşdük və bu gün yenidən
görüşürük. İkincisi, suala cavab olaraq dedim ki, siz nahaq bu sualı mənə verirsiniz. Ola bilərmi ki, mən,
birincisi, özümü bu gənclərin valideyni kimi hesab edərək, ikincisi isə, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı, Azərbaycan prezidenti kimi yaratdığımız gənc, müstəqil Azərbaycanın Ali Hərbi Məktəbinin
buraxılışına gəlməyim. Gəlmişəm, sizi görməyə gəlmişəm. Sizi, bu mənzərəni görərək həddindən artıq
sevinirəm, həyəcanlanıram. Deməli, son ildə Azərbaycanda ordu quruculuğunu daha da yüksək səviyyədə
təşkil etmək, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrini müasir tələblərlə hazırlanmış, bilik almış zabitlərlə təmin
etmək arzularımız, niyyətlərimiz, proqramlarımız artıq həyata keçirilir. Bu sistem artıq gedir və gedəcəkdir.
İlbəil bundan da artıq davam edəcəkdir.
Bu il Ali Hərbi Məktəbi bitirənlərin sayı keçən ilkindən çoxdur. Bu tərəfdə duranlar, hansılar ki, son
kursda oxuyacaqlar, onların da sayı keçən ilkindən çoxdur. Məlumdur ki, Ali Hərbi Məktəbə daxil olmaq
üçün böyük müsabiqədən keçmək lazımdır. Bu müsabiqədən keçib, dörd il təhsil alaraq zabit səviyyəsinə
çatmış gənclərimiz ilbəil artır və artacaqdır.
Bizim Ali Hərbi Məktəbimiz, Ali Təyyarəçilər Məktəbimiz, Ali Dənizçilik Məktəbimiz, Hərbi
Akademiyamız, təkmilləşdirmə kursları, ordumuzu təmin etmək, lazım olan qüvvələri hazırlamaq üçün
müxtəlif səviyyədə yaranmış kurslar – bunların hamısı indi artıq Azərbaycanda Silahlı Qüvvələrin böyük bir
təhsil sisteminin tam yaranmasını nümayiş etdirir və bu, davam edəcəkdir. İlbəil yeni, gənc zabitlərin sayı
artacaq, bizim ordumuz yeni zabitlər, müxtəlif sahədə ixtisaslaşmış mütəxəssislər alacaqdır. Bunların hamısı
bizim ordumuzu müasir tələblərə uyğun inkişaf etdirəcəkdir.
Azərbaycanda ordu quruculuğunun işində, hərbi təhsil sisteminin yaranması işində, mövcud hərbi
hissələrimizdə zabitlər və əsgərlərin gündəlik təlimlərinin təşkil edilməsi işində bu nailiyyətləri əldə
etməyimizə Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında, Türkiyə Cümhuriyyətinin Silahlı
Qüvvələri ilə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri arasında artıq bir çox illər bundan öncə yaranmış əlaqələr,
əməkdaşlıq, müştərək iş böyük kömək göstərmişdir. Bu iş indi də, gələcəkdə də davam edəcəkdir.
Türkiyə Cümhuriyyəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq
əlaqələri var. Bu əlaqələri biz yüksək qiymətləndiririk və onların təkmilləşməsi üçün daim səylərimizi
göstəririk və göstərəcəyik. Bu əlaqələrin böyük bir hissəsini təşkil edən bizim ordu quruculuğu sahəsində,
hərbi sahədə olan əməkdaşlığımızdır.
Bu mərasimi keçən il biz Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin başçısı, Baş Qərargah rəisi, ordu
generalı, hörmətli Hüseyn Qıvrıqoğlu ilə bərabər Azərbaycana gəlmiş nümayəndə heyəti ilə birgə keçirdik. O
günlərdə bizim bütün xalqımızı sevindirən "Türk Yıldızları" Azərbaycanda oldular. Onda bu məktəbin ilk
buraxılışı idi. Bu məktəbi bir yerdə hazırlamışıq. Təbiidir, mən çox şad oldum ki, ilk buraxılışı da birlikdə
keçirdik.
Bu gün yenə də mərasimimizdə Türkiyə Cümhuriyyəti Silahlı Qüvvələrinin burada bizimlə bərabər
fəaliyyət göstərən yüksək rütbəli şəxsləri və Türkiyədən Azərbaycana gəlmiş qonaqlar da iştirak edirlər. Mən
qonaqlarımızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və Türkiyə Cümhuriyyətinə, xalqına və Türkiyənin Silahlı
Qüvvələrinə dostluq, qardaşlıq, strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin daim inkişaf etdirilməsində və ordu
quruculuğunda bərabər işləməyimizlə əlaqədar təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm.
Əziz gənc zabitlər, mən artıq dedim ki, siz keçdiyiniz yolun birinci mərhələsini başa vurmusunuz.
Qarşınızda yolun daha da ağır hissəsi durur. O da, qeyd etdiyim kimi, aldığınız biliklərinizi, öz imkanlarınızı
sizə həvalə olunan vəzifənin yerinə yetirilməsinə sərf etməyinizdir. Güman edirəm ki, siz bu peşəni şüurlu
seçdiyinizə və Ali Hərbi Məktəbi uğurla bitirdiyinizə görə, gələcəkdə də yaxşı nümunələr göstərəcək, öz
xidmətinizi daim davam etdirəcəksiniz.
Mən dəfələrlə demişəm ki, bu gün də sizə deyirəm ki, hərbi peşə insandan çox şey tələb edir. Həm fiziki
hazırlıq, həm nizam-intizam, həm dövlətə, vətənə, ölkəyə, doğma torpağa əsl sədaqət, həm də böyük
cəfakeşlik, zəhmətsevərlik, mərdlik, qəhrəmanlıq, mətinlik və sair. Əgər bunlar olmasa, gələcəkdə sizin üçün
bu yol çətin olacaqdır. Mən demək istəmirəm ki, bunlar sizdə yoxdur, əgər bunlar olmasaydı, siz bu peşənin
ardınca getməzdiniz. Ancaq siz gərək daim özünüzdə bu keyfiyyətləri tərbiyə etdirəsiniz. Bu keyfiyyətlər
sizin işinizdə gərək özünü göstərsin, get-gedə möhkəmlənsin və sizin adi adətinizə çevrilsin. Güman edirəm,
siz bunu edəcəksiniz.
Bizim Silahlı Qüvvələrimizdə hər bir zabit, hər bir komandir mənəviyyatca saf olmalıdır. Mənəvi saflıq
insanı daim yüksəldir və lazım olan bütün başqa keyfiyyətlərin onda cəmlənməsi üçün əsas yaradır. Şübhə
etmirəm ki, siz bu tövsiyəni də unutmayacaqsınız.
Siz bilməlisiniz ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Azərbaycanın torpaqlarını, dövlətçiliyini qorumalı və
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş torpaqların azad edilməsi üçün üzərinə qoyulacaq
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vəzifələrin yerinə yetirilməsinə daim hazır olmalıdırlar. Ona görə də siz öz hərbi xidmətinizdə hər gün, hər
vaxt bunu düşünməlisiniz, bunu bilməlisiniz, bunu yadınızdan çıxarmamalısınız.
Bizim ordumuz bu günün, gələcəyin ordusudur. Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin on illiyini qeyd etdi.
Bir neçə aydan sonra biz dövlət müstəqilliyimizin on birinci ildönümünü qeyd edəcəyik. Aylar keçir, illər
keçir, ancaq bu aylar, illər keçdikcə Azərbaycan inkişaf edir, yüksəlir, güclənir və o cümlədən Azərbaycanın
Silahlı Qüvvələri güclənərək daha da qüdrətli olubdur.
Ancaq Azərbaycanın müstəqil dövlətinin üzərinə düşən vəzifələr hər bir şəxsdən, hər bir təşkilatdan
işləri daha da yaxşı aparmağı tələb edir. O cümlədən mən bu gün Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrindən,
Azərbaycan Ordusundan, Müdafiə Nazirliyindən öz vəzifələrini daha da keyfiyyətli, daha da yaxşı yerinə
yetirməyi tələb edirəm. Bunu bu gün ona görə bəyan edirəm ki, bu, bizim daimi tələbimizdir. Biz bu
prinsipdən bir gün də geri çəkilməyəcəyik.
Bir də ona görə ki, təəssüflər olsun, bizim ayrı-ayrı hərbi hissələrdə hələ nöqsanlar da var. Bəzi hallarda
çox narahatedici nöqsanlar var. Bəzi hissələrdə hərbi nizam-intizam lazımi səviyyədə deyil, komandirlər,
zabitlər əsgərlərə, xüsusən gənc əsgərlərə – yəni orduya səfərbər edilmiş əsgərlərə lazımi qayğı göstərmirlər.
Belə faktlar var və mən bir neçə dəfə bu cür tənqidi fikirlərimi deməyimə baxmayaraq, qüsurların daha da
sürətlə aradan qaldırılmasını tələb etməyimə baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, hələ ki, belə hallar var və
çoxdur.
Mən bu gün, bayram günü hansısa konkret faktlardan danışmaq istəmirəm. Amma, ümumiyyətlə,
deyirəm ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində, Azərbaycan Ordusunda hər bir zabit, hər bir komandir, hər
bir yüksək vəzifəli şəxs bilməlidir ki, o, sədaqətlə xidmət etməlidir. O, xidmətini elə aparmalıdır ki, ordumuz
gündən-günə güclənsin, zəifləməsin. Mən bu gün bu tələbi bir daha bəyan edirəm. Güman edirəm ki, mənim
bu tənqidi sözlərimdən və bəyan etdiyim bu tələblərdən nəticə çıxarılacaqdır. Biz heç vaxt
arxayınlaşmamalıyıq.
Mən bu gün çox tərifi sözlər dedim. Amma bu, o demək deyil ki, biz hər şeyə nail olmuşuq. Yox. Hələ
çox şeylər var ki, biz onları etməliyik. Bəzilərini indiyə qədər etməmişik, çünki imkan olmayıbdır. Amma
bəzilərini də etməmişik. Çünki ayrı-ayrı hissələrdə, ayrı-ayrı sahələrdə buraxılan səhvlər və bəzi vəzifəli
şəxslərin, o cümlədən ordumuzun ayrı-ayrı hissələrində olan vəzifəli şəxslərin öz vəzifələrindən sui-istifadə
etməsi və öz vəzifələrinin yerinə yetirilməsində məsuliyyətsizlik göstərməsi istədiyimiz nailiyyətlərin əldə
olunmasına hələ imkan verməyibdir. Ona görə də biz, bir tərəfdən, Silahlı Qüvvələrimizi hələ daha da
təkmilləşdirməliyik. Bu səviyyəni hələ son səviyyə hesab etmək olmaz. İkinci tərəfdən, mövcud olan
nöqsanları, qüsurları aradan qaldırmalıyıq.
Güman edirəm ki, bizim gənc zabitlərimiz mənim bu sözlərimi daim yadda saxlayacaqlar. Çünki bu
sözlər bu gün də aktualdır, gələcək illərdə də aktual olacaqdır və heç vaxt aktuallığını itirməyəcəkdir.
Bizim Ali Hərbi Məktəbimizin qısa bir zamanda belə yüksək səviyyəyə çatması, təbiidir ki, bu məktəbin
professor-müəllim heyətinin çox böyük səylərini nümayiş etdirir. Bəzən kənardan, yəni bizim ordumuzu
yaxşı görməyənlər, yaxud görmək istəməyənlər, ordumuzda olan vəziyyəti bilməyənlər, yaxud həqiqəti
bilmək istəməyənlər, – təəssüflər olsun ki, bu, indi müəyyən qədər dəb şəklini alıbdır, – ordumuz haqqında,
onun ayrı- ayrı hissələri haqqında cürbəcür, həqiqətə uyğun olmayan fikirlər söyləyirlər, şayiələr yayırlar.
Mən dedim, təbiidir ki, səhvlər də var, nöqsanlar da var. Ancaq bizim gördüyümüz bu işlərin arxasında
böyük əmək, böyük zəhmət və böyük hərbi xidmət durur. Bunu da edənlər bizim ordumuzun, Silahlı
Qüvvələrimizin komandan hissəsidir, ali vəzifəli şəxsləridir. Təhsil sahəsində bunu edənlər, məktəbə
rəhbərlik edənlər, müəllimlər, professorlar, təhsil işini təşkil edənlərdir.
Mən bu gün bunu qeyd edərək, məmnuniyyət hissi keçirirəm ki, bizim Ali Hərbi Məktəbimizdə yüksək
səviyyədə təhsil vermək imkanına malik olan kadrlarımız vardır. Ancaq bu kadrları artırmaq lazımdır.
Onların biliklərinin təkmilləşməsi haqqında düşünmək lazımdır. Güman edirəm, bu da bizim qarşımızda
duran vəzifələrdəndir.
Əziz gənc zabitlər!
Mən sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, gələcək xidmətinizdə uğurlar arzulayıram.
Arzu edirəm ki, lazım olan vaxt siz yüksək qəhrəmanlıq nümunələri göstərəsiniz. Arzu edirəm ki, bizim
ordumuzda qəhrəmanlardan da qəhrəman olanların sayı daha da çoxalsın.
Siz gələcək xidmətinizdə mütləq yüksək komandan heyətinin qayğısı və diqqəti altında olacaqsınız.
Bunu bilməlisiniz.
Bu gün mən Səfər Əbiyev ilə bu barədə söhbət aparanda ona bildirmişəm. Ali Hərbi Məktəbi bitirmiş hər
bir şəxs gərək xüsusi qeydiyyatda və nəzarətdə olsun. Birincisi, o, necə xidmət edir, ikincisi, onun lazımi
səviyyədə xidmət etməsi üçün hansı diqqət və qayğı göstərilir. Əgər daimi diqqət və qayğı olmasa, bəziləri
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üçün çox çətin olar. Mən bunu Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyindən tələb edirəm.
Bu tərəfdə duranlar 4-cü kursa keçənlərdir. Əziz övladlar, mən sizə arzu edirəm ki, qarşınızda olan bu bir
ili daha da səmərəli keçirəsiniz və sizinlə duran qardaşlarınız kimi, gələn il siz də bu tərəfdə zabit paltarında
durasınız. Mən də söz verirəm ki, gələn il də gəlib sizi burada salamlayacağam və təbrik edəcəyəm.
Azərbaycan dövlətinin, o cümlədən prezidentin, Ali Baş Komandanın çox işləri var. Ancaq bizim
dövlətimiz üçün, mənim üçün, Azərbaycanın prezidenti, Ali Baş Komandan üçün ordu ilə, Silahlı Qüvvələrlə
əlaqədar olan işlər hər şeydən vacib, hər şeydən əhəmiyyətlidir. Mən öz vəzifəmi bu prinsiplə həyata
keçirirəm və bundan sonra da bu prinsiplə həyata keçirəcəyəm. Ona görə bilin, mənim Silahlı Qüvvələr
haqqında qayğım, diqqətim adi xarakter daşımır. Mən bütün Silahlı Qüvvələrimizi özüm üçün ən
doğmalardan hesab edirəm. Çünki birincisi, Silahlı Qüvvələrdə xidmət göstərənlər çətin peşə ilə
məşğuldurlar. Eyni zamanda, xalq üçün, dövlət üçün, millət üçün çox vacib bir peşə ilə məşğuldurlar. Ona
görə də əmin ola bilərsiniz ki, mənim diqqətim və qayğım daimi olacaq, həm ordunun, həm də bizim ali
təhsil sisteminin maddi-texniki bazasının yaranması, başqa vəsaitlərlə təmin edilməsi və digər işlərlə – onlar
çoxdur – şəxsən mən məşğulam və daim məşğul olacağam. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın gələcəkdə
müstəqil dövlət kimi yaşamasının əsas təminatıdır.
Əziz övladlarımız!
Mən sizi bir daha, bir daha təbrik edirəm, sizə cansağlığı arzu edirəm, işinizdə uğurlar arzulayıram. Arzu
edirəm ki, bir ildən, iki ildən, üç ildən sonra hərbi hissələrə gələndə sizin hər birinizi özüm gözümlə görüm,
sizinlə görüşə bilim və müvəffəqiyyətləriniz haqqında məlumatlar, raportlar alım. Güman edirəm ki, bu da
olacaqdır.
Bizim ordumuz güclüdür. Ordumuzun gücü günü-gündən artır. Ölkəmizin gözəl gələcəyi var.
Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti işğal olunmuş torpaqları mütləq azad edəcəkdir. Onu biz azad
edəcəyik, biz! Biz bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik, bu barədə çox səylər qoymuşuq və bundan sonra
da qoyacağıq. Ancaq bizim bu səylər sonsuz olmayacaqdır. Biz bütün səylərimizi qoyub məsələni sülh yolu
ilə həll etməyə çalışacağıq. Əgər bu, mümkün olmasa, bizim əziz zabitlərimiz, əziz Silahlı Qüvvələrimiz, siz
torpaqlarımızın azad olunması üçün hər gün hazır olmalısınız!
Torpaqlarımız azad olacaq, ordumuz inkişaf edəcək, respublikamızın iqtisadiyyatı yüksələcək və yaxın
illərdə Azərbaycan böyük inkişaf yoluna qədəm qoyacaqdır. Buna əmin ola bilərsiniz.
Mən sizi bir daha ürəkdən təbrik edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINA SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(10 avqust 2002)
10 avqust 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim səfərimin proqramı məlumdur. Avqustun 14-də sərhəddə, Sədərəkdə
Ermənistan prezidenti Köçəryan ilə mənim aramda görüş olacaqdır. Ancaq ona qədər Naxçıvanda bir neçə
tədbirlər həyata keçirmək planlaşdırmışam. Birincisi, Naxçıvanın yeni hava limanının tikilməsidir. Sabah
oraya mütəxəssislər, lazımi adamlar gələcəklər. Orada bu məsələni müzakirə edəcəyəm, layihəyə baxacağam
və yəqin qərar qəbul edəcəyəm ki, yeni müasir, dünya standartlarına cavab verən, dünyanın hər bir ölkəsi ilə
əlaqə saxlamaq imkanı olan hava limanı tikilsin.
İkincisi, sizə məlumdur ki, mən sərəncam vermişəm, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan
şöbəsini yaratmışam. Bu çox mühüm məsələdir. Orada bir neçə institut yaranacaq və onlar Naxçıvanın
qədim tarixini, etnoqrafiyasını, təbii sərvətlərini, tarixi abidələrini öyrənməlidirlər. Çünki Naxçıvan
Azərbaycanın çox qədim bir hissəsidir. Amma təəssüflər olsun ki, indiyə qədər orada həm tarixi nöqteyinəzərdən, həm də Naxçıvanın sərvətlərinin müəyyən edilməsi nöqteyi-nəzərindən lazımi iş görülməyibdir.
Ona görə Milli Elmlər Akademiyasının bir qrup nümayəndəsi oraya gedir. Bu məsələləri onlarla müzakirə
edəcəyəm.
Üçüncü məsələ də odur ki, hələ 1981-ci ildə, mən burada işləyərkən biz Naxçıvanda Vayxır çayı
üzərində böyük bir bənd tikib su anbarı yaratmaq barədə layihə hazırlamışdıq və həmin il bəndin inşasına
başlanmışdı. Mən 1982-ci ilin sonunda Moskvaya getdim. O vaxta qədər, ondan sonrakı bir-iki ildə də xeyli
iş görülmüşdü. Ancaq təəssüflər olsun ki, o, yarımçıq qalıbdır. Bu da çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Çünki Naxçıvanda su qıtlığı var. Dağlardan çaylar çox gəlir, amma aran hissədə torpaqlarımızın suvarılması
lazımi qədər təmin olunmur. Bir də, ümumiyyətlə, 1981-ci ildə başlanmış işi o vəziyyətdə saxlamaq olmaz.
Mən keçən dəfə orada olanda bu məsələni müzakirə etmişdim. İndi orada böyük tədbirlər görmək lazımdır.
Orada həm yerində, bənddə olacağam, həm də mütəxəssislərlə müzakirə edəcəyəm. Güman edirəm ki, onun
daha sürətlə tikintisinə başlanması haqqında qərar qəbul edəcəyəm. Əsas bu məsələlərlə məşğul olacağam. Ola
bilər başqa məsələlər də ortaya çıxacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti ilə görüşünüzün təşəbbüsçüsü kimdir–Siz, yoxsa
Robert Köçəryan? Görüşdə ATƏT-in Minsk qrupunun təklif etdiyi hansısa ideyalar müzakirə
olunacaq, yoxsa prezidentlər özləri bütün variantları müzakirə edəcəklər?
C a v a b: Bilirsiniz, təşəbbüsçüsü deyəndə, burada həm o tərəf təşəbbüsçüdür, həm də bu tərəf. Bizə bir
neçə dəfə təklif olunmuşdu ki, görüşmək lazımdır. Biz son dəfə 9 ay bundan öncə görüşmüşük. Köçəryan da
bəyan etmişdi ki, yaxın vaxtlarda görüşmək lazımdır. Mən də demişdim. Hətta mən demişdim ki, iyun
ayında görüşmək lazımdır. Ancaq imkanım olmadı. Sonra Minsk qrupundan mənə dedilər ki, Köçəryan bir
neçə dəfə təşəbbüs göstəribdir, indi yəqin ki, Siz təşəbbüs göstərməlisiniz. Çünki həqiqətən də bu belədir.
Mən də təşəbbüs göstərdim və avqustun 14-nə görüş təyin olundu. Burada elə bir qeyri-adi şey yoxdur.
Amma nə müzakirə edəcəyimizə gəldikdə isə, görüşəndə çox şey müzakirə olunacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Ağdam bölgəsində atəşkəsin pozulmasını danışıq prosesinə təzyiq kimi
qiymətləndirmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, bu şeyləri şişirtmək lazım deyildir. Amma bunu şişirdirsiniz. Mən bilmirəm, sən
haradansan?
J u r n a l i s t: «Saman yolu» televiziyasından.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən də bir az düz yola gəl. Bizim müxalifət adamlarının təsiri altına düşmə.
J u r n a l i s t: Atəşkəsin ermənilər tərəfindən pozulmasını deyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qulaq as, axı sən niyə deyirsən ki, atəşkəs pozulubdur? Axı, kim dedi ki, atəşkəs
pozulubdur.
J u r n a l i s t: Müdafiə Nazirliyinin məlumatında belə deyilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müdafiə naziri deməyib ki, atəşkəs pozulubdur. Bilirsiniz, müxalifətdən bir nəfər
bu damğanı vurur, ondan sonra hamınız götürüb bunu təkrar edirsiniz. Siz anlayın, başa düşün, hamınıza
deyirəm, bütün Azərbaycan xalqına deyirəm: dünya praktikasında indiyə qədər olmayan şeydir ki, bir neçə il
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müharibə aparmış iki dövlət müharibə nəticəsində böyük itkilər verildiyi, Azərbaycan torpaqlarının bir
qisminin işğal olunduğu halda 1994-cü ildə atəşkəs barədə qərara gəlmişdir.
Bəli, onda cəhd var idi ki, buraya Rusiyanın sülhyaratma güvvələri gəlsinlər, bizim aramızda dursunlar.
Mən bunu qəbul etmədim. Ermənistanla o vaxt danışdıq ki, biz özümüz bunu təmin edəcəyik. Özümüz də
təmin edirik. Bu, dünyada analoqu olmayan bir şeydir. Bu, təkcə bizim xidmətimiz deyil, Ermənistan
tərəfinin də xidmətidir. Demək, bu onu göstərir ki, Ermənistan tərəfi də istəyir ki, atəşkəs olsun, biz də
istəyirik. Bunu heç kəs pozmur. Amma sərhəddə, siz təsəvvür edin – sən get o sərhəddə, səngərlərin içində 34 gün ol, onda görərsən orada nə cürdür – erməni əsgərləri ilə Azərbaycan əsgərləri bir-birindən 100 metr
məsafədə üz-üzə durublar. Biri səngərdən başını çaxardanda snayper vurur. Oradan da çıxaranda bizimkilər
vurur. Bu, keçən illər çox olmuşdu. İldə təxminən 250–300 nəfəri bu tərəfdən də, o tərəfdən də vururdular.
Haradan çox, haradan az, onu deyə bilmərəm.
Biz danışdıq, mən göstəriş verdim, Köçəryan da. Bizim müdafiə nazirləri sərhəddə görüşdülər, danışdılar
ki, bunların qarşısı alınsın. Bunun qarşısını almaq bizim ümumi siyasətimizdir. Amma cavan bir əsgər orada
durub, o birisi başını çıxaranda həvəslidir ki, atım, görüm vura biləcəyəm, yoxsa yox. Vurdu. Ağdam
istiqamətində belə bir şey olubdur. Bizim bir zabiti, deyəsən, baş leytenantı vurublar. Sonra iki əsgər onun
meyitini götürmək istəyəndə onlara da güllə atıblar, qıçlarından yaralanıblar. Bu, atəşkəsin pozulmasıdırmı?
Amma o dəqiqə bizim bu özəl televiziyalar yayır, qatı müxalifət qəzetləri böyük başlıqla yazır ki, atəşkəs
pozuldu. Bunlar hamısı yalan şeylərdir. Ona görə də siz ağlınızı başınıza yığın. Ümumiyyətlə, Ermənistan–
Azərbaycan münasibətlərinə aid belə səhvlər buraxmayın. İndi bizim daxilimizdə nə edirsiniz, edin. Nə
bilim, prezidenti təhqir edirsiniz, söyürsünüz, nalayiq sözlər deyirsiniz. Bununla öz mənəviyyatsızlıqlarını
göstərirlər. Mən bunu sizə demirəm, həmin bu işləri edənlərə deyirəm. Edin, demokratiyadır. Amma başa
düşün ki, biz burada, necə deyərlər, ülgücün üstündə durmuşuq. Atəşkəsin pozulması nə bizə, nə də Ermənistana lazım deyildir. Amma, əlbəttə, cürbəcür fitnəkarlıq ola bilər – üç gün pozuldu, iki gün pozuldu. Onu
aradan qaldırmaq üçün 10 gün lazımdır.
S u a l: Cənab Prezident, son vaxtlar İranın Minsk qrupu səviyyəsində məsləhətləşmələrə cəlb
olunması Mehri variantı ilə bağlıdır?
C a v a b: Yox, onunla bağlı deyildir. Onun əsas təşəbbüskarı Ermənistandır. Ermənistan bir neçə dəfə
deyib ki, İran da bizim bölgədədir, qoy bunu onlar da bilsinlər. Minsk qrupu da Parisdə İranın nümayəndəsi
ilə görüşübdür, onu məlumatlandırıbdır.
S u a l: Cənab Prezident, Sizcə Ermənistandakı siyasi böhran onun mövqeyinə təsir edə bilərmi?
C a v a b: Mən Ermənistandakı siyasi böhranı bilmirəm və buna qarışmaq da istəmirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Gürcüstanda vəziyyət gərginləşibdir. Bakı–Ceyhanın reallaşması
ərəfəsində bu Sizin narahatlığınıza səbəb olurmu?
C a v a b: Yox, narahat deyiləm. Onlardan heç bir şey ola bilməz. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASI
ALİ MƏCLİSİNDƏ KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
(11 avqust 2002)
11 avqust 2002-ci il
Naxçıvan Muxtar Respublikasının problemləri çoxdur. Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan
Naxçıvan vaxtilə respublikamıza edilən qəsd nəticəsində – mən bunu dəfələrlə demişəm – Azərbaycanın
əsas, böyük ərazisindən bir az ayrı düşübdür.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan da Naxçıvan blokada şəraitindədir.
İndi də belədir. Dəmir yolu rabitəsi kəsilib, qaz xətləri o vaxt kəsildi, elektrik xətləri kəsildi. Burada o
vaxtdan işləyən adamların hamısı bunu xatırlayır. Onda mən də burada idim. Ancaq biz bunlardan o qədər də
sarsılmadıq. Doğrudur, respublikanın əhalisi çox ağır vəziyyətə düşdü. Amma biz vəziyyətdən çıxış yollarını
tezliklə axtarıb tapdıq. Türkiyədən, İrandan elektrik xətləri çəkdirdik, başqa işləri gördük. Xüsusən Bakı ilə
Naxçıvan arasında hava yolunu daha da genişləndirdik. Eyni zamanda, İran ərazisindən avtomobil
nəqliyyatının Naxçıvana və Naxçıvandan Azərbaycanın müxtəlif yerlərinə, o cümlədən Bakıya hərəkətini
təmin edə bildik.
Blokada şəraitinə baxmayaraq, son dövrdə, yəni təxminən 1994-1995-ci illərdən sonra Naxçıvanda sosialiqtisadi inkişaf vardır. Muxtar Respublika, onun iqtisadiyyatı inkişaf edir, quruculuq işləri gedir. Naxçıvan
şəhəri abadlaşıb, onun siması çox dəyişibdir. Naxçıvanın əskidən, keçmişdən çox gözəl, özünəməxsus siması
var. Onun memarlıq abidələri, ümumiyyətlə, şəhər quruluşu var. Əgər insanlar onları öyrənə bilsələr,
görərlər ki, Naxçıvanda hələ qədim zamanlardan şəhərin planlaşdırılması, küçələrin, evlərin, məhəllələrin
yerləşdirilməsi xaotik olmayıb, çox əsaslı olubdur. Əksinə, bu xaotiklik bizim dövrümüzdə, xüsusən 19881989-cu illərdən sonrakı dövrdə olubdur. Amma keçmişi götürsək – mən o vaxt Naxçıvanda yaşayan
adamlardan biriyəm – Naxçıvanın kücələri çox ağılla qurulmuşdu. Məsələn, Puşkin küçəsini götürsəniz, o,
Əlixan məhəlləsindən başlayıb Şahab məhəlləsi qurtarana qədər uzanan prospekt kimi böyük küçədir.
Amma onu kəsən kücələr də vardı. Bir neçə kücə onu perpendikulyar olaraq kəsirdi. Amma Əlixan
məhəlləsindən Şahab məhəlləsinə gedən təkcə Puşkin küçəsi deyildi. Onunla paralel küçələr də vardı.
Memarlıq nöqteyi-nəzərindən 1930-40-cı illəri xatırlayarkən mən həmişə düşünürəm ki, vaxtilə şəhərin
salınmasında, – baxmayaraq ki, o dövrdə nə Dövlət Plan Komitəsi vardı, nə də dövlət vardı, – Naxçıvanda
şəhərsalma qanunlarına nə qədər riayət olunubdur.
1970–80-ci illərdə biz Naxçıvanda çox böyük inşaat, quruculuq işləri apardıq. Yeni mikrorayonlar
salındı, yaşayış binaları, sənaye müəssisələri tikildi. Bu işlərin də hamısı müəyyən şəhərsalma qanunlarına
uyğun olaraq görüldü. Yəni bununla onu demək istəyirəm ki, Naxçıvanda keçmişdən, kökündən hər şey
düzgün qurulubdur. Ancaq müstəqillik dövründə keçid illəri çox ağır olmuşdur. 1991-ci ilin sentyabrında biz
burada birlikdə işə başladıq. Amma o illər çox ağır illər idi. Ondan sonrakı dövrdə – 1993, 1994,1995-ci
illərdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmək, iqtisadiyyatın tənəzzülünün, bir çox mənfi halların
qarşısını almaq lazım idi. Biz bunları etdik.
1995-1996-ci illərdən, ümumiyyətlə, Azərbaycanda inkişaf başladı. İndi inkişaf da çox yüksəkdir.
Baxmayaraq ki, problemlərimiz var, amma biz çox yüksək göstəricilər əldə edirik. MDB dövlətləri ilə
müqayisə etsək, onların bizim kimi problemləri yoxdur, bu ölkələrdən heç birinin ərazisinin bir qismi,
təxminən 20 faizi işğal olunmayıbdır. Bu respublikaların heç birində 1 milyon qaçqın, çadırlarda yaşayan
insanları yoxdur. Bəzilərində var, amma bunu heç müqayisə etmək mümkün deyildir. Bunlara baxmayaraq,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı hər il inkişaf edir. Bu ilin 7 ayı qurtarıbdır, 8-ci ayındayıq, büdcə yerinə yetirilir.
Ümumi daxili məhsul 8–10 faiz, kənd təsərrüfatı istehsalı təxminən 8–10 faiz, sənaye istehsalı təxminən 5
faiz artıbdır. Mən təxmini deyirəm, bir az o yan, bu yan ola bilər, çünki bu, ilin axırında yekunlaşacaqdır.
Özəlləşdirmə həyata keçirilir və biz onun nəticələrini görürük. Bunların hamısı Azərbaycanda böyük
dəyişikliklər meydana gətiribdir. Naxçıvan da Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olaraq bu inkişaf yolu ilə gedir.
Ancaq Naxçıvanın çətinliyi bir də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın başqa yerləri, xüsusən də paytaxtı ilə
nəqliyyat-kommunikasiya əlaqələri, demək olar, çox ağır vəziyyətdədir. Mən indi dedim, biz müəyyən yollar
tapmışıq. Ancaq insanların Naxçıvandan başqa yerlərə, xüsusən Bakıya, digər şəhərlərə getməsi, əsasən hava
yolu vasitəsilə təmin olunur. Bilirsiniz ki, hava yolları ilə də gündə 5-6 təyyarə uçur. Elədirmi?
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C a h a n g i r Ə s g ə r o v («Azərbaycan Hava Yolları» Dövlət Konserninin Baş direktoru): Cənab
Prezident, hər gün 4–6 təyyarə uçur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gündə 4–6 təyyarə uçur, insanlar bundan istifadə edirlər. Ancaq mən bunu
deyəsən, keçən dəfə demişdim, bir də demək istəyirəm. Biz «Azərbaycan Hava Yolları» konserninə ildə 45
milyard manat subsidiya veririk. Bütün başqa reyslərdə uçuş qiyməti konsernin sərf etdiyi xərclərlə, başqa
iqtisadi göstəricilərlə tənzimlənir. Amma burada da belə olsa, sizin təyyarə biletlərinin qiyməti iki dəfə artıq
olacaq, elədirmi?
C a h a n g i r Ə s g ə r o v: 2-3 dəfə artıq olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 2-3 dəfə artıq olacaqdır. Mən də buna imkan vermirəm. Çünki hesab edirəm ki,
Naxçıvanda yaşayan insanların təyyarədən istifadəyə ehtiyacı bütün başqa yerlərdə yaşayan insanlara
nisbətən çoxdur. Bizdə dəmir yolu nəqliyyatı indi çox yaxşı işləyir, özü də təkçə Azərbaycan ərazisində yox.
Dəmir yolu vasitəsilə Rusiyaya, Ukraynaya, Belarusa gedirlər. Rusiya dedikdə, təkcə Moskva deyil, Rusiyanın başqa şəhərlərinə də gedirlər. İnsanlar bundan çox istifadə edirlər.
Yaxud, avtomobil yolları açıqdır... Bakıdan avtomobilə minib Avropaya qədər gedə bilərsən. Amma
Naxçıvanda bu imkanlar yoxdur. Ona görə də mən imkan verməmişəm ki, başqa uçuş reyslərindəki
qiymətlər Naxçıvana da tətbiq olunsun. Biz Naxçıvana yardım və konsernin iqtisadi vəziyyətini təmin etmək
məqsədi ilə büdcədən ildə 45 milyard manat subsidiya veririk.
Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, Naxçıvanda inkişaf Azərbaycanın başqa bölgələrindən heç də aşağı
səviyyədə deyil, bəlkə də yuxarıdır. Bu da çox sevindiricidir. Yenə də deyirəm, şəhər çox abadlaşıb,
gözəlləşibdir.
Dünən axşam saat 10 idi, çıxdım sizin parklara baxmağa, adam əlindən tərpənə bilmədim. Doğrudur, ola
bilər insanların çoxu məni görən kimi toplaşmışdı. Amma, eyni zamanda, mən bilirəm ki, sizin parklarda
insanlar axşamçağı, başqa istirahət vaxtları rahat dincəlirlər. Ancaq 1991-1992-ci illərdə, 1993-cü ildə mən
də burada yaşayanda bunları düşünmək qətiyyən mümkün deyildi. İnsanlar küçəyə qətiyyən çıxa bilmirdilər.
İndi bunları görmək sevindirici haldır.
Naxçıvan inkişaf etməlidir. Muxtar Respublikanın 400 min nəfərə qədər əhalisi var. Əhalinin artımı da
yaxşıdır və artmalıdır. Güman edirəm ki, əsl naxçıvanlılar Naxçıvanı qoyub heç yerə getməməlidirlər. Mən indi
də deyirəm, əgər o vaxt Azərbaycanda elə ağır vəziyyət olmasaydı və orada mənə böyük ehtiyac olmasaydı,
mən Naxçıvandan getməyəcəkdim.
1991-ci ildə mən Naxçıvana o məqsədlə gəlmişdim ki, ömrümün sonuna qədər burada yaşayım. Bu
həqiqətdir. Keçmişdə burada atamın bir evi vardı – haradakı mən doğulmuşam, məndən sonrakı qardaşlarım
doğulub, biz yaşamışıq, böyümüşük – həmin evin yerində mən özümə ev də tikməyə başladım. Əgər mən
buradan getməli olsaydım, niyə ev tikirdim? Elə oldu ki, evi tikib təzəcə köçmüşdüm ki, buradan ayrıldım.
Yəni, demək istəyirəm ki, Naxçıvanı sevənlər Naxçıvanı buraxıb heç yerə getməməlidirlər. Buranın iqlimi çox
gözəldir.
Biz dünən gəlmişik, Bakıda da çox isti var, burada da. Hava çox istidir. Amma fərq nədədir? Burada hava
qurudur, nəmlik yoxdur. Amma Bakıda bu son 10–15 gün ağır hava var. Ümumiyyətlə, təkçə indi deyil,
Bakıda rütubət həmişə var. Naxçıvanda yaşayan, böyüyən adamlar çox sağlam olurlar. Eyni zamanda
keyfiyyətlərinə görə çox yüksək səviyyədə olurlar. Bəziləri də deyirlər ki, naxçivanlilar niyə belədirlər? Bu
gözəl dağların ətəklərində yaşayan, bu sərt qayalarla bir yerdə yaşayan insan daha da möhkəmlənir, güclənir.
Bu, təbii haldır. Kim istəyir belə olsun, naxçıvanlılar kimi olsun, qoy gəlib Naxçıvanda yaşasın. Bir sözlə –
mən bunları təəssüratlarım altında deyirəm, sevinirəm ki, Naxçıvan çiçəklənir və bundan sonra da
çiçəklənəcəkdir.
Mən çoxdan bu fikirdə idim ki, Naxçıvan hava limanını yenidən quraq, yəni yeni bir hava limanı tikək.
Birincisi, gərək elə edək ki, təyyarələr buradan təkcə Bakıya, Gəncəyə yox, bir çox istiqamətlərə uçsun.
İkincisi də, Naxçıvan öz coğrafi vəziyyətinə görə elə yer tutur ki, burada beynəlxalq standartlara uyğun hava
limanının olması təkcə Naxçıvan üçün yox, bütün qonşu ölkələr üçün də çox əhəmiyyətli olacaqdır. Bunları
nəzərə alaraq mən belə bir qərara gəldim.
«Azərbaycan Hava Yolları» Konserninin Baş direktoru Cahangir Əsgərova göstəriş verdim ki, o bu
barədə lazımi mütəxəssislərlə hazırlıq görsün. Onlar hazırlıq görüblər, Bakıda mənə məruzə etdilər, Əsgərov
mənə məruzə etdi. Bu gün biz bu işə başlayacağıq, siz də burada iştirak edəcəksiniz, sizsiz olmayacaqdır.
Ona görə mən istədim ki, bu gün burada Cahangir Əsgərov məlumat versin. Mən bir də bu məlumatı
dinləyim və siz də dinləyəsiniz. Baxaq görək, bəlkə məsləhətləriniz var, utanmayın, çəkinməyin, kimin fikri,
məsləhəti olsa, desin. Ondan sonra mən bu hava limanının tikilməsi haqqında qərar qəbul edəcəyəm. İndi
Əsgərova söz verirəm.
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ŞAHBUZ RAYON SAKİNLƏRİ
İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
(11 avqust 2002)
11 avqust 2002-ci il
Əziz şahbuzlular!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik arzu edirəm və bütün
işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Şahbuz rayonu Naxçıvanın gözəl bir guşəsidir. Şahbuz rayonu və onun sakinləri Naxçıvanın həyatında
həmişə çox böyük rol oynayıblar. Mən bunu həm keçmişdən, yəni 1970–1980-ci illərdə Azərbaycana
rəhbərlik etdiyim zaman, həm də sizinlə bərabər 1990–1993-cü illərdə Naxçıvanda yaşadığım və muxtar respublikaya başçılıq etdiyim zaman bilirəm. Ona görə bunlar adi sözlər deyil, mənim şəxsi müşahidələrimdir,
şəxsi fikirlərimdir.
Mən bilirəm ki, 1990–1993-cü illərdə mən burada olarkən və təbiidir, ondan sonra da şahbuzlular həmişə
Naxçıvan hakimiyyətinin dayağı, arxası olublar. Mən burada işləyəndə həmişə çətin şəraitdə işləyirdik,
blokadada idik. İndi də blokadadayıq, amma biz indi Naxçıvanın yaşaması üçün böyük imkanlar yaratmışıq.
Amma o vaxt blokada şəraitində yaşayış çox çətin idi, çox ağır idi. Daxili vəziyyət də sabit deyildi. Mən
ictimai-siyasi vəziyyəti deyirəm. Həm Azərbaycanda, həm də Naxçıvanda müxtəlif qüvvələr – indi xatirimə
gələndə məni ancaq gülmək tutur – hakimiyyət uğrunda mübarizə aparırdılar, hakimiyyəti ələ almaq
istəyirdilər.
Bizə – sizə, mənə, Naxçıvanın yaşamasına imkan verməmək üçün cəhd edirdilər. Ancaq bunlardan bir şey
çıxmadı. Xatirinizdədir, 1992-ci il oktyabrın 24-də Xalq Cəbhəsi üzvlərinin bir dəstəsi qəflətən gəlib
Naxçıvanın Daxili İşlər Nazirliyini zəbt etdi. Təxminən 300 nəfər Naxçıvanın televiziyasını zəbt etdi və
mənə ultimatum verdilər ki, onlar hakimiyyəti ələ alacaqlar. Mən isə, təbiidir ki, onların bu ultimatumuna
heç fikir vermədim. Ona görə ki, bilirdim, Naxçıvanın əhalisi həmişə dayaq olduğu kimi, yenə də mənə
dayaq olacaqdır. O vaxt televiziya bizim əlimizdən çıxmışdı, başqa vasitə yox idi. Xatirimdədir, bizim
hakimiyyəti istəyən adamlar avtomobillərlə gedib Naxçıvanın müxtəlif bölgələrinə xəbərlər yaydılar ki,
Naxçıvanın hakimiyyəti, Heydər Əliyev təhlükə altındadır. Təxminən bir-iki saatdan sonra Naxçıvan Ali
Məclisinin qarşısında 20–25 min adam toplaşdı. O cümlədən Şahbuzdan.
İndi mən Naxçıvandan buraya avtomobillə gəldim, özü də yüksək sürətlə. Amma təsəvvür edirəm, o vaxt
nəqliyyat yox idi, çətinliklər vardı, ancaq mən çox sevindim, eyni zamanda, təəccüb etdim. Bir də gördüm,
mənim iş otağıma şahbuzlular – ağsaqqallar, çox hörmətli insanlar daxil oldular ki, Heydər Əliyev, narahat
olmayın, biz buradayıq. İmkan vermərik ki, Sizə bir şey olsun. O vaxt mən bunu gördüm, o ağır dövrdə
gördüm. Yəni sizi, şahbuzluları gördüm.
Mən o vaxt demişdim, bu fürsətdən istifadə edib indi də təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Hesab edirəm
ki, indi, Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə – Heydər Əliyev artıq 9 ildir Azərbaycanın prezidentidir, hələ
bundan sonra da xeyli vaxt prezidenti olacaqdır – heç bir şeydən qorxumuz yoxdur. İndi siz də, mən də,
Azərbaycanın hakimiyyəti də çalışırıq ki, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirək, müstəqilliyimizi möhkəmləndirək.
İslahatlar həyata keçiririk, ölkəmizi inkişaf etdiririk, bu sahədə uğurlar əldə etmişik və bundan sonra da əldə
edəcəyik.
Mənim xatirimdədir, biz Naxçıvanda Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradırdıq. Onun Şahbuz şöbəsi
yaranmışdı. Burada çox təşəbbüskarlar var idi. Məndən xahiş etdilər ki, təsis konfransına gəlim. Mən buraya
gəldim. Həmin bu binada, onun salonunda Şahbuzda Yeni Azərbaycan Partiyasını yaradanlar toplaşmışdılar.
Görürəm, Taməddin həkim başını tərpədir. Çünki o bu işlərdə əsas təşəbbüskarlardan, irəlidə gedənlərdən
biri idi. Bəli, qəhrəman adamdır. Mən onu tanıyıram. Yenə Arış kəndində yaşayırsan?! Arış kəndində yaşayır, özünün təsərrüfatı var. O vaxt hələ şəxsi təsərrüfat yox idi. Özü həkimdir, təsərrüfatı var. O vaxt ondan
soruşdum ki, nəyin var? Dedi ki, neçə pətək arım var, nə bilim, neçə heyvanım var. Dedim, a kişi, sən
bunları necə saxlayırsan? Gərək ki, üç oğlun var, görürsən, hamısı yadımdadır. Dedi ki, mənim üç oğlum
var, onlarla birlikdə – oğlanların oxuyub qurtarıblar – təsərrüfatı saxlayırıq. O çox çalışdı ki, təsərrüfatına
gedim, mən də istədim, amma qismət olmadı. Yəqin ki, qismət olacaqdır.
Biz hələ o vaxtlar ilk dəfə Naxçıvanda torpaq islahatı aparmaq istəyirdik. Hələ Azərbaycanda hakimiyyət
bununla məşğul olmurdu. Amma biz torpaq islahatı aparmaq istəyirdik. Mən də istəyirdim bir neçə kiçik dağ
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kəndlərində bu islahatları aparım. Nədən ötrü? Çünki kolxozlar, sovxozlar dağılırdı. Kolxoz sədrləri, nə bilim,
briqadirlər, anbar müdirləri – indi sizin aranızda onlardan var – heyvanları kəsib yeyirdilər. Sonra da, 24-cü
cədvəl var, orada hər ay yazırdılar ki, filan qədər öldü. Görürdün ki, aybaay kolxozların mal-qarası dağılır.
Mən fikirləşdim, yaxşı olar ki, bunları özümüz dağıdaq, kəndlilərə verək. Kəndlilər özləri saxlasınlar.
Torpağı da onlara verək. Mən istədim bunu kiçik dağ kəndlərindən edim. Biçənək, Kolanı kəndlərinə getdim.
Çünki bilirsiniz, orada təsərrüfatlar xırda idi. Gəldim, camaatı toplayıb dedim ki, istəyirəm bu kolxozu
dağıdam, torpaqları da, mal-qaranı da sizə verəm. Bir neçəsi çıxış etdi ki, yox, biz istəmirik. Ay balam, niyə
istəmirsən, bunu sənə vermək istəyirəm. Deyir ki, mən burda qarovulçuyam, maaş alıram, bununla
dolanıram. Kolxoz dağılanda mən necə dolanacağam? Deyirəm, ay kişi, sənə mal-qara verəcəyik, torpaq
verəcəyik, get torpağında işlə. Yəni o vaxtkı sistem insanları, bax, belə, hökumətin himayəsində yaşamağa
öyrətmişdi. Onlar işləmirdilər. Bəli, bir qarovul məvacibi onu təmin edirdi. Ancaq indi Naxçıvanın hər
yerində torpaq islahatı gedib, torpaq kəndlilərdədir, mal-qara kəndlilərdədir. Kənd təsərrüfatının nə qədər
inkişaf etdiyini siz yaxşı bilirsiniz.
Mənim yadımdadır, biz burada yaşayırdıq, ət tapmaq mümkün deyildi. Hələ mən burada işləməyəndə,
1990-cı ildə, təzə gəlmişdim, bacımın evində yaşayırdım. Sentyabr-oktyabr ayları idi. Bir də görürdün,
deyirdilər ki, yemək bişirmək üçün ət tapa bilmirik. Sonra bir nəfər qonşu gəlib xəbər verirdi ki, Cəhridə
heyvan kəsiblər. Qonşular tez yığışırdı ki, gedib Cəhridən ət alsınlar. Bəziləri gedib çatırdı, bəziləri də
gedəndə ət qurtarırdı. Amma indi Naxçıvanda əti alan yoxdur. Elədir, yoxsa yox?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mal-qaranız çox, heyvanınız çox, ətiniz də, yağınız da, südünüz də var, taxıl da
əkirsiniz. Elədirmi?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İslahatların nəticəsi, bax, budur, müstəqillik budur, sərbəst iqtisadiyyat budur. Biz
bu yol ilə gedirik və gedəcəyik. Mən çox məmnunam ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının həm rəhbərliyi,
həm də bütün əhalisi bu islahatların aparılmasında çox cəsarətlə hərəkət edirlər və yaxşı nəticələr əldə
ediblər. O cümlədən Şahbuz rayonu.
Mən buradan Kolanı, Biçənək kəndlərinə gedirəm. Kolanıda həmin qarovulçunu axtarıb tapacağam.
Görüm, o indi necə yaşayır. O vaxt deyirdi ki, mən kolxozda qarovulçuyam, maaş alıram. Əgər ondan sonra
vaxt çatsa, istəyirəm Batabata gedim, baxım. Necə məsləhət görürsünüz?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Cənab Prezident, getsəniz yaxşı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deyirlər ki, indi Batabat da abadlaşıbdır.
Y e r d ə n s ə s l ə r: Vasif müəllim oranı da düzəldibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sağ olun. Çox şadam ki, sizinlə görüşdüm. Arxayın olun, Azərbaycan
dövləti etibarlı əllərdədir, müstəqilliyimiz inkişaf edir, işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edəcəyik və
Azərbaycanın bütövlüyünü bərpa edəcəyik. Arxayın ola bilərsiniz. Sağ olun.
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MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASININ NAXÇIVAN BÖLMƏSİNİN YARADILMASINA
HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ NİTQİ
(12 avqust 2002)

12 avqust 2002-ci il
Hörmətli dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Siz bilirsiniz ki, avqust ayının 7-də mən Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin
yaradılması haqqında sərəncam imzalamışam. Bu sərəncamda da bu bölmənin qarşısında duran vəzifələr
haqqında qısa fikirlərimi bildirmişəm.
Mən bununla Naxçıvan Muxtar Respublikasının indiyə qədər çox az öyrənilmiş qədim tarixinin,
mədəniyyətinin, elminin, ədəbiyyatının yenidən dərindən araşdırılması və onlar haqqında elmi əsərlərin,
populyar kitabların, yaxud başqa nəşrlərin hazırlanması məqsədi daşıyıram. Eyni zamanda, Naxçıvanın
özünəməxsus təbiəti, təbii sərvətləri, torpağı, təbii abidələri də, təəssüf olsun ki, indiyə qədər lazımi dərəcədə
öyrənilməyib, bəlkə də düz olardı deyim ki, heç öyrənilməyibdir. Bunlara mənim irəli sürdüyüm məsələlərin
öyrənilməsinə böyük ehtiyac var. Ona görə ki, Naxçıvan Azərbaycanın ayrılmaz bir hissəsi olaraq,
Azərbaycan xalqının tarixində, ümumiyyətlə, Azərbaycan anlayışında çox böyük yer tutur.
Azərbaycan elə bir ölkədir ki, onun çox qədim tarixi var. Bizim tarixçilər XX əsrdə çox işlər görüblər.
Ancaq mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, hələ ki, Azərbaycanın, xalqın, ümumiyyətlə, bu torpağın, ölkənin tarixi
lazımi səviyyədə öyrənilməyib, tədqiq olunmayıbdır. Bu sahədə çox böyük işlər görülməlidir. Bununla onu
demək istəyirəm ki, Azərbaycan nadir bir ölkədir, nadir bir ərazidir, bəşər tarixində Azərbaycan bir ərazi
kimi, bir ölkə kimi və Azərbaycan xalqı bir xalq kimi böyük tarixi proseslərin iştirakçısı olubdur. Biz indi,
müstəqil Azərbaycanda özümüz ölkəmizin, torpağımızın sahibi olduğumuz halda gərək bu qədim, çox
zəngin tariximizi araşdırıb meydana çıxaraq və bu gün də, gələcəkdə də xalqımızın o dərin köklərini ümumi,
bəlkə də bəzən çox gözəl ifadələrlə bəzənmiş sözlərlə yox, elmi sübutlarla, elmi əsaslarla, həm öz xalqımıza
çatdıraq, həm də dünyaya göstərək ki, Azərbaycan xalqının kökü haradandır, tarixi nədir və Azərbaycan bir
ölkə kimi bəşər tarixində hansı yeri tutur. Mən açıq deyə bilərəm ki, görkəmli yer tutur. Ancaq biz bunu
indiyə qədər göstərə bilməmişik.
Azərbaycan haqqında fikirlərimi sizə çatdıraraq, demək istəyirəm ki, bu baxımdan Naxçıvan xüsusi yer
tutur. Naxçıvanın qədim, zəngin tarixi Azərbaycan tarixinin çox parlaq səhifələrindəndir. Əgər Azərbaycanın
tarixi haqqında, ümumiyyətlə, bir çox işlər görülübsə, Naxçıvanın tarixi haqqında, qədim tarixi haqqında və
Naxçıvanın bir diyar kimi öyrənilməsi - həm təbiətinin, həm adət-ənənələrinin, etnoqrafiyasının öyrənilməsi
barədə çox az iş görülübdür. Bunları nəzərə alaraq, mən bu sərəncamı vermişəm.
Bir məsələ də nəzərə alınmalıdır ki, Naxçıvan Azərbaycanın tərkibində muxtar respublikadır.
Təəssüflər olsun ki, vaxtilə, Sovet İttifaqı yarananda, müttəfiq respublikalar yarananda, onların arasında
sərhədlər qoyulanda Azərbaycan torpaqlarının bir qismi Ermənistana verilibdir və bunun nəticəsində də
Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazicə Azərbaycanın əsas torpağından aralı düşübdür. Bunların hamısı
Naxçıvanın çox ətraflı öyrənilməsini tələb edir.
Mən burada tarix haqqında çox danışıram. Tarix, mədəniyyət, tarixi abidələr, memarlıq abidələri.
Məsələn, Naxçıvanın ərazisini götürsək, bu kiçik ərazidə həddindən çox dünya miqyaslı tarixi-memarlıq
abidələri var.
Azərbaycanın bir çox bölgələrində bunlara rast gəlmək olmur. Amma burada var. Onlar yüz illərlə
durub, yaşayıbdır. Baxmayaraq ki, onlara yüz illərlə heç qayğı da göstərilməyibdir, hətta müxtəlif proseslər
zamanı, bəzən müharibələrlə, yaxud da ki, başqa hadisələrlə əlaqədar onların uçurdulması, dağıdılması
halları olubdur. Amma buna baxmayaraq, bu tarixi-memarlıq abidələri yaşayıb və bu gün də yaşayır. Onların
hər biri Azərbaycan xalqının həm tarixini, həm də mədəniyyətini, adət-ənənələrini göstərən abidələrdir. Mən
indi desəm ki, Mömünə xatın türbəsi haqqında geniş təsvirli, müasir poliqrafiya səviyyəsində hazırlanmış
albom, onun haqqında tarixi mənbələr və başqa şeylər toplusu varmı? Hesab edirəm ki, yoxdur, mən
görməmişəm. Əgər olsaydı, mən görərdim. Ayrı-ayrı bukletlər var, broşürlər var. Ancaq elə bircə bu abidə
böyük bir kitaba bərabərdir. Yəqin ki, kitab da bunun yanında heç bir şeydir. Amma o, kitabda əks
etdirilməyibdir. Onun həm memarlıq xüsusiyyətləri, həm mühəndis işləri, inşaat işləri, tikinti materialları,
abidənin yaranması tarixi və sair. Onun hər bir fraqmenti müasir poliqrafiya üsulundan istifadə edilərək

311

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

albomda əks olunsa, onun özü elə Azərbaycan mədəniyyətinin nə qədər zəngin olduğunu göstərəcəkdir.
Amma Naxçıvanda olan təkcə Mömünə xatın abidəsi deyil, nə qədər bu cür abidələr var. Nə qədər təbii
abidələr var.
Mən keçən il, bu il çox ciddi göstərişlərlə nail olmağa çalışıram ki, Gəmiqaya obyektində lazımi
ekspedisiya işləri aparılsın. Keçən il mən bunu gec bildim. Sərəncam verdim. Bizim arxeoloqlar gəldilərgetdilər, orada bir az iş gördülər. Artıq mövsüm qurtardı, iş görmək mümkün deyil.
Bu il əvvəldən xəbərdarlıq etmişəm. Bilmirəm, indi orada işlər gedir, ya getmir, aparılır ya aparılmır.
Amma bu, elə bir abidədir ki, gedib iki-üç gün onun yanında oturmaqla, yaxud çadır qurub yaratmaqla onu
heç kim öyrənə bilməz. Hər il ekspedisiya mövsümündə orada aylarla tədqiqat aparmaq lazımdır. Aylarla.
Çünki orada payızın ilk vaxtlarından soyuqlar düşür, şaxta, qar olur. Oraya getmək mümkün deyildir. Bunun
üçün ancaq yay fəslindən istifadə etmək lazımdır.
Bu, bildiyiniz kimi, həm təbiətin böyük bir abidəsidir, eyni zamanda, insan yaradıcılığının abidəsidir.
Bu abidə Azərbaycanındır. Azərbaycanın tarixini əks etdirən abidədir. Amma onu öyrənməkdə biz passivik.
Çox passivik. Keçmişdə, sovet dövründə passiv olmusunuz, bunları bağışlayıram. Müstəqilliyimiz haqqında
hamı böyük iftixar hissi ilə danışır. Lakin deməkdən savayı, kim nə edir? Müstəqillik haqqında şüar demək,
yaxud onun haqqında yaxşı bir şer oxumaq - bu, hələ müstəqilliyi möhkəmləndirmək demək deyildir.
Müstəqilliyi möhkəmləndirmək üçün xalqımızın, millətimizin qədim tarixini, keçdiyi yolu elmi surətdə
tədqiq edib əsərlər, illüstrativ materiallar, kino-telelentlər yaratmaq, bunu həm öz xalqımıza, həm də bütün
dünya xalqlarına göstərmək lazımdır. Ancaq Naxçıvan bölməsinin fəaliyyəti təkcə bunlarla
məhdudlaşmayacaqdır.
Azərbaycanın təbii sərvətləri, - həm yeraltı, həm də yerüstü sərvətləri çox zəngindir. Mən indi bu
barədə xırdalıqlara varmaq istəmirəm. Bunların hamısı məni məcbur etdi ki, nəhayət, qərar qəbul etdim,
sərəncam verdim. Mən 300 nəfər ştat ayırmağa hazıram. Bu barədə də artıq sərəncam vermişəm. Bu işi təşkil
etmək lazımdır. Amma belə böyük bir işi təşkil etmək üçün onun səviyyəsinə qalxmaq lazımdır. Mən çox
narahatam ki, ola bilər, ştat da verək, bölmə də yaradaq, başqa işləri də görək, amma bütün işlər köhnə qayda
ilə getsin. Köhnə qayda ilə gedəndə də, - necə ki, on illərlə həmin qayda ilə gedib, lazımi nəticə əldə
etməmişik, - sabah da nəticə olmayacaqdır. Mən bununla razılaşa bilmərəm.
Desək ki, Naxçıvanda bu barədə lazımi tədbirlər görülməyib, bu, düzgün olmaz. Çünki vaxtilə,
Azərbaycanda ilk dəfə, 1945-ci ildə Elmlər Akademiyası təşkil ediləndə onun bir neçə bölgədə şöbələri,
yaxud təşkilatları yaradılmışdı. Bildiyimə görə, ilk dəfə akademiyanın Naxçıvan şöbəsinə bizim hörmətli,
qocaman müəllimimiz Lətif Hüseynzadə başçılıq etmişdir. Elədirmi, Lətif müəllim? Bəli, o başçılıq etmişdir.
Görün, həmin dövrdən nə qədər vaxt keçib, 55 il, ondan da çox vaxt keçibdir. Ondan sonra müxtəlif yerlərdə
elmi mərkəzlər, orada-burada xüsusi konstruktor büroları yaradılıbdır. Hərə guya bir iş görmək istəyibdir.
Amma bu işlər çox pərakəndə vəziyyətdə gedibdir. Belə bir şəraitdə, ola bilər ki, bunu indiki kimi, bir
tərəfdən anlamayıblar, ikinci tərəfdən də, imkan da olmayıbdır.
Xatirimdədir, mən Moskvada işləyəndə "Şərq qapısı" qəzetində Gəmiqaya haqqında məqalə çıxmışdı.
Onu böyük bir problemə çevirdilər. Ermənilər qalxdılar ki, burada, - Azərbaycanda millətçilik var.
Xatirimdədir, bir dəfə biz - Siyasi Büronun üzvləri Moskvada Böyük Teatrda mövsümün açılışına getmişdik.
Qorbaçov idi, Siyasi Büronun başqa üzvləri idi, mən idim, tənəffüs zamanı oturmuşduq, çay içirdik.
Qorbaçov məndən soruşdu ki, Azərbaycanda millətçilik çoxdur, yoxsa azdır? Mən dedim ki, ümumiyyətlə,
millətçilik müttəfiq respublikalarda var, Azərbaycan ən beynəlmiləl bir respublikadır və orada millətçilik
başqa respublikalara nisbətən çox azdır.
Onda bizim yanımızda oturan Siyasi Büronun üzvlərindən biri qayıtdı ki, "yox, Heydər Əliyeviç, yəqin
ki, Siz düz demirsiniz. Bax, görürsünüzmü, Naxçıvanda "Şərq qapısı" qəzetində məqalə dərc ediblər,
millətçilik haqqında, filan haqqında". Mən dedim ki, nə məqalədir? Düzü, mənim bundan heç xəbərim yox
idi ki, nə məqalədir, nədir. Bunu şişirdərək elə bir vəziyyətə gətirib çıxarmışdılar ki, SSRİ-nin rəhbərliyi,
Siyasi Büro səviyyəsində söhbət gedirdi. Mən dedim ki, bilmirəm. Sonra maraqlandım, həqiqətən, belə şey
olmuşdur. Moskvadan buna çox ciddi reaksiya vermişdilər. Azərbaycan Kommunist Partiyasının rəhbərliyi, mən burada olanda eşitmişdim, bəlkə bu fikirlərim dəqiq olmasın, - Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinə
göstəriş vermişdi ki, bu məsələ araşdırılsın. Həmin məsələ burada müzakirə olunmuşdu, - Naxçıvanda
keçmiş vaxtlardan işləyən işçilər var, yəqin ki, onlar bilirlər, - kimlərisə cəzalandırmışdılar. Vasif, elədirmi,
yoxsa yox?
Vasif Talıbov: "Şərq qapısı" qəzetinin redaktorunu işdən çıxarmışdılar. Əvvəllər o qəzet "Sovet
Naxçıvanı" adlanırdı. Redaktorun müavininə töhmət vermişdilər. Ondan sonra bu məsələ Mərkəzi Komitənin
plenumunda da müzakirə olunmuşdu.

312

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Heydər Əliyev: Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda?
Vasif Talıbov: Bəli.
Heydər Əliyev: Görürsünüzmü? Nə üçün? Çünki ermənilər deyirmişlər ki, bu abidə Azərbaycanın
deyil, ermənilərindir. Amma həqiqətən də bu, Azərbaycanındır. Həmin abidənin Azərbaycana məxsus olması
barədə bir söz deyəndə, görürsünüzmü, söhbət hansı səviyyəyə gedib çatmışdı və buna necə reaksiya
verilmişdi. Mən onda dəhşətə gəldim, inanmırdım ki, belə şey var. Sonra, 1990-cı ildə mən buraya Naxçıvana gəldim, burada yaşayarkən bununla maraqlandım. Bunları, Vasif Talıbovun dediklərini mənə
çatdırdılar. Bu fakt nəyi göstərir? O tərəfin bu barədə çox təşəbbüskarlığını, gözüaçıqlığını, onlara mənsub
olmayan şeyləri özlərinə çıxmaq, əllərinə keçirmək cəhdini, amma bizim tərəfin passivliyini və biri kiçik bir
iş görəndə onun başından vurmasını. İndi mən fikirləşirəm, məgər o vaxt Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsi bunu araşdırıb Moskvaya, Mərkəzi Komitəyə bildirə bilməzdimi ki, burada bir şey
yoxdur? Amma yox, canlarını qurtarmaq üçün deyiblər ki, müzakirə edin, yəni özümüz boynumuza alaq ki,
bəli, burada biz millətçiliyə yol vermişik və beləliklə də özümüzü göstərək ki, biz millətçi deyilik.
Mən bunu ona görə xatırlayıram ki, o vaxt bir tərəfdən şərait münasib olmayıbdır, bir tərəfdən də, yenə
də deyirəm, bizim insanlarda çox passivlik olubdur. Amma mən istəyirəm ki, daha bu passivlik olmasın. İndi
heç kəs, heç nədən qorxmasın. Belə şeylərdən ötrü heç kəsi cəzalandırmaq mümkün deyildir. Heç kəs
müstəqil Azərbaycanın işinə qarışa bilməz. Mən də Azərbaycan prezidenti kimi sizə və bütün əhalimizə,
bütün alimlərimizə, ziyalılarımıza bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın, onun xalqının tarixini,
mədəniyyətini, keçmişini dürüst, əsaslı şəkildə sübut edən hər bir əsər bəyəniləcəkdir. Bu barədə heç kəsə nə
millətçi damğası vurulacaq, nə də kimsə günahlandırılacaqdır. Bununla bir daha bildirmək istəyirəm ki, indi,
müstəqil dövlət şəraitində bizim alimlərimizin böyük imkanları var. Amma alimlərimiz gərək keçmiş sovet
sistemində çalışdıqları iş üslubundan uzaqlaşsınlar.
Gərək o passivlikdən əl çəksinlər, bəziləri gərək "yuxudan ayılsınlar". Çünki əgər bizim millətimizin
keçmişini, tarixini, mədəniyyətini, onun mənliyini bizim alimlərimiz, ziyalılarımız tədqiq etməsələr,
xalqımıza, dünyaya göstərməsələr, sübut etməsələr, bəs bunu kim edəcəkdir? Bax, bütün bu səbəblərdən mən
Naxçıvan Muxtar Respublikasında Elmlər Akademiyasının bölməsinin yaradılması haqqında qərar qəbul
etmişəm. Qərarı qəbul edəndən sonra özüm buraya gəlmişəm. İstəyirəm ki, bu qərarın həyata keçirilməsinin
təşkilatı işində, onun başlanğıcında özüm iştirak edim və fikirlərimi bildirim. Çünki bəzən mən çox vacib
sərəncamlar verirəm, ancaq təəssüflər olsun ki, icraçılar o sərəncamın ruhunun səviyyəsinə qalxa bilmirlər.
Onun hərfi mənasını da düzgün anlaya bilmirlər. Görürsən ki, gözəl sərəncam, gözəl təşəbbüs bir müddətdən
sonra batmağa məruz qalır. Bunun üçün də mən özüm, görürsünüz, buradayam, sizinlə birlikdəyəm və bu
işin başlanğıcını sizinlə birlikdə müzakirə etmək istəyirəm.
İndi isə mən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimova söz verirəm.
Mən ona tapşırmışdım, dünən, o birisi gün yerli alimlərlə işlər görməli idi. Tapşırmışdım ki, bu işləri
görsünlər və nəticəsi haqqında məruzə etsinlər.
Yekun nitqi
Hesab edirəm ki, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimovun məlumatı, məruzəsi
avqustun 7-də mənim verdiyim sərəncamın həyata keçirilməsi üçün görülən işlərin əsası kimi qəbul oluna
bilər. Buna görə də mən Milli Elmlər Akademiyasına, onun prezidentinə, mənim aparatımın humanitar
şöbəsinə və onun müdiri Abdullazadəyə tapşırıram ki, indi ilkin hazırlanmış layihə əsasında Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan bölməsinin həm strukturu, həm də yaradılacaq institutların özünün
struktur və vəzifələrinin hamısı müəyyənləşdirilsin. Bunların hamısı Milli Elmlər Akademiyasının özü
tərəfindən təşkil olunacaqdır.
Ancaq mən istərdim ki, onlar bunu müzakirə edib qəbul etməzdən öncə mən də buna baxım, tanış olum
və öz fikirlərimi bildirim. Bunu tezliklə etmək lazımdır, gecikdirmək olmaz və işə başlamaq lazımdır.
Burada bildirildi ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında müxtəlif elmi mərkəzlər, - həm Milli
Akademiya ilə, həm başqa təşkilatlarla bağlı, - fəaliyyət göstərir. Mahmud Kərimov dedi ki, orada təxminən
200-ə yaxın adam çalışır, belədirmi? Sən məruzəndə belə bir şey dedin.
Mahmud Kərimov: 200-ə yaxın adam çalışır.
Heydər Əliyev: 200-ə yaxın adam Bu rəqəmi mən indi burada eşidərkən belə düşündüm, siz hesab
etməyin ki, 200-ə yaxın işçi var və 100 də mən əlavə edəcəyəm, cəmisi 300 olacaqdır. Yeni institutlar ki,
yaranacaq, onların yaranmasında buradakı ayrı-ayrı elmi mərkəzlərdir, təşkilatlardır, onlardan istifadə
olunmalıdır. Onların say tərkibi ixtisar olunmayacaqdır. Onlar da yeni yaranan institutlara qatılacaqdır. Ona
görə də siz indi hesablayın, sonra mənə deyərsiniz. Belə halda, ümumiyyətlə, əgər doğrudan da 200 nəfərin
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hamısı yararlı olsa, yəni insanlar yox, o ştatlar, təşkilatlar yararlı olsalar, onlar da indi yeni yaranan
institutların tərkibinə daxil olsalar, onda burada Milli Elmlər Akademiyasının bölməsinin təxminən 500-ə
qədər ştatı olacaqdır. Deməli, 500-ə qədər adam burada elmi tədqiqat işi ilə və bizim bu indi qoyduğumuz
müxtəlif vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə məşğul olacaqdır. Ona görə də mən istədim ki, siz məsələni düz
başa düşəsiniz və bu istiqamətdə düz hərəkət edəsiniz. Bunların hamısı toplanıb mənə bildirilməlidir. Güman
edirəm ki, bu elmi mərkəzlər, müxtəlif təşkilatlar da yaradılacaq müvafiq institutların tərkibinə daxil
olacaqdır. Onlar ya indiyə qədərki strukturları ilə daxil olacaqdır, yaxud da ki, müəyyən dəyişikliklər
ediləcəkdir. Buna da baxmaq lazımdır. Bunların hamısı asan məsələ deyildir. Çünki burada illərlə müəyyən
bir mərkəz fəaliyyət göstərir. Onun özünün indiyə qədər istiqaməti var. İndi gərək o, institutda öz yerini
tapsın. Yerini də mövcud strukturla tapmır, institutun strukturu yaranır.
O mərkəzin üzərinə düşən vəzifələr institutun tərkibində olan müəyyən bölmələrə bölünür və beləliklə,
onun içində əriyir. Yəni artıq burada paralel başqa elmi mərkəzlər olmamalıdır. Bunlar hamısı birləşməlidir
və Milli Elmlər Akademiyasının bölməsi kimi fəaliyyət göstərməlidir. Bu, çox da asan məsələ deyildir. Ona
görə mən bir daha təkrar edirəm: Akademiyanın prezidenti Mahmud Kərimova və aparatın şöbə müdiri
Fatma Abdullazadəyə tapşırıram ki, bununla çox ciddi məşğul olasınız və mənə tezliklə təkliflərinizi təqdim
edəsiniz.
Akademiyanın prezidenti belə fikir söylədi ki, burada işləyən adamların maaşı Bakıda olan
institutlardakıların maaşından artıq olsun. Sən dedin, iki dəfə artıq, buna baxaram. Mən də düşünürəm ki,
burada maaşlar artıq olmalıdır. İndi iki dəfə, ya nə qədər, ona baxaram. Hər halda burada artıq olmalıdır.
Bizim alimlərin hamısı Bakıda oturmağa öyrəniblər. Ona görə oradan qopub buraya gəlmək üçün təbii ki,
maddi stimul da olmalıdır. Biz bunu da təmin edəcəyik.
Ancaq bu institutların kadrlarının komplektləşdirilməsində birinci növbədə yerli kadrlardan istifadə
etməlisiniz. Eyni zamanda, attestasiya da keçirməlisiniz. Baxın görün, yerli kadrlardan bəziləri ola bilər,
uzun illər hansısa bir xırda təşkilatda oturub maaşını alır, faydalı bir iş görməyibdir, yaxud o işi görməyə,
sadəcə, onun elmi potensialı çatmır. Onda təbiidir ki, o, dəyişdirilməlidir. Yəni siz bilin, bu institutlarda
strukturlar, ştatlar müəyyən ediləndən sonra kadrlarla təmin olunanda gərək buraya çox ciddi münasibət
göstərəsiniz. Dedim, yerli kadrlardan, təcrübəli kadrlardan istifadə edəsiniz. Eyni zamanda, gənc kadrlardan,
müasir səviyyədə hazırlığı olan kadrlardan, xarici dil bilən kadrlardan istifadə etmək lazımdır.
Burada yaşlı kadrlarla gənc kadrların vəhdətinin təmin olunması çox vacibdir. Çünki buradakı təcrübəli
yaşlı kadrlar çox şey bilirlər, çox şeyi də ediblər. Belələri Bakıda da var, gəlib burada işləyə bilərlər. Ancaq
eyni zamanda, biz düşünməliyik ki, elmi tədqiqat institutları gənc, müasir tələblərə cavab verən, xarici dillər
bilən kadrlarla da təmin olunmalıdır. Siz bunu da nəzərə almalısınız.
Buradakı çıxışlarda - həm akademiyanın prezidentinin, həm də başqa natiqlərin çıxışlarında, hesab
edirəm ki, bizim görəcəyimiz işi, yəni akademiyanın burada bölməsinin yaradılması haqqında sərəncamdan
irəli gələn vəzifələri düzgün şərh edirlər. Eyni zamanda, indiyə qədər görülmüş işlər haqqında da məlumatlar
verdilər. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, indiyə qədər burada görülmüş işlər inkar olunmur. Biz onları
qiymətləndiririk, indiyə qədər də qiymətləndirmişik. Buna görə də burada bəzi alimlər mükafatlanıblar,
yüksək elmi dərəcələr alıblar. Mən bu gün bir də qeyd edirəm ki, biz bunu qiymətləndiririk. Doğrudan da
bəzi sahələrdə çox işlər görülübdür.
Məsələn, mən Vəli Əliyevi tanıyıram. Ömrünün çoxunu elə burada keçiribdir. Orada arxeoloji
axtarışlar aparır, burada torpaqları qazır. Yadımdadır, 1990-cı ildə Naxçıvana təzə gəlmişdim. Hələ heç bir
işlə məşğul deyildim. Gəldi mənimlə görüşdü. Dedim, haraya gedirsən? Dedi ki, Kültəpədə qazıntı işləri
aparırıq. Kültəpədə işlərinizi qurtardınızmı, yoxsa hələ davam edir?! Şərurda da qazıntı işləri aparırsınız. Bu
işlər gedibdir, çox iş görüblər, nəticələr də əldə ediblər. Eyni zamanda, indi Vəli Əliyev deyir ki, Gəmiqaya
haqqında keçən il və bu il biz ekspedisiya təşkil etdik, iş apardıq. Amma nə üçün tək keçən il və bu il?
Mən bu gün çıxışımda dedim, keçən il hələ ilin yarısı idi, mən bu məsələni qoydum. Onda sizi təcili
səfərbər edib oraya göndərdik. Yadındadırmı, bu, sizin təşəbbüsünüzlə olmayıbdır. Bunu bilməlisiniz. Ondan
sonra, mən dedim ki, keçən il görə bilmədiyiniz işlərə görə gələn il, yəni bu il əvvəlcədən hazırlaşın. Bu
barədə Naxçıvanın başçısı Vasif Talıbov da həm keçən il, həm də bu il çox işlər görmüşdür - oraya həmin o
yolun çəkilməsi, müəyyən şəraitlərin yaradılması. Mən ona tapşırdım ki, arxeoloji ekspedisiyanın orada
təminat məsələsi var. Onların hamısını Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbəri Vasif Talıbov üzərinə
götürdü. Bunların nəticəsində indi sən burada çox böyük sevinc hissi ilə deyirsən ki, artıq biz Gəmiqaya
haqqında kitab verəcəyik. Çox gözəl, amma 3-4 il bundan qabaq heç oradan xəbərin yox idi. Xəbərin var idi,
amma gedib oraya əlini vurmamışdın. Başa düşürsən!
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Nəhayət, getdin, indi bu gün deyirsən ki, orada təkcə Gəmiqaya yazıları deyil, orada arxeoloji
qazıntılar da aparmaq lazımdır. 2-3 il gedəndən sonra orada daha da çox şey görəcəksən. Amma mən demək
istəyirəm ki, orada sizin işiniz bununla qurtarmır. Bilin, planınıza salın, hər il, - özü də dövrü maksimum
götürün, - orada iş aparmalısınız. Ümidvaram ki, orada yeni-yeni çox şeylər, Azərbaycanın qədim tarixini
təsdiq edən sübutlar tapacaqsınız.
Çıxışlarda çox məsələlər haqqında danışdılar, dedilər ki, bir çox mövzular öyrənilməyibdir. Hamısı
düzdür. Amma mən bu sərəncamı hazırlayarkən, bunun haqqında düşünərkən, nəhayət sərəncamı
imzalayarkən, burada sizinlə görüşəndə giriş sözümdə də dedim, - düşünürdüm ki, bütün bu işlər
görülməlidir. Ancaq hamısı bərabər səviyyədə görülə bilməz. Yəni bərabər etmək olmaz.
Biz indi vəsait ayırmalıyıq. Burada doğru dedilər, biz vəsait ayırmalıyıq ki, binalar hazırlansın,
müəyyən cihazlar, kompüterlər alınsın. Bunların hamısını biz edəcəyik. İnstitutlar yaranacaqdır. Amma
bunların hamısını bərabərləşdirmək olmaz. Siz, akademiyanın prezidenti, akademiya bunu bilməlidir, bunu
bərabərləşdirmək olmaz. Burada var əsas istiqamətlər, hansı ki, birinci növbədə etməlidir, bir də ikinci,
üçüncü dərəcəli istiqamətlər var.
Ümumiyyətlə, bizim böyük məqsədimiz Naxçıvanın tarixini bütün, hərtərəfli öyrənmək, tədqiq etmək,
onları həm elmi kitablarda dərc etmək, həm populyar kitablarda dərc etmək, həm də təbliğat materiallarında
istifadə etməkdir. Amma burada bir nömrəli məsələlər vardır. Həbibbəyli deyir ki, Məmməd Səid
Ordubadinin əsərləri 35 ildir çap olunmur. Çap olunmalıdır. O, bizim müasirimizdir.
Məmməd Səid Ordubadinin özünü mən də görmüşəm, "Dumanlı Təbriz", "Gizli Bakı", "Döyüşən
şəhər" kitablarını da oxumuşam. Onun üç dənə məşhur əsərləri vardır. İndi də yadımdadır. Bir də "Qılınc və
qələm" əsəri. Elədir, yoldaş Həbibbəyli? Sən ədəbiyyatçısan, mən isə ədəbiyyatçı deyiləm. Amma görün,
hamısını necə dəqiq dedim. Bunlar hamısı var, bizim xatirimizdədir. İmkan olanda bunları etmək lazımdır.
Amma bu, müasir həyatdır. Müasir həyat onsuz da məlumdur.
Burada kimsə dedi, vaxtilə Naxçıvanda komsomol hərəkatının tarixi, nə bilim, kolxoz hərəkatının
tarixi, Naxçıvanda kommunist partiyasının tarixi, həmkarlar ittifaqının tarixi, başqa tarix - işlərin çoxu buna
gedibdir.
Amma indi Azərbaycanın qədim diyarı kimi Naxçıvanın tarixini öyrənmək, Azərbaycan xalqının tarixini
əks etdirmək üçün ondan materialların çıxarılmasını təmin etmək lazımdır. Təkcə yerin altında deyil,
arxivlərdən, dünya kitabxanalarından çıxarmaq lazımdır. Fondlar var, əlyazmalar fondu.
Dünyanın bir çox məşhur kitabxanalarında gedib işləmək lazımdır. Mərhum Ziya Bünyadov Atabəylər
haqqında kitabı nə cür yazdı? Mənə elə gəlir ki, deyəsən, İstanbulda işləmişdi, materialları oradan tapırdı. Bir
dəfə gedib işləyib materialları toplamışdı və böyük bir kitab yazdı. İndi görün, əgər biz belə tədqiqatları bir
dəfə yox, dəfələrlə aparsaq və paralel olaraq dünyanın məşhur kitabxana mərkəzlərində aparsaq, təkcə yerin
altından deyil, onlardan da çox material toplayacağıq.
Məsələn, mən daha çox istərdim ki, Naxçıvan xanlığının tarixi çox gözəl yazılsın. Naxçıvan xanlığının
çox böyük tarixi var. Bu xanlıq nə vaxt yaranıbdır, fəaliyyəti nədən ibarət olubdur? Axı, Naxçıvanı idarə
ediblər. İrəvan xanlığı var. Naxçıvan xanlığı ilə İrəvan xanlığı bir-birilə çox bağlı idi. İndi ermənilər deyirlər
ki, yox, orada ermənilər olubdur. Amma həqiqətən İrəvan xanlığıdır. Naxçıvan xanlığını siz dərindən
öyrənəndə, mütləq İrəvan xanlığına gedib çıxacaqsınız. İrəvan xanlığı haqqında Ermənistanda tapmadığınız
materialları Rusiyanın arxivlərində, Sankt-Peterburqda, rus imperiyasının arxivlərində tapacaqsınız və
görəcəksiniz ki, nələr var.
Mən bunu misal üçün deyirəm, sizə yeni mövzular vermək fikrində deyiləm. Yəni bununla sizi mənim
istədiyim istiqamətə yönəltmək istəyirəm. İstəyirəm ki, siz gücünüzü səpələməyəsiniz, burada belə olsun,
orada elə olsun, nə bilim, iki ştat buna verək, üç ştat ona verək. Yox. Əsas məsələlər, mövzular ətrafında
cəmlənməlidir. Bəlkə də mövzu əvvəldən müəyyən olunmalıdır. Həmin mövzunun həyata keçirilməsi üçün
bir kollektiv yaradılmalıdır. Onun üçün ayrıca vəsait verilməlidir. Bunlar da ola bilər.
Bir sözlə, istəyirəm ki, hamınız mənim bu təşəbbüsümü, sərəncamımı, bir də deyirəm, onun ruhunu
dərindən dərk edəsiniz və onun ruhu əsasında işlərinizi qurasınız. Onda biz nəticələr əldə edəcəyik.
Maaşlar haqqında, kapital qoyuluşu haqqında, təchizat haqqında, yəni lazım olan materiallarla təchiz
haqqında narahatlığınız olmasın. Çünki bir halda biz bu işi təşkil edirik, demək, o sahələrə ki, əlavə vəsait
ayırmaq lazımdır, əlavə işlər görmək lazımdır, bunları görəcəyik.
Bir sözlə, mən ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın Milli Elmlər Akademiyası bu
sərəncamla çox böyük və vacib işə başlayacaqdır. Bu, təkcə Naxçıvana aid olan iş deyildir. Bunun mənim
üçün dərin mənası var, o mənada ki, bizim Azərbaycan xalqının tarixinə, ölkəmizin tarixinə aid olan bir
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məsələdir. Mən bu məsələni bundan ötrü qaldırmışam. Ümidvaram ki, siz bu vəzifələri yerinə yetirəcəksiniz.
Sizin hamınıza işlərinizdə uğurlar, cansağlığı və səadət arzulayıram. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINA SƏFƏRİ ZAMANI VAYXIR SU ANBARININ
TİKİNTİSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
(13 avqust 2002)
13 avqust 2002-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən bu dəfə Naxçıvana gələndə bəyan etdim ki, Naxçıvanda bir neçə böyük problemlərin həll edilməsi
ilə məşğul olacağam. Görürsünüz ki, ayın 10-da buraya gələndən bunu edirəm. Bu problemlərdən biri
Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün çox böyük əhəmiyyəti olan Vayxır su anbarının tikilib başa çatdırılması
və layihəyə uyğun olaraq istismara verilməsidir. Güman edirəm ki, bunu dəfələrlə burada müzakirə
etmisiniz, keçmişdə də müzakirə edilibdir. Onun əhəmiyyəti sizə yaxşı məlumdur, izah etməyə ehtiyac
yoxdur.
Hələ 1981-ci ildə onun layihəsi hazırlanmışdır. Ancaq belə bir su anbarının yaranması haqqında qərarı
biz Azərbaycanda bundan bir neçə il öncə qəbul etmişdik. Yəni belə böyük tikintiləri biz özümüz həll edə,
onları öz vəsaitimizlə inşa edə bilmirdik. Bunlar Azərbaycanın büdcəsinə daxil ola bilmirdilər. Bunların
hamısını biz o vaxtlar ümumittifaq büdcəsindən və ümumdünya iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrindən
istifadə edərək həyata keçirirdik. Ona görə Vayxir su anbarının tikilməsinin ideyası çoxdandır və bu işin
görülməsi haqqında da hələ xeyli zaman layihə işlərinə başlanmamışdan əvvəl biz lazımi qərarlar qəbul
etmişdik. Nəhayət, 1981-ci ildə bu, layihələşdirildi, 1982-1983-cü illərdə inşaat işlərinə başlandı. Ancaq indi
2002-ci ildir, 20 il keçib, bu, yarımçıq qalıbdır. Təbiidir ki, indi zamanı gəlib, yəqin bizim imkanlarımız
buna şərait yaradır ki, bu böyük layihəni tamamilə həyata keçirək.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının həyatında bu, indi də böyük rol oynayır. Amma inşaat işləri tam
qurtarandan sonra böyük rolu olacaqdır, kənd təsərrüfatı istehsalını artıracaqdır. Ümumiyyətlə, Naxçıvanın
su təminatı məsələsi biryolluq həll olunacaqdır. Ona görə də mən bu layihənin həyata keçirilməsini öz
nəzarətimə götürdüm. Amma gördüm ki, bu məsələ mənim nəzarətimlə həll olunmur. Təşəbbüsü öz üzərimə
götürdüm ki, bu barədə lazımi tədbirlər görüm.
Dünən mən su anbarında, bənddə oldum. Ondan əvvəl mən baş nazirin müavini Şərifovu, sizin naziri,
başqa mütəxəssislərimizi oraya göndərmişdim. Onlar o işlərlə məşğul olmuşdular. Dünən axşamçağı mən də
orada oldum. İşlərlə yerində tanış oldum, orada kiçik bir müzakirə apardıq. İndi isə mən istəyirəm ki, bu
məsələni burada müzakirə edim. Yəni o mənada ki, tapşırıqlarımın yerinə yetirilməsi haqqında mənə
məlumat verilsin. Sizinlə birlikdə baxaq, görək bu gələcək proqramı nə cür tərtib edəcəyik və onu nə cür
həyata keçirəcəyik.
Mən indi bu salona girərkən bir şey xatirimə gəldi. Bir anlığa düşündüm ki, bəlkə mən elə 1993-cü ildən
buradan getməmişəm, buranın Ali Məclisinin sədriyəm. Çünki o vaxtlar biz bu salonda tez-tez toplaşırdıq,
sessiyalar, iclaslar keçirirdik. Dünən birinci dəfə alimlərlə, bu gün də ikinci dəfə buraya daxil olanda elə
bildim ki, həmin o dövrdür və mən də həmin vəzifədəyəm. Amma həqiqətən belə deyildir. Mən sadəcə, indi
bu salondan istifadə edirəm. O vaxt xatirinizdədir, yoxsa, yox? Yoldaş Vasif Talıbov, deyəsən, bunlar
yadlarından çıxarıblar.
Vasif Talıbov: (Naxçıvan MR Ali Məclisinin sədri): Cənab prezident, çoxunun xatirindədir.
Heydər Əliyev: Biz bu masanın arxasında nə qədər günlər, dəqiqələr keçirmişik. Bizim nə qədər ağır
günlərimiz, gecələrimiz olubdur. Ona görə bu bina, bu salon hesab edirəm ki, böyük tarixə malikdir.
YEKUN NİTQİ
Mənim sizin müzakirənizə verdiyim, yəni sizi tanış etmək üçün bu gün irəli sürdüyüm məsələ, hesab
edirəm ki, Abid Şərifovun, Əhmədzadənin və xüsusən Vasif Talıbovun çıxışlarında tamamilə aydın
göstərildi.
Burada Şərifov da, Talıbov da bəzi tarixi anları yada saldılar. Həqiqətən, zaman keçdikcə biz
gördüyümüz işlərin çoxunu unuduruq. Bəzən yeni nəsillər də düşünürlər ki, elə-belə də varmış, belə imiş.
Amma həqiqət də ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda və o cümlədən onun ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan
Muxtar Respublikasında son 30 ildə çox işlər görülmüş, yaxşı nəticələr əldə olunmuş, Azərbaycan bütün
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sahələrdə inkişaf etmiş, Azərbaycanın iqtisadiyyatı, ölkəmizdə insanların yaşayış səviyyəsi yüksəlmiş,
Azərbaycan tamamilə dəyişmişdir. Fərqi yoxdur, bu nailiyyətlər biz Sovet İttifaqının tərkibində olduğumuz
zaman, yaxud da ondan sonrakı dövrdə, müstəqillik dövründə olubdur – bunlar hamısı Azərbaycanındır,
hamısı bizimdir, bizim millətimizindir. Doğrudur, 1987-1988-ci illərdən Azərbaycanda dağıdıcı proses
başladı. Bu proses 1990-1991-ci illərdə, 1992-1993-cü illərdə ən dəhşətli miqyasa gəlib çıxdı.
Çox şey dağıdıldı. İndi 9 ildir onların bəzilərini biz bərpa edirik. Amma mən bütün bu tarix haqqında
düşünərkən həmişə çox iftixar hissi keçirirəm ki, görün, Azərbaycanın o illərdə yaradılan iqtisadi potensialı,
intellektual potensialı nə qədər böyük olub ki, bunu tamamilə dağıda bilmədilər. Çox zərbələr vurdular, çox
yaralar vurdular. Bir tərəfdən, Azərbaycanı dağıdan 1987-1988-ci illərdən başlayaraq daxildə gedən
proseslər, ikinci tərəfdən, ən dəhşətli hadisə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi idi. Bu
münaqişədə yenə də Azərbaycanın daxili ictimai-siyasi vəziyyətinin sabit olmamasından və hakimiyyət
uğrunda çəkişmənin daim davam etməsindən istifadə edən Ermənistan qəsbkarları Azərbaycanın torpaqlarını
işğal edə bildilər. İşğal olunmuş o torpaqlarda Azərbaycanın dağıdılmış varidatı yüz illərlə, bir çox nəsillərin
zəhməti nəticəsində yaranmış varidatdır. İndi onların hamısı dağıdılıbdır, oralar viran olubdur. Hətta bizim o
gözəl, münbit Qarabağ torpaqları da, Arazboyu ən məhsuldar torpaqlarımız da indi çox ağır vəziyyətə
düşübdür. Bu, Azərbaycanın bütün həyatı üçün, o cümlədən iqtisadiyyatı üçün böyük zərbədir. Bu işğalın
nəticəsi də ikinci zərbədir. Ona görə ki, biz böyük itkilər vermişik və Azərbaycanın ərazisinin 20 faizinin
işğal olunduğu bir vəziyyətdə oradan zorla çıxarılmış insanlar hələ çadırlarda yaşayırlar. Bunlar
Azərbaycanın iqtisadiyyatı üçün əlavə çətinliklər yaradıbdır.
Bütün bunlara baxmayaraq, 1995-1996-cı illərdən Azərbaycanın iqtisadiyyatı ardıcıl surətdə inkişaf edir.
Təsəvvür edin, o illərdə, 1987-1988-ci illərdən başlanan dağıdıcılıq işləri 1990-1991-ci illərdə Azərbaycan
iqtisadiyyatının tamamilə böhran vəziyyətinə gətirib çıxarmışdı. İlbəil tənəzzül gedirdi. Sənaye, kənd
təsərrüfatı istehsalı, iqtisadiyyatın ümumi göstəriciləri ildə təxminən 20 faiz azalırdı. Yəni artmaq əvəzinə
aşağı düşürdü. Ancaq biz bunu 1994-1995-ci illərdə böyük çətinliklə dayandırdıq. 1996-cı ildən
iqtisadiyyatımız inkişaf etməyə başladı. İndi hər il inkişaf davam edir. Ötən ili çox gözəl iqtisadi
göstəricilərlə bitirdik. Bu il – artıq 8 ay başa çatacaqdır – çox yaxşı göstəricilərlə biz ili sona çatdırırıq.
Onların hamısı bizim apardığımız düzgün iqtisadi siyasətin nəticəsidir. Ümumiyyətlə, bu, Azərbaycan
dövlətinin ümumi daxili və xarici siyasətinin, apardığımız, həyata keçirdiyimiz islahatların, struktur
dəyişikliklərinin nəticəsidir. Bunları burada siz də həyata keçirirsiniz. Öz həyatınızda görürsünüz ki, nə
qədər dəyişikliklər əmələ gəlibdir. İndi Azərbaycanda, onun bir hissəsi olan Naxçıvanda bolluq yaranıbdır.
Çatışmayan bir şey yoxdur. Əgər biz XX əsri götürsək, yaxud da ki, sovet hakimiyyəti qurulan dövrdən
indiyədək heç vaxt Azərbaycanda bütün xalq üçün – ayrı-ayrı qruplar üçün yox – bütün əhali üçün bu qədər
bolluq olmayıbdır. Hər şeyin bolluğu var. Ərzaq məhsullarının, istehlak mallarının, bütün malların bolluğu
var. Bu da bizim həyata keçirdiyimiz bazar iqtisadiyyatının nəticəsidir.
Beləliklə, mən o fikirdən başladım ki, Azərbaycan ötən dövrdə – burada 30 il haqqında danışılırdı – çox
inkişaf etdi, böyük potensial yarandı. Onu dağıtsalar da, tam dağılmadı. Ötən 9 il ərzində biz bir çox şeyi
bərpa etdik. Nəinki bərpa etdik, ümumiyyətlə, müstəqil bir dövlət kimi öz müstəqil və dünya standartlarına
uyğun olan iqtisadi siyasətimizi həyata keçirdik və bu gün də keçiririk. Onların nəticəsində də biz belə
nailiyyətlər əldə etmişik.
Bu gün müzakirə etdiyimiz məsələ Vayxır su anbarı ilə əlaqədardır. Amma burada xatırladılar, 1970-ci
ildən sonra Azərbaycanda ölkəmizin torpaqlarının kənd təsərrüfatı istehsalı üçün su ilə təchiz olunması
məqsədi ilə nə qədər çox işlər görülmüşdür, SSRİ büdcəsindən nə qədər çox vəsait alınmışdır. Alınan vəsait
həmin o siz dediyiniz meliorasiya işlərinə ittifaq büdcəsindən gəlirdi. Bütün bu su anbarlarının, elektrik
stansiyalarının tikilməsinə vəsaitin hamısı mərkəzi büdcədən gəlirdi. Amma mərkəzi büdcədən, mərkəzi
hökumətdən də – bu, bizim tariximizdir, çoxları bunu görməyib, görübsə də unudub, amma mən bu
problemlərlə yaşamışam – bu cür böyük layihələri almaq, vəsaitləri almaq çox çətin məsələ idi.
1969-cu ildə mən Azərbaycana rəhbərliyə başlayanda – burada avqust plenumunu yada saldılar –
həqiqətən 1969-cu il avqust ayının 5-də ilk plenumda Azərbaycanın iqtisadiyyatına geniş təhlil verildi. Həm
Azərbaycana yəni bizim xalqımıza, ölkəmizə, respublikamıza, həm də SSRİ-yə biz açıq-aydın göstərdik ki,
Azərbaycanın iqtisadiyyatı ağır vəziyyətdədir və buna kömək etmək lazımdır. Ona görə də yadımdadır,
1970-ci ildə Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsi, SSRİ Nazirlər Soveti Azərbaycan
haqqında iki böyük qərar qəbul etdi. Bu qərarların biri Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının, ikincisi,
sənaye potensialının inkişafı barədə idi. Bu, o vaxtlarda da ağlagəlməz bir hadisə idi. Moskvada nazirlər, çox
böyük-böyük adamlar, bir tərəfdən, bizi təbrik edirdilər, ikinci tərəfdən də deyirdilər ki, axı biz çox illərdir
burada işləyirik, bir respublika üçün bu cür qərarların qəbul olunmasını görməmişdik. Amma biz bunu etdik.
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Biz 5 il müddətində, 1970-ci ildən 1975-ci ilə qədər onları artıqlaması ilə yerinə yetirdik. Ona görə də mənim
mənəvi haqqım oldu, getdim Moskvaya, həm Mərkəzi Komitənin qarşısında, həm Nazirlər Sovetinin
qarşısında məlumat verdim ki, siz Azərbaycan haqqında qərarlar qəbul etdiniz. Siz də, çoxları da inanmırdı
ki, Azərbaycan bunları yerinə yetirəcəkdir. Çünki keçmişdə Moskvada belə bir fikir yaranmışdı ki,
Azərbaycanın rəhbərləri gəlir, söz verir, bəzən müəyyən kömək alır, amma heç bir şeyi yerinə yetirmirlər.
Siz mənə də belə baxırdınız, haqqınız vardı. Amma indi mən sizə məlumat verirəm. Onlar məlumatı mənsiz
də almışdılar. Amma mən oraya geniş məktub yazmışdım, hamısını göstərmişdim. Mənə dedilər ki, nə
istəyirsən, dedim ki, gələcək illər üçün yeni qərarlar lazımdır. Çünki bilin, o sistem belə idi ki, artıq o
qərarlar olanda hər bir ittifaq naziri onu yerinə yetirməli idi. Qərar olmasa, get ondan, bundan xahiş et.
Amma qərar var, qərarı partiyanın baş katibi, Nazirlər Sovetinin sədri imzalayıbdır. Əgər nazir, yaxud başqa
ittifaq təşkilatı bunu yerinə yetirmirsə, onda dərhal gedirsən oraya, məlumat verirsən, onlar da bundan çox
qorxurdular. Ona görə də həmin qərarların əhəmiyyəti bundan ibarət idi. Bir də bizim işlərimizi
planlaşdırmaq lazım idi. Bu qərarlar bunun üçün də lazım idi.
Bəli, 1975-ci ildə Azərbaycanda kənd təsərrüfatı istehsalının daha da intensivləşdirilməsi tədbirləri
haqqında Şərifovun dediyi qərar və 1076-cı ildə Azərbaycanda mütərəqqi sənaye sahələrinin inkişaf
etdirilməsi haqqında qərar qəbul edildi. Sən deyirdin ki, maşınqayırma zavodları filan..., elektronika,
elektrotexnika – bunların hamısını yaratmaq haqqında 1976-cı ildə qərar aldıq. Bunlar sonralar da oldu.
Buna çox vaxt sərf etmək istəmirəm. Sadəcə, məsələ burada xatırlandı, mən istədim bu barədə geniş
məlumat verim. Bunların da hesabına Azərbaycanda – burada Əhmədzadə sayırdı – kənd təsərrüfatı, su
təsərrüfatı, meliorasiya sahəsində nə işlər görülübdür.
Azərbaycan həmişə kənd təsərrüfatı sahəsində su qıtlığından əziyyət çəkibdir. Azərbaycanın hər yeri,
Naxçıvan xüsusilə çətinlik çəkibdir. Naxçıvanın gözəl torpağı, iqlimi, gözəl ab-havası və fədakar insanları
var. Amma mənim xatirimdədir, 1940-1950-ci illərdə Naxçıvanda su qıtlığı lazım olan işlərin görülməsinin
qarşısını alırdı. Ona görə də burada bu tədbirləri gördük. Həmin burada sadalanan göllər, kanallar, nasos
stansiyaları tikildi və sair. Biz nə qədər işlər görürük. Təsəvvür edin, indi əgər onlar olmasaydı, bu
torpaqlardan nə cür istifadə oluna bilərdi? Yox, bu mümkün deyildi! Onlardan biri də Vayxır su anbarıdır.
Onun tarixi haqqında danışıldı. Niyə mən keçən dəfə gələndə də bununla maraqlandım, ondan əvvəl də
maraqlanmışam, bu dəfə gələndə bunu proqramıma salmışam? Çünki bu iş başlanıb, bunun bir hissəsi
görülüb, yarımçıq qalıbdır. Birincisi, mən 1981-1982-ci illərdə başladığım işi yarımçıq qoya bilmərəm. Hələ
1975-ci ildə həmin bu su anbarının tikilməsi SSRİ-nin qərarına düşübdür, Şərifovun burada elan etdiyi qərara
salınıbdır. Sonra 1980-ci ilin əvvəllərində layihələşdirilib, tikintisinə başlanıbdır. İndi mən bunu buraxım,
bundan sonra hələ 30 il də keçəcək, heç kəs bir şey edə bilməyəcək.
Ona görə yox ki, mən hansısa bir işi başa çatdırmaq istəyirəm, bu təbiidir, bu da lazımdır. Amma ona
görə ki, burada göstərildi, onun nə qədər böyük mənfəəti olacaqdır. Mən istəyirəm ki, bu mənfəəti Naxçıvan
Muxtar Respublikasının kənd təsərrüfatında çalışan insanlar görsünlər, alsınlar.
İkincisi, təkcə kənd təsərrüfatı üçün yox. Naxçıvanda su olmadığından insanlar məişətdə də çox əziyyət
çəkiblər. Xatirmdədir, gənclik vaxtlarımda bizim həyətdə bir quyu vardı, ondan su çıxarırdıq. Orada da nə
motor vardı, nə bir şey, kəndiri vedrəyə bağlayır, 6 metr dərinliyində olan quyudan su çıxarırdıq. Bu, mənim
yadımdadır. Bəzən quyuda su olmayanda kankanı dəvət edirdik, gəlib quyunun dibinə düşürdü. Biz də
baxırdıq ki, o, bu 6 metrlik quyunun dibinə neçə düşür, onu təmizləyir, sonra çıxır. Mənim özüm o quyudan
nə qədər su çıxarmışam. Anam da çıxarırdı, bizim başqa uşaqlar da çıxarırdı. Biz o sudan istifadə edirdik. Su
yox idi. "Kran" sözünü Naxçıvanda, ümumiyyətlə, o vaxt heç kim bilmirdi. Sonralar su kəməri işə düşdü,
onda Naxçıvanda belə bir söz yarandı ki, kran suyudur, yoxsa yox. Abid Şərifov, o sən dediyin qrant sözü
deyildir. Mən bunları görmüşəm... Amma ondan sonra da çox şey görmüşəm.
Nəhayət, 1990-1993-cü illərdə mən burada yaşayıb işləyəndə – bunu bir neçə dəfə demişəm – səhərlər
əl- üzümüzü yumağa su tapmırdıq. Bacımın nəvələri gedib vedrə ilə haradansa su gətirirdilər, nəyin
üstündəsə qoyub bir az qızdırırdılar, qış vaxtı mən əlimi yuyurdum. Mən bunları görmüşəm, bu şəraitdə
yaşamışam. Şəxsən mən bunları görən, bu şəraitdə yaşayan adam indi ola bilərmi ki, lazımi tədbir görməsin
ki, burada bundan sonra belə problemlər olmasın. Allaha şükür, indi Vayxırın o hissəsi elə Naxçıvanın su
təchizatını yaxşılaşdırıbdır. Naxçıvanda indi su təchizatı barəsində çətinlik yoxdur.
Vasif Talıbov: Vayxırdan böyük xətlə Naxçıvan şəhərinə 800 millimetrlik diametrli borularla su kəməri
çəkilmişdir. Kəmərdə su çox olduğundan bir hissəsi çaya axıdılır.
Heydər Əliyev: İndi artıq Naxçıvanda fəvvarələr var. Bunlar görünməyən şeylərdir. Bunlar varsa,
deməli, su var. Əgər su olmasaydı, Naxçıvan bu qədər yaşıllaşardımı? Mən hər dəfə Naxçıvana gələndə
baxıram. 9 il bundan öncə buradan getmişəm. O vaxt Ali Məclisin qarşısında ağaclar vardı, amma onların
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boyu bu qədər deyildi. İndi baxıram, qalxıblar, yoğun gövdələri var. Bu ağaclar Naxçıvana nə qədər gözəllik
verir!
Bu, eyni zamanda Naxçıvanın iqlimini daha da yaxşılaşdırır. Bunlara görə bu su anbarının tikintisini
mütləq başa çatdırmaq lazımdır. Hesab edirəm ki, artıq bu məsələni mən müzakirə etdim. Abid Şərifova
tapşırıram ki, Bakıya dönən kimi bununla bağlı layihə işlərini aparsın, hazırlıq işləri görülsün. Qısa
müddətdə mənə təkliflər, proqram verəsiniz. İki il müddətində 550 metr uzunluğunda və 75 metr
hündürlüyündə bənd tikilməlidir. Bəndin tikilməsinə – bax, bu camaatın yanında deyirəm – xüsusi fikir
verməlisiniz. Orada heç bir səhv olmamalıdır. Bənd o qədər etibarlı və mühəndis, texnologiya nöqteyinəzərindən o qədər keyfiyyətli olmalıdır ki, sənin burada dediyin həmin ifadə ki var, əgər bir şey olsa, o,
Naxçıvan üçün böyük fəlakət olacaqdır, ona görə buna cavabdeh sizsiniz. Siz bunu ən yüksək dünya
standartları səviyyəsində etməlisiniz. Qalan qurğular da – mən o barədə danışacağam – keyfiyyətli olmalıdır.
Amma ən keyfiyyətlisi bənd olmalıdır.
Kanallar – o köhnə torpaq kanallar qalır – yenidən qazılır və beton işləri, dediyim kimi, yüksək
keyfiyyətlə aparılır ki, heç bir yerdən su sızmasın. Çünki nə su itkisinə, nə də – burada deyildi – torpaqların
şoranlaşmasına yol vermək olmaz. Burada bənd, iki kanal, 5 meqavata yaxın elektrik stansiyası, bu da sizin
üçün əlavə yaxşı bir şeydir. Qalan lazımi qurğular olacaqdır. Bunlar üçün nə qədər müasir texnika, başqa nə
lazımdırsa, hamısını hazırlamalısınız. Bundan sonra mənə təqdim etməlisiniz və tezliklə işə başlamalısınız.
İşə başlamalısınız ki, bu gün səhər mənə dediyiniz kimi, 2004-cü ilin sonunda raport verəsiniz ki, hər şey
hazırdır, yoxlanılıbdır, mən də buraya gəlim, gedək onun açılışını qeyd edək və bununla da Naxçıvanın
böyük problemini həll edək. 2004-cü ilin sentyabr-oktyabr aylarında...
Mən dünən də, bu gün də Naxçıvan haqqında öz fikirlərimi bir daha bildirmişəm. Amma bu, birinci dəfə
deyildir. Çünki Naxçıvanın nə qədər böyük qayğıya ehtiyacı olduğunu bəlkə də Azərbaycanda mənim qədər
bilən yoxdur. Birincisi, ona görə ki, burada siz qeyd etdiniz, mən 1969-cu ildən, Azərbaycana rəhbərlik
edəndən respublikamızın hər bir bölgəsinin, o cümlədən Naxçıvanın da problemlərini həmişə öyrənmişəm,
bilmişəm və lazımi tədbir görmüşəm. İkincisi də, Naxçıvan ağır vəziyyətə düşəndə, 1990-cı ildə mən gəlib
burada 3 il yaşamışam. Ona görə bunu mən özüm həyatımda, özü də bu ağır dövründə hiss etmişəm. Bu,
mənim şəxsi hisslərimdir. Amma dövləti nöqteyi-nəzərdən – müstəqil bir dövlət kimi – Azərbaycan, vahid
Azərbaycan dövləti haqqında düşünərkən Naxçıvanın burada xüsusi yeri var və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.
Onun xüsusi qayğıya ehtiyacı var.
Keçən dəfə mən burada olanda bildirmişdim ki, Azərbaycanın nazirləri, başqa vəzifəli adamları mənim
göstərişim olmadan, özləri ən azı iki aydan bir gəlib Naxçıvanda vəziyyətlə tanış olub, burada mövcud olan
problemləri həll etməlidirlər. Ondan sonra bəzi nazirlər buraya gəlir və gələcəklər. Mən qorxuram sonra siz
deyəsiniz ki, göstəriş verin, çox gəlməsinlər, biz hər şeyi özümüz həll edirik. Yox. Siz edin. Siz çox işlər
görürsünüz və deməliyəm ki, bu son illərdə Naxçıvanın rəhbərliyi və xüsusən Vasif Talıbovun rəhbərliyi
nəticəsində çox işlər görülübdür. Naxçıvanın siması gündən-günə dəyişir. Amma bunlar hələ azdır. Mənim
anlayışıma görə, böyük dövlətçilik nöqteyi-nəzərindən azdır. Böyük dövlətçilik, Azərbaycan dövlətçiliyi
nöqteyi-nəzərindən bunlar hələ azdır. Ona görə görüləsi işlər çoxdur və görüləcəkdir. Güman edirəm ki, siz
bu qayğıdan, köməkdən, yardımdan səmərəli istifadə edəcəksiniz. Bundan heç vaxt sui-istifadə
etməyəcəksiniz. Bunu mən xüsusi vurğulayıram. Heç vaxt sui-istifadə etməyəcəksiniz. Səmərəli istifadə
edəcəksiniz ki, mənim arzum, istəklərim, Azərbaycan dövləti haqqında, müstəqil Azərbaycanın gələcəyi
haqqında və Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Naxçıvan haqqında planlarım, arzularım yerinə yetirilsin.
Güman edirəm ki, biz bunlara nail olacağıq.
Mən sizə bu işlərdə uğurlar arzulayıram. Hər birinizə cansağlığı, səadət, mənim üçün çox əziz olan
Naxçıvan Muxtar Respublikasının bütün əhalisinə, insanlarına öz dərin məhəbbətimi və sevgimi bildirirəm.
Sağ olun.
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RESPUBLİKANIN VƏ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN KÜTLƏVİ İNFORMASİYA
VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN KEÇİRDİYİ MƏTBUAT KONFRANSI
(13 avqust 2002)
Naxçıvan MR Ali Məclisinin iclas salonu
13 avqust 2002-ci il
Q ə n i r ə P a ş a y e v a («ANS» telekanalı): Cənab Prezident, biz belə qərara gəlmişik ki,
suallarımız üç hissədən ibarət olacaqdır. Birinci hissə ictimaiyyəti də maraqlandırır, yəni Qarabağla
əlaqədardır. İkinci hissə xarici siyasət və referendum, üçüncü hissə isə daxili siyasət barədə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, siz məni burada nə qədər saxlayacaqsınız?
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Bizə vaxt ayırdığınız üçün Sizə təşəkkür edirik. Sizin nə qədər vaxtınız varsa,
o qədər.
Cənab Prezident, Siz sabah Ermənistan prezidenti Robert Köçəryan ilə görüşəcəksiniz. Prezident Heydər
Əliyev bu danışıqlardan konkret nəticələr, irəliyə doğru addımlar gözləyirmi? Yoxsa bu, iki prezident
arasındakı müzakirədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu barədə konkret bir şey deyə bilmərəm. Çünki bilməlisiniz ki, iki
prezidentin görüşləri 1999-cu ildən başlayıbdır və bunlar xüsusi görüşlərdir. Bu, qeyri-adi bir haldır. Mənim
keçmiş prezident Levon Ter-Petrosyan ilə də görüşlərim olubdur. Ancaq onda, adətən, biz beynəlxalq
tədbirlərdə olduğumuz zaman, yaxud Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyinin toplantılarında olanda vaxt
tapıb görüşürük. Köçəryan prezident seçiləndən sonra onunla da belə görüşlərimiz olmuşdur. Ancaq 1999-cu
ildə biz Vaşinqtonda olanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xarici Işlər naziri xanım Olbrayt mənimlə
görüşdü, onunla da görüşdü. Cəhd göstərdi ki, bizim görüşümüzü təşkil etsin və belə də oldu. Üçümüz də
oradakı bir otaqda görüşdük. Ancaq beş dəqiqədən sonra xanım Olbrayt çıxıb getdi. Dedi ki, mən sizi tək
qoyuram, gedirəm. O vaxtdan bizim bilavasitə görüşlərimiz başlayıbdır.
Bəzən bu görüşlərin müəyyən ümidverici nəticələri də olubdur, bəzən əksinə. Deyim ki, bu görüşlərin
əhəmiyyəti yoxdur, bunu deyə bilmərəm. Ancaq deyim ki, bu görüşlərdə biz konkret nəsə əldə edə bilirik,
hələlik bu da yoxdur.
Düzdür, 1999-cu ildə bizim görüşlərimizin müəyyən perspektivləri göründü. Ancaq Ermənistanda
parlamentdə terror hadisəsi olandan bir neçə ay sonra vəziyyət dəyişdi və əvvəlki görüşlərimizdəki bəzi-bəzi
ümidlər azaldı. Ona görə də mən indi deyə bilmərəm ki, bu görüşdə nəsə əldə edəcəyik, yaxud nə qədərsə
irəliyə gedəcəyik. Bunların heç birini deyə bilmərəm. Sadəcə, görüşüb vəziyyəti təhlil edəcəyik. Bunu da
konkret deyə bilmərəm. Çünki bu, təkcə məndən asılı deyildir. Gedəcəyəm, görəcəyəm o nə fikirdədir, mən
nə fikirdəyəm. Yaxud, bir balaca söhbət edəndən sonra, ola bilər, ikimiz də istəyək ki, danışıqlar daha çox
hansı istiqamətdə getsin. Ona görə əvvəldən bir şey deyə bilmərəm.
Onu bildirmək istəyirəm ki, bunlar faydalıdır. Faydasız deyildir. Bəzən müxtəlif mənbələrdən deyirlər ki,
bunun əhəmiyyəti nədir? Faydalıdır. Bir halda ki, biz atəşkəs rejimində yaşayırıq, bu rejimi qoruyub
saxlamaq üçün iki ölkənin prezidentlərinin bilavasitə görüşlərinin əhəmiyyəti var. Amma eyni zamanda, biz
daha da açıq danışırıq.
Minsk qrupunun həmsədrləri çox iş görürlər. Onlar həm bizimlə söhbət edirlər, həm onlarla söhbət
edirlər. Ancaq biz özümüz təkbətək daha da açıq danışırıq. Bir-birimizdən çəkinmədən sözlərimizi açıq
şəkildə deyirik. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi çox ağır bir vəziyyətdədir.
Həmişə ağır vəziyyətdədir, yüngül vəziyyəti heç vaxt olmayıbdır. Ona görə əgər indi bundan da istifadə etməsək, nə edərik? Hər halda, Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə, həmsədrlərin fəaliyyəti ilə yanaşı, prezidentlərin
bilavasitə görüşlərinin də əhəmiyyəti var.
A y n u r N ə s i r o v a (Lider telekanalı): Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədrləri danışıqlara
prezidentlərdən də əvvəl qoşulublar. Amma heç bir nəticə olmayıbdır. Siz də bir neçə dəfə bunu onlara irad
tutmusunuz. Azərbaycan tərəfi bu nəticəsizliyə görə hər hansı bir addım ata bilərmi, Minsk qrupundan imtina
edə bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox. Bir prezident kimi, şəxsən mən heç bir şeydən imtina etmərəm. Çünki
böyük siyasətdə imtina etmək o qədər də yüksək səviyyə göstərmir. Hər bir çətin vəziyyətdən çıxış yolu
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tapmaq lazımdır. Bu birincisi. İkincisi, Minsk qrupu 10 ildən çoxdur ki, fəaliyyət göstərir. Onun müxtəlif
dövrləri olubdur.
Əgər xatirinizdədirsə, mən bir neçə dəfə Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəndə onun tarixini
xatırlatmışam. Mən 1993-cü ildə Azərbaycana gələndə bir aydan sonra Minsk qrupunun həmsədri yox idi.
Bir sədr var idi – İtaliya. Onun da Xarici Işlər nazirinin müavini Raffaello bu işlə məşğul olurdu. Mən onunla
dəfələrlə görüşmüşəm. O vaxtdan indiyə qədər mən müxtəlif ölkələrdən Minsk qrupuna sədrlik, həmsədrlik
edənlərin hamısı ilə dəfələrlə görüşmüşəm, danışmışam, danışıqlar aparmışam.
Təkcə bu deyildir. İndi Minsk qrupunun həmsədrləri öz yerində. Amma Minsk qrupu ATƏT-in
tərkibindədir. Bilirsiniz ki, ATƏT-in də 6 aydan bir sədri dəyişilir. ATƏT-ə daxil olan ölkələrin Xarici Işlər
Nazirliyi növbə ilə ATƏT-ə sədrlik edir. Onlarla da hər dəfə görüşmüşəm. Onlar əvvəlki illərdə, yəni 5-6 il
bundan öncə bu işlərə o qədər də qarışmırdılar. İndi onlar da bu işlərə qarışırlar, səfərlər edirlər, Ermənistana
gedirlər, Azərbaycana gəlirlər. Onlarla da danışıqlar aparırıq. Ona görə hər bir belə danışığın əhəmiyyəti var,
zərəri yoxdur.
S ə b i n ə Ə l i y e v a (Frans-Press agentliyi): Cənab Prezident, sualı rus dilində verəcəyimə görə üzr
istəyirəm. Çünki üçqat tərçümə zamanı bəzi qeyri-dəqiqliyə yol verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eyb etməz, bilirəm ki, sən həmişə rus dilində danışırsan. Sizin üçün olar, biz heç
də bütün agentliklərin nümayəndələrini məcbur etmirik ki, ancaq Azərbaycan dilində danışsınlar. Bu tələblər
bizim öz kadrlarımıza aiddir, siz isə azad jurnalistlərsiniz. Buyurun, sualınızı verin.
S ə b i n ə Ə l i y e v a: Cənab Prezident, Azərbaycan hansı vəziyyətdə hesab edə bilər ki, münaqişəni
sülh yolu ilə həll etmək üçün artıq bütün imkanları tükənmişdir? Təxminən iki həftə əvvəl Siz bəyan
etmişdiniz ki, Azərbaycan öz ərazisinin 20 faizinin işğal olunması vəziyyəti ilə daha barışa və buna dözə
bilməz. Azərbaycanı hansı kənar obyektiv və subyektiv amillər belə bir qərara gəlməyə təhrik edə bilər ki,
artıq imkanlar tükənmişdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mən bunu demişəm və bir daha təkrar edirəm ki, Azərbaycan daha dözə
bilməz. Ona görə də biz münaqişənin həllini tapmalıyıq. O ki qaldı nə kimi obyektiv və subyektiv amillərin
olduğuna, onları demək çətindir, çox çətindir.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, Levon Ter-Petrosyan hakimiyyətdə olanda Qarabağ
münaqişəsinin mərhələlərlə həlli variantı müzakirə edilirdi. Sonra informasiya sızdı ki, bu varianta Rusiya
razılıq vermirdi. Təbii ki, o vaxt Rusiya–Azərbaycan münasibətləri o qədər də müsbət deyildi. Rusiya ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərin bugünkü durumunda Rusiya problemin mərhələlərlə həllinə razılıq verə
bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəlcə, gərək münaqişənin mərhələlərlə həllini müzakirə edək. Müzakirəyə heç
kəs etiraz edə bilməz. Rusiya da etiraz edə bilməz. Amma onun həyata keçirilməsi məsələsi başqadır.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə, müxalifətdə, jurnalist korpusunun böyük hissəsində bəzən əsası olmayan ifadələr
işlədilir. Deyirlər ki, Rusiya razılıq vermir. Axı bunu kim deyir?! Mənə bunu deyəndə heç bu barədə söhbət
aparmaq istəmirəm. Çünki mənə bir şey deyəndə gərək biləm ki, bunu kim deyir, nə əsasla deyir. Əsassız
bəyanatlarla əlaqədar mən heç bir söhbət aparmaq istəmirəm.
Mərhələli həll 1997-ci ildə olan məsələdir. Xatirinizdədir ki, 1996-cı ilin dekabr ayında Lissabon
sammitində biz böyük nailiyyət əldə etdik. O vaxtlar mən bu barədə danışmışam. Oradakı cəsarətli hərəkətim
nəticəsində mən ATƏT-in üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarını Azərbaycana diqqət yetirməyə məcbur
etdim. Mənim ümumi sənədə konsensus verməməyim, demək olar ki, Lissabon sammitini nəticəsiz vəziyyətə
gətirib çıxaracaqdı, ona görə onlar mənim təklifimi qəbul etdilər və Dağlıq Qarabağ barəsində çox yaxşı
bəyanat verdilər. Bəyanatda bizə nə lazım idi? Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, Ermənistan–
Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması və Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində yüksək dərəcəli
status verilməsi.
O vaxt Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya və Finlandiya idi. Finlandiyaya gedəndən sonra biz istədik ki,
Amerika olsun. Amma Ermənistan və Rusiya Amerikaya etiraz etdilər. Belə olan halda – artıq mən bunun
incəliyini danışmaq istəmirəm – nəhayət, danışıqlardan sonra, bir neçə aydan sonra qərar qəbul olundu ki,
həmsədr üç ölkə olsun – Rusiya, Amerika və Fransa. Bu, Minsk qrupunun tarixində yeni bir mərhələ oldu.
Hesab edirəm bu, çox yaxşı başlanğıc oldu, çünki biz üç böyük dövləti bura cəlb etdik. Ondan əvvəl Rusiya,
Finlandiya, İsveç – bunlar bərabər ölçülü ölkələr deyildi. Amma Amerika, Fransa və Rusiya dünyanın böyük
dövlətləridir. Bu da Azərbaycanın təşəbbüsü və fədakarlığı nəticəsində oldu.
1997-ci ildə onlar fəal işə başladılar. 1997-ci ilin iyun ayında bir paket təklifi verdilər. Bu bizim üçün
məqbul deyildi, amma biz istəyirdik vəziyyətdən çıxaq. Biz onu qəbul etdik. Ermənistan qəbul etmədi.

322

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Bilirsiniz ki, iyul ayının sonunda, avqust ayının 1-də mənim Ağ evdə görüşüm oldu, oraya rəsmi ziyarətə
dəvət olunmuşdum.
Xatirimdədir, orada biz prezident Klinton ilə bu məsələni müzakirə edirdik. Artıq onlar paket təklifi geri
götürüb mərhələ təklifini vermişdilər. Prezident Klinton mənə dedi ki, indi danışığımızdan sonra mətbuat
konfransı olacaqdır. Siz də çıxış edəcəksiniz, mən də çıxış edəcəyəm. Siz orada bəyan edin ki, bu təklifi,
yəni mərhələ təklifini qəbul edirsiniz. Mən bunu bəyan etdim.
Avqust ayından Ermənistanda proses başladı. Onlar əvvəl etiraz etdilər, sonra, nəhayət, Ter-Petrosyan
özü belə fikrə gəldi ki, bunu qəbul etmək lazımdır. Bu barədə mənə məlumatları, əsasən, Fransanın
prezidenti Jak Şirak verirdi.
Xatirimdədir, 1998-ci ilin yanvar ayında Ter-Petrosyan Ermənistanın hansısa tədbirinə görə Parisə
getmiş, orada prezident Şirakla görüşmüşdü. Ondan sonra prezident Şirak mənə telefon etdi və dedi ki, TerPetrosyanla bizim çox yaxşı danışığımız oldu. O bu təklifi qəbul edibdir və artıq bəyanat da vermişdir,
yanvar ayının əvvəlində bunu Təhlükəsizlik Şurasında müzakirə edəcəkdir və qəbul edəcəkdir. Mən Sizinlə
bu barədə əlaqə saxlayacağam.
Amma o bunu qəbul etdirə bilmədi. Yəni nə oldu? Mən bundan əvvəl Ermənistanda gedən prosesləri
bilmirəm. Ter-Petrosyanın Təhlükəsizlik Şurasındakı silahdaşlarından bir-ikisi istefa verdi. Sonra
Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qoyanda, bildiyimə görə, onun ümid etdiyi adamların bəziləri onun
əleyhinə çıxdı. O zaman da onun tərəfdarlarından iki-üç nəfər istefa verdi. Bildiyimə görə, o özü belə
çıxılmaz vəziyyətdə istefa verdi.
Amma bunu, mərhələli həlli özü qəbul etmişdi, yaxud ona kimsə məsləhət görmüşdü. Bəziləri onun
əleyhinə çıxdılar, o cümlədən indiki rəhbərlik. Bunları kimin göstərişləri ilə edirdilər, yaxud özləri edirdilər,
mən bu barədə heç bir şey deyə bilmərəm. Güman edirəm ki, bu onların özlərinin işi idi.
İ l h a m ə Q a s ı m l ı («525-ci qəzet»): Cənab Prezident, Köçəryanla sabahkı görüşünüzə ilk dəfə
olaraq hər iki ölkənin müdafiə nazirləri də qatılacaqdır. Ümumiyyətlə, bunu danışıqlarda yeni mərhələyə
keçid kimi qiymətləndirmək olarmı? Yaxud bu, fərqli bir məsələdirsə, istərdik buna açıqlama verəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müdafiə nazirləri bizim danışıqlarımıza qatılmayacaqlar. Siz düz məlumat
almamısınız. Mən də göstəriş vermişəm, Köçəryan da göstəriş verib ki, müdafiə nazirləri burada bizim
təhlükəsizliyimizi təmin etməlidirlər. Ona görə də Səfər Əbiyev buraya gəlibdir. İki gündür buradakı işlərlə
məşğul olur. Sabah o bizim görüşümüzdən bir-iki saat əvvəl Ermənistanın Müdafiə Naziri ilə sərhəddə
görüşəcəkdir.
İndi orada təhlükəsizlik üçün çox iş görülübdür. Xüsusən, mənim mühafizə idarəm var, ona Vaqif
Axundov başçılıq edir, onlar çox işlər görüblər. Ancaq bir halda ki, o tərəfdəki ordu, bu tərəfdəki ordu
müdafiə nazirlərinə tabedir, ona görə onlar burada olacaqlar. Amma onlar bizim danışıqlarımıza qətiyyən
qatılmayacaqlar.
Bu gün axşam buraya bizim Xarici İşlər Nazirliyindən Araz Əzimov gələcəkdir. Onların tərəfindən də
Xarici Işlər naziri gələcək və Araz Əzimovun tərəfdaşı gələcəkdir. İndi yerində baxacağıq, görək
danışıqlarda kim harada iştirak edəcəkdir.
T u r a l M ü s e y i b o v («Space» telekanalı): Cənab Prezident, münaqişənin başlandığı gündən
Türkiyə Azərbaycana siyasi dəstək verir. Türkiyə bu prosesdə bir az sıxışdırılır. Avropa Birliyi təkid edir ki,
Türkiyə Ermənistanla sərhədlərini açsın. Ümumiyyətlə, bu proses baş tutarsa, Azərbaycana necə təsir edə
bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Türkiyə bizim çox yaxın müttəfiqimizdir, Minsk qrupunun üzvüdür və biz
Türkiyə ilə sıx əməkdaşlıq edirik. O cümlədən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həlli prosesində
Türkiyəni doğrudan da Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsində sıxışdırırlar. Siz düz dediniz. Ondan tələb
edirlər ki, Ermənistana yol açsın, Gümrü–Qars yolunu açsın, başqa bir çox şeylər tələb edirlər. Amma mən
bildiyimə görə, Türkiyəni idarə edən insanlar bu barədə çox qəti fikirdədirlər. Son dəfə oradakı görüşlərimdə
mənə deyirdilər ki, onlar heç bir güzəştə getməyəcəklər.
E m i n M a h m u d o v («Zerkalo» qəzeti): Qukasyan bəyan edib ki, o, Azərbaycan prezidentindən
daha konstruktivlik gözləmir və danışıqlardan heç nə gözləmir. Sizə elə gəlmirmi ki, bu, indiki danışıqlara
erməni tərəfinin verdiyi qiymətdir və onların özləri bu danışıqlardan heç nə gözləmirlər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Qukasyan həqiqətən belə bəyanatlar vermişdir və mən bu gün Qukasyanın həmin
bəyanatları ilə tanış oldum. Lakin bu, Köcəryanın deyil, Qukasyanın bəyanatıdır. Düşünmürəm ki, bunu o,
Köçəryanın göstərişi ilə vermiş olsun. O, artıq özünü seçilmiş, həm də demokratik yolla seçilmiş «prezident»
hesab edir, buna görə də özünü göstərmək istəyir. Hətta mənə elə gəlir ki, bunu o bizim üçün yox, daha çox
Ermənistanda təsir bağışlamaq üçün edir. Mən buna əhəmiyyət vermirəm.
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İ l k i n B a ğ i r o v (Türkiyənin «STV» telekanalı): Cənab Prezident, ümumiyyətlə, Dağlıq Qarabağ
probleminin həllində qonşu dövlətlərin, xüsusilə Türkiyənin səylərini necə qiymətləndirirsiniz və bundan
əlavə, Türkiyədən daha nələri gözləyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Türkiyənin səylərini həmişə çox yüksək qiymətləndirmişəm və bu gün də
qiymətləndirirəm. Türkiyədən əlavə nələri gözləyirəm, artıq bu bizim daxili işimizdir.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, Siz Parisdən qayıdarkən, «ermənilər son status kimi nəyə
razılaşırlar?» – sualına cavabınızda dediniz ki, heç bir statusa, Köçəryan ya müstəqillik, ya da Ermənistana
birləşdirilməsini istəyir. Ermənistanın nümayəndələri ilə görüşlər olur və təbii ki, müzakirələrin nəticələri
Sizə çatdırılır. Bu mövqedən hansısa bir çəkilmələr varmı, yoxsa Ermənistan bu məsələni yenə qəti qoyur?
H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr, nə var, sabah görəcəyəm.
A y n u r N ə s i r o v a: Cənab Prezident, sabahkı danışıqlarda Mehri variantı müzakirə olunacaqmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox variantlar müzakirə olunacaq.
N a t i q M ə m m ə d o v («Yeni Azərbaycan» qəzeti): Cənab Prezident, Azərbaycanın daxili siyasəti ilə
bağlı sual vermək istəyirəm. Bilirik ki, avqustun 24-də referendum keçiriləcəkdir və bununla əlaqədar
ATƏT-in Bakı ofisi həm hökumət, həm müxalifət, həm də qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələrinin
iştirakı ilə «dəyirmi masa» təşkil edir. Bunlar Azərbaycan televiziyasında yayımlanırdı. Bu müzakirələr Sizdə hansı təəssürat doğurur?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, o «dəyirmi masa»nın ikisinə baxdım. Çox yaxşı təəssürat bağışladı.
Mən ATƏT-in bu təşəbbüsünü alqışlayıram. Referendum ərəfəsində belə «dəyirmi masa»nın keçirilməsi çox
faydalıdır. Faydalıdır ona görə ki, bir tərəfdən, referenduma çıxarılan düzəlişlərin, dəyişikliklərin təbliğatıdır.
İkinci tərəfdən, bizim müxalifətdə olan partiyaların aparıcıları dəfələrlə deyirlər ki, onlara öz fikirlərini
bildirmək üçün televiziyada imkanlar verilmir. Bunlara televiziyada 4-5 saat imkan verilir və orada bütün
partiyaların nümayəndələri – bəzən onların başçıları danışırlar, bəzən təmsilçiləri – qeyri-hökumət təşkilatlarının
nümayəndələri, iqtidarın nümayəndələri danışırlar, Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi danışır. Yəni çox
canlı müzakirə gedir, hərə öz fikrini bildirir. Onlar öz fikrini bildirirlər, iqtidar nümayəndələri, hansı ki, referendumu irəli sürüblər, onlar da öz fikrini bildirir, xalq da görür. Bu çox yaxşı şeydir. Mən bunu çox yüksək
qiymətləndirirəm və buna görə ATƏT-ə təşəkkür edirəm. Xalq da görür ki, məsələ nə yerdədir. Mən bundan
çox razıyam. Düşünürəm ki, bu, referendumun uğurla keçməsinə kömək edəcəkdir.
S ə b i n ə Ə l i y e v a: Cənab Prezident, referendumla əlaqədar çox qəribə bir vəziyyət yaranır. Mən
bilən, referenduma çıxarılan bir çox müddəalar bilavasitə Avropa Şurasının təşəbbüsü ilə, yəni
qanunvericiliyimizi Avropa Şurasının standartlarına uyğunlaşdırmaq zərurəti ilə əlaqədar irəli sürülmüşdür.
Eyni zamanda, Avropa Şurasının Qross, Şvimmer kimi nümayəndələri bu tədbiri «siyasi cəhətdən iddialı»
tədbir adlandırır və bəyan edirlər ki, referenduma çıxarılan bəzi müddəalar kifayət qədər mübahisəlidir.
Sizcə, bu cür qeyri-standart vəziyyət nə ilə bağlıdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada qeyri-standart bir şey yoxdur. Hərə öz fikrini söyləyir. Qrossun rəyi hələ
heç də Avropa Şurasının rəyi deyildir, yalnız Avropa Şurasının bir deputatının rəyidir. Avropa Şurasında isə
500 deputat var.
Təəssüflər olsun, bizim mətbuat və təbiidir ki, bizim müxalifət bir dənə Qross, yaxud ona bənzər başqa
familiyalı adam gəlib bir söz deyən kimi, elə bilirlər bu, Allahdan gələn bir sözdür, onun sözünü hey
fırlayırlar, fırlayırlar. Qross elə bir şəxs deyil ki, ona o qədər diqqət yetirilsin. Mən düzü, təəccüb edirəm ki,
niyə belədir, bizim insanlar nə üçün bu cür hərəkət edirlər? Axı hər bir xalq, hər bir insan, hər bir millət, hər
bir millətə mənsub olan insan gərək öz milli mənliyi haqqında düşünsün. Yoxsa, Qross gəldi belə dedi. Bəli,
səhərdən axşama kimi televiziyalar belə, qəzetlər belə. Mənim üçün bunların heç birinin əhəmiyyəti yoxdur.
Referendumla bağlı heç bir qeyri-standart vəziyyət yoxdur. Hər şey normaldır.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, referenduma çıxarılacaq məsələlərdən biri deputatların
majoritar qaydada seçilməsinə aiddir. Müxalifət əsasən belə dəlil gətirir ki, bu, Azərbaycanda partiyaların
inkişafına mənfi təsir göstərəcəkdir. Siz necə fikirləşirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə fikirdə deyiləm. Bu, partiyaların inkişafına heç bir mənfi təsir
göstərməyəcəkdir. Əksinə, partiyaların inkişafına kömək edəcəkdir. Nə üçün? Əgər o partiyanın
nümayəndələri, həqiqətən, hansısa bir dairədə seçicilərin etimadını qazana bilərlərsə, gedib oradan seçilmək
və konkret bir dairənin nümayəndəsi olmaq daha hörmətlidir, nəinki siyahı ilə seçiləsən. Siyahı ilə seçiləndə
o gedib öz namizədliyini müdafiə etməlidir. Belədir də. Burada partiyalar heç bir şey itirmir. Bilirsiniz ki,
partiya siyahısı ilə 25 nəfər seçilirdi. Bu 25 nəfər nədir? Bizim 125 deputatın içərisində bunun 25 faizidir.
Elədirmi? İndi nə oldu ki, bu 25 faizin partiya siyahısı ilə seçilməsi partiyaları inkişaf etdirir, amma bunların
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majoritar tərəfə keçirilməsi partiyaları inkişaf etdirməyəcək?! Bilirsiniz, bunlar sadəcə, bəhanədir. Bu
olmasaydı, başqa bir şey olsaydı, yenə də müxalifət bunun əksinə gedəcəkdi.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, bəzi beynəlxalq təşkilatlar bu referendumun keçirilməsini
düzgün hesab eləmirlər. Siz belə bir göstəriş verəcəksinizmi ki, həmin o təşkilatlar referendumu izləməyə
dəvət olunsunlar?
H e y d ə r Ə l i y e v: O beynəlxalq təşkilatlar kimlərdir?
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Avropa Şurasında bəzi ekspertlər var, Amerikada bəzi kiçik institutlar var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz, yəni bizim aparat kimə lazımdırsa, dəvət göndərmişdir. O cümlədən Avropa
Şurasına da dəvətlər göndərilibdir. Narahat olmayın. Müşahidəçilər dəvət olunublar və gələcəklər. Heç kəs
bundan narahat olmasın.
Y a d i g a r M i k a y ı l o ğ l u («Şərq» qəzeti): Cənab Prezident, Sizin Naxçıvan səfərinizin mühüm
hissəsi Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin yaradılması ilə bağlı olduğu üçün sualım elm
barədədir. Azərbaycanda elmi əsərlərin qiymətləndirilməsi ilə məşğul olan Ali Attestasiya Komissiyasının
gələcək fəaliyyəti haqqında planlarınız nədən ibarətdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Fəaliyyət göstərəcəkdir. Ali Attestasiya Komissiyası çox mühüm təşkilatdır. O,
fəaliyyət göstərir, sadəcə, indi sədri yoxdur. Bu yaxın günlərdə onun sədri təyin olunacaqdır və Ali
Attestasiya Komissiyası öz işini aparacaqdır.
A y n u r N ə s i r o v a: Cənab Prezident, Xəzəryanı dövlətlər Xəzərdə hərbi təlimlərə başlayıblar.
Azərbaycanın hərbi təlim keçirmək təşəbbüsü və imkanı nə qədərdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Rusiyanın hərbi təliminə qatılmışıq. Biz Rusiyanın hərbi təlim keçirməsini
dəstəklədik və orada iştirak etdik. Ona görə ayrıca hərbi təlim keçirməyə ehtiyac duymuruq. Amma siz
deyirsiniz başqa dövlətlər, yəni kim?
A y n u r N ə s i r o v a: Rusiya, Qazaxıstan.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya, Qazaxıstan, biz də onun içindəyik. Onlar ayrıca təlim keçirmirlər. Rusiya
böyük bir təlim hazırladı, bizə müraciət etdi. Hətta prezident Putin mənə bu barədə müraciət etmişdi. Biz
buna razılıq verdik və orada iştirak etdik. Ayrıca keçirməyə ehtiyac yoxdur.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, alternativ hərbi xidmət barədə dünən Sizə verdiyim suala
cavab olaraq dediniz ki, bunu Avropa Şurası öhdəlik kimi qoyubdur və Sizi də düşündürür. Yəni bunun
Azərbaycana zərəri varmı? Çünki Ermənistan da qəbul etmədi. Düşüncələrinizi bilmək istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sabah burada işimi qurtarıb Bakıya qayıdandan sonra bu məsələyə bir də
baxacağam. İndi heç bir şey deyə bilmərəm.
C a v i d İ s m a y ı l o v («Yeni Müsavat» qəzeti): Cənab Prezident, qarşıdan Azərbaycanın mərhum
prezidenti Əbülfəz Elçibəyin vəfatının ikinci ildönümü gəlir. Bilmək istərdik, Əbülfəz Elçibəyin vəfatının
ikinci ildönümünün qeyd olunması və xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı hər hansı göstəriş vermək
fikriniz varmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət etsin. Əbülfəz Elçibəy xəstə olan zaman, Türkiyədə
müalicə dövründə mən müəyyən vasitələrlə öz qayğımı ona göstərdim. Vəfat etdi. Azərbaycanın ən mötəbər
qəbiristanlığında – Fəxri xiyabanda dəfn olundu. Mən özüm matəm mərasiminə gedib onun tabutunun yanında
durdum. Yəni, həm öz vətəndaşlıq borcumu verdim, həm də Azərbaycanın prezidenti kimi, borcumu verdim.
6-7 ay bundan öncə mən şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Abutalıbova göstəriş verdim ki, Əbülfəz
Elçibəyin qardaşı Almurad Əliyevlə görüşsün və ona bildirsin ki, mən Əbülfəz Elçibəyin qəbrinin dövlət
tərəfindən götürülməsi haqqında qərar vermək istəyirəm. Ancaq mən istəyirəm ki, buna, birincisi, onların
razılığı olsun, ikincisi də, layihəni onlar versinlər. Qəbir üstünün nə cür olmasını istəyirlərsə, onlar nə layihə
versələr, onun da həyata keçirilməsi barədə mən göstəriş verəcəyəm.
Abutalıbov Almurad Əliyevlə görüşmüşdü. O demişdi ki, fikirləşib deyəcəyik. İkinci dəfə onunla
görüşmüşdü. Eyni sözləri demişdi. Hələ onlardan bir cavab almamışıq.
Mənə deyirlər ki, Əbülfəzin qəbrinin üstündə 10–12 ölkənin bayrağı var. Özbəkistanın, Qazaxıstanın, nə
bilim, Türkmənistanın, Qırğızıstanın, Tatarıstanın, Başqırdıstanın və sair ölkələrin, türkdilli dövlətlərin
bayraqları oradadır. Hacıbala Abutalıbov mənə deyibdir ki, Özbəkistanın səfirliyi tərəfindən Xarici Işlər
Nazirliyinə nota verilibdir ki, Özbəkistan bayrağını onların icazəsi olmadan işlətməkdən narazıdırlar və onu
götürmək lazımdır. Başqalarından da belə nota gəlibdir. Onun həmin qohumlarına bunu da deyiblər. Ancaq
onlar buna məhəl qoymayıblar.
Yenə də deyirəm, Allah Əbülfəz Elçibəyə rəhmət eləsin. Ancaq yer üzündə nə qədər böyük şəxsiyyətlər
dünyasını dəyişiblər. Kimin haqqında belə tədbirlər görülür, mən başa düşmürəm. Ümumiyyətlə,
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qəbiristanlıqda bayraq ola bilməz. Qəbrin üstündə heç bir bayraq ola bilməz. İndi siz bunu normal hesab
edirsinizmi? Yox. Belə qeyri-normal şeylər çoxdur.
İndi ikinci il keçər, vaxt ötər, əgər lazım olsa, onlar etiraz etməzlərsə, biz onun qəbrinin üstünü
götürəcəyik, onun adını əbədiləşdirəcəyik. Amma bilmirəm, ikinci ilini necə qeyd etmək, mərasim keçirmək
lazımdır, nə lazımdır, mən bunu anlaya bilmirəm.
Bilirsiniz, bir müsəlman qayda-qanunları var, bir də ümumi dünyəvi qayda-qanunlar var. Hər şey bunların
çərçivəsində olmalıdır. Amma kimsə istəyir ki, kimisə bütləşdirsin və bunun üçün xüsusi bir qanun-qayda
yaratsın, güman edirəm ki, hüquqi, demokratik dövlətdə belə şeylərə yol vermək olmaz.
M ə m m ə d B a ğ ı r o v («Exo» qəzeti): Cənab Prezident, ABŞ-da 11 sentyabr hadisələrindən sonra
beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məsələsi kəskin xarakter aldı və bu baxımdan NATO-nun rolu artdı. Əgər
mümkünsə, deyə bilərsinizmi, Azərbaycanın bu təşkilata daxil olması məsələsi ilə bağlı mövqeyində hər
hansı bir dəyişiklik baş vermişdirmi, yəni belə hesab etmək olarmı, bu məsələ bizim xarici siyasətimiz üçün
öncül məsələdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz NATO ilə fəal əməkdaşlıq edirik. «Sülh naminə tərəfdaşlıq» proqramı var.
Onun çərçivəsində biz əməkdaşlıq edirik. Artıq başqa sahələrdə də bizim əməkdaşlığımız çox genişlənir. Biz
bu əməkdaşlıqdan məmnunuq. Ancaq bu populist fikirlər ki, var, «biz NATO-ya daxil olaq», «NATO-ya
daxil olacağıq, ya olmayacağıq» – NATO-ya daxil olmaq bizdən asılı deyildir. NATO-ya daxil olmaq üçün
gərək NATO standartları səviyyəsinə çatasan. Bu yaxın vaxtlarda Praqada NATO-nun zirvə görüşü
olacaqdır. Mən də oraya gedəcəyəm. Orada, məsələn, artıq deyirlər ki, Baltikyanı ölkələr NATO-ya qəbul
olunacaqlar. Rumıniyanın, Bolqarıstanın söhbəti gedir. Ancaq hələ onlara qarşı bir çox tələblər qoyulubdur.
Görürsünüz, NATO belə asanlıqla heç bir ölkəni qəbul etmir. Qonşumuz Gürcüstan NATO ilə bizdən də yaxın əməkdaşlıq edir. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə xüsusi əməkdaşlıq edir. ABŞ hərbçiləri gəlib orada təlim
keçirlər, onları öyrədirlər. Gürcüstan bu barədə NATO-ya bizdən də yaxındır. Amma bir məsələ var: bir-biri
ilə münaqişədə olan ölkələr NATO-ya daxil ola bilərlərmi? Bu da var. İndi həmişə belədir, beynəlxalq
təşkilatlar bizə bir şey etmək üçün deyirlər ki, gərək Ermənistanla bir yerdə edək, Ermənistana da edək.
Məsələn, 907-ci düzəlişi götürəndən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bizim hərbi sahədə əməkdaşlıq
etməyimizə icazə verildi. Onların nümayəndələri Azərbaycana gəldilər, lazımi danışıqlar apardıq, lazımi
razılıqlar əldə etdik. Amma bundan öncə onlar Ermənistanın Müdafiə nazirini Vaşinqtona çağırdılar, bizimlə
əldə olunan, necə deyərlər, sazişdir, razılıqdır, nədir, bunu əvvəlcə onlarla, sonra bizimlə etdilər. Ona görə də
Ermənistanın vəziyyəti çox şeydə bizə mane olur.
Ona görə bunları nəzərə alaraq, gərək siz də, siyasətçilər də NATO-ya daxil olmaq haqqında real
fikirləşəsiniz. Yoxsa ki, hə, biz NATO-ya daxil olmaq istəyirik, kimsə deyir ki, NATO-nun qoşunları buraya
gəlsin, kimsə deyir ki, Türkiyənin qoşunları buraya gəlsin. Çox şey istəmək olar.
Amma bu mümkündürmü? Mümkün deyildir.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, 907-ci düzəliş tamamilə ləğv olunmamışdır. O, bir illiyə
dondurulmuşdur. Deyirlər ki, bir ildən sonra bu məsələ yenidən Konqresin gündəliyinə çıxa bilər. Bir ilin
bitməsinə az qalıbdır. Yəqin ki, bu barədə intensiv iş gedir. Bu məsələnin yenidən Konqresin gündəliyinə
qayıtması nə dərəcədə realdır?
H e y d ə r Ə l i y e v: İnanmıram qayıtsın.
T u r a l M ü s e y i b o v: Cənab Prezident, səhv etmirəmsə, Sizin imzaladığınız əfv fərmanları ilə bu
günə kimi 3 minə yaxın məhbus azadlığa çıxmışdır. Ötən dəfə Fuad Ələsgərov dedi ki, əfv komissiyasına
məhbusların azad olunması barədə artıq Avropa Şurasından da siyahı daxil olub, əfv komissiyası bunun
üzərində işləyir. Sizin tərəfinizdən yaxın vaxtlarda əfv fərmanının imzalanması gözlənilirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, sizin özünüz dediniz ki, mən nə qədər əfv fərmanları imzalamışam.
Deməli, vaxtaşırı bu fərmanları imzalayıram. Bizim əfv komissiyası daim işləyir. Əgər onlar işləyib,
hazırlayıb müəyyən qədər təklif mənə təqdim edə bilsələr, təbiidir ki, mən fərman imzalayacağam.
M i k a y ı l Q u l i y e v («İki sahil» qəzeti): Cənab Prezident, Nardaran hadisələrinə Sizin
münasibətinizi bilmək istərdik. Eyni zamanda, bu hadisələrdən siyasi alət kimi istifadə edən qüvvələrə qarşı
nə kimi tədbirlər görülür?
H e y d ə r Ə l i y e v: Nardaran hadisələri ilə əlaqədar Azərbaycanın Baş prokuroru və Daxili Işlər
naziri geniş məlumat verdilər. Orada hər şey yazılıbdır, mənim əlavə münasibət bildirməyimə ehtiyac
yoxdur. İkincisi, sən deyirsən ki, bəzi qüvvələr bundan istifadə etmək istəyirlər. Çox təəssüf. Bu, bir tərəfdən, məndə təəssüf doğurur, ikinci tərəfdən isə, bu adamlar haqqında mənim fikrim elə vəziyyətə gəlib çıxır
ki, heç bilmirəm nə deyim. Yaxşı, sən siyasi mübarizə aparırsansa, apar. Hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparmaq istəyirsənsə, apar. Amma indi Nardaran hadisələri məlumdur, orada kimdir, nədir – bunların hamısı
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məlumdur. Ondan sui-istifadə etmək, gedib orada çıxış etmək, onları tərifləməklə, dəstəkləməklə siz
Azərbaycanda daxili ictimai vəziyyəti yenə də pozmaq istəyirsinizmi?! Mən bu sözləri həmin o müxalifət
qüvvələrinə deyirəm. Heç kəs bunu edə bilməz. Həmin o adamlar, özlərinə partiya düzəltmiş həmin adamlar
1992-1993-cü illərdə Azərbaycanı dağıdırdılar. Əgər hakimiyyət istəyirdilərsə, hakimiyyət əllərində idi. Niyə
qaçdılar? Nə üçün qaçdılar? Əgər onların, sadəcə, insanlıq keyfiyyəti olsaydı, indi səslərini çıxarmağa
haqları yoxdur. Azərbaycan xalqına rəhbərlik etdikləri vaxtlar, xalqın, Azərbaycan Respublikasının ən
faciəli, ən ağır vaxtında hamısı qoyub qaçdı. Mərhum Əbülfəz Elçibəy qaçdı, gəlib Kələkidə oturdu. Altı ay
mən onun dalınca adamlar göndərdim. Türkiyədən adamlar dəvət etdim. Çox hörmətli adamları, millət
vəkillərini dəvət etdim. Dedim ki, gedin onu başa salın, Bakıya gəlsin, belə şey olmaz, prezidentdir. Yox.
Yaxşı, qaçmısan, orada otur, gizlən. Oradan daha sən nə üçün siyasi fəaliyyətə başlayırsan?!
Yaxud da ki, o vaxt hakimiyyətdə olan başqaları. Adlarını da çəkmək istəmirəm. Qaçdılar, elə gizləndilər
ki, özü də bir il yox, bir neçə il bunların heç biri görünmədi. Amma birinin adını çəkəcəyəm – Pənah
Hüseynov. Azərbaycanda bir misal var: «harada aş, orada başdır». O vaxt Baş nazir idi, istefa verdi, ondan
sonra qaçdı. Bu adam üç il gizləndi. Ondan sonra təsadüfi olaraq onu şəhərdə görmüşdülər, tutmuşdular,
həbs etmişdilər, istintaq gedirdi və ona cəza vermək istəyirdilər. Mən bunun qarşısını aldım. Onu
həbsxanadan yanıma çağırdım. Gəldi, oturdu, bütün günahlarını boynuna aldı. Mənim gördüyüm işlərin
hamısını yüksək qiymətləndirdi ki, Siz haqlısınız, çox düz etmisiniz, biz bacarmadıq, belə, elə, filan. Mən də
xahiş etdim ki, onun işini, nə bilim, dayandırsınlar, ya xətm etsinlər. Onu buraxdıq, çıxıb getdi. Bir-iki aydan
sonra yenə həmin adamdır.
Dəfələrlə demişəm, gərək adamın abır-həyası olsun. Bu, Azərbaycanda çox geniş yayılmış sözdür. Yox,
sən gəlmisən, hakimiyyəti əlinə almısan – indi nə yolla almısan, Allah bilir, bu sənin öz işindir, bunu
müzakirə etmirəm – bu hakimiyyət bir ilin içərisində Azərbaycanı dağıdıbdır. Ondan sonra təhlükə əmələ
gələn kimi qaçıblar, dağılıblar, gizləniblər.
Bir-iki ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabitləşdi. Bəli, Surət Hüseynov dövlət çevrilişi
etmək istədi, onun qarşısını aldıq. Nə bilim, Cavadov qardaşları dövlət çevrilişi etmək istədi, qarşısını aldıq.
Bunların, onların qarşısını aldıq. Bu vaxt onlar gizləndilər. İndi məlum olur ki, onları oradan-buradan
dəstəkləyənlər olubdur, xüsusən Cavadov qardaşlarını. Onları kim dəstəklədi? Onları Müsavat Partiyası
dəstəklədi, onları Xalq Cəbhəsi, mərhum Əbülfəz Elçibəy dəstəklədi. Öz nümayəndəsini oraya göndərdi.
Onları Moskvadan Mütəllibov dəstəkləmişdi. Adil Hacıyevi göndərmişdi – hamısını həbs etmişdik. Həbsdən
buraxmışam. Hamısı dəstəklədilər.
Nəyə görə dəstəklədilər? Dəstəklədilər ki, Heydər Əliyevi «yıxsınlar». Yaxşı, Heydər Əliyevi
öldürəydilər, dəfələrlə demişəm ki, mən burada şəhid olmağa hazıram, mən heç bir yerə qaçmayacağam. Ola
bilərdi ki, hansısa təsadüfdən onlar güc gələrdilər. Bəli, mən işlədiyim otağa. Orada bir şey ola biləcəkdi...
Mənim həyatım onunla qurtaracaqdı. Mən bunu gözümün qarşısına almışdım. Mənim nə bir yerə qaçmaq, nə
bir yerdə gizlənmək fikrim vardı. Mən meydanda idim. Meydanda vuruşan adam gərək həmişə bilsin – ya
udacaq, ya da uduzacaq. Əgər o vaxt, həmin mart hadisələrində hansısa bir təsadüfdən onlar fürsət
tapsaydılar, bəli, məni vurub öldürəcəkdilər. Amma nə olacaqdı? Əbülfəz Elçibəy oradan enib gələcəkdi, ya
Mütəllibov Moskvadan gələcəkdi, ya Müsavat Partiyası Tofiq Qasımovla, başqaları ilə gələcəkdi, gəlib
Cavadov qardaşlarından hakimiyyət istəyəcəkdilər?! Hansılar ki, Azərbaycanda, onlar da yaxşı bilirdi ki,
insanları soymuşdular, ölkəni dağıtmışdılar. Reket yolu ilə adam qalmamışdı ki, onlar soymasınlar. Onlardan
gəlib hakimiyyət istəyəcəkdilər?! Yaxud da onlar həmin adamlara hakimiyyət verəcəkdilərmi? Onlarda ağıl
vardımı, təsəvvür vardımı?!
Bəs bunun sabahı nə olacaqdı? Mənim üçün hər şey aydın idi. Mən Azərbaycanın dövlətçiliyini nəyin
bahasına olursa-olsun, qoruyub saxlamalıydım. Öz qanımın, canımın bahasına. Ya o tərəflik olacaqdı, ya da
bu tərəflik. Amma onlar...
İndi onların hər birisi gəlibdir ki, biz partiyayıq. Biz, nə bilim, burada bu sözü deyirik, o sözü deyirik.
Mən məəttəl qalıram. Mənəvi hüquq, haqq var... O vaxt hakimiyyətdə olan, hakimiyyəti dağıdan, qaçıb
gizlənən, sonra meydana çıxan bu adamların indi siyasi fəaliyyətlə məşğul olmağa haqları yoxdur! Onlar
məşğul oldular, uduzdular, demək, getməlidirlər.
Mən səhər baxırdım. Televiziyada Lənkəran hadisələrini göstərirdilər. 1993-cü ilin elə bu günləri idi.
Yaxşı, bu Lənkəran hadisələrini törədənlər kimlər idi? Həmin Xalq Cəbhəsinin hakimiyyəti idi, mərhum
Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti idi, İsa Qəmbərovun, Pənah Hüseynovun, Rəhim Qazıyevin hakimiyyəti idi.
Ələkram Hümbətov kim idi? Xalq Cəbhəsinin üzvü idi. O vaxt Lənkəranda yerli hakimiyyəti yıxdılar, həmin
Ələkram Hümbətovu orada başçı qoydular. Ondan sonra vəzifəsini artırdılar, gətirdilər Müdafiə Nazirliyində
başçı qoydular, polkovnik rütbəsi verdilər. Onlar qoydular. Onların vaxtında o, Azərbaycan ordusunun təxminən 3
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min nəfərlik hərbi hissələrini əlinə keçirdi. Onlar etdilər. Yəni bu onların hakimiyyətindən «doğulmuş» bir
adamdır. Bir o deyil, onun ətrafında olan adamlar. İndi deyirlər ki, bizim vaxtımızda hansı rayon gedib, Heydər
Əliyevin vaxtında hansı rayon gedibdir... Siz artıq ordunu elə dağıtmışdınız ki, Heydər Əliyev yox, Makedoniyalı
İsgəndər də gəlib otursaydı, bir şey etmək mümkün deyildi. Çünki niyə? Ordunu dağıtmışdılar, Surət Hüseynov
hər şeyi əlinə keçirmişdi, oradan Ələkram Hümbətov ordunun bir hissəsini çəkmişdi Lənkərana.
Mən gəlmişəm, onlar qaçıblar, indi mən ölkənin daxilində vəziyyəti düzəltməliyəm, yaxud, 5–10 günə
orduda vəziyyəti düzəltməliyəm? Orduda, necə deyərlər, heç kəs heç kəsi eşitmir. Tutaq ki, Rəhim Qazıyev
artıq Müdafiə naziri deyildi, amma bütün ordu hissələrini gəzirdi, «öz işlərini görürdü». İsgəndər Həmidov,
artıq Daxili Işlər naziri deyildi, amma öz komandası ilə, dəstəsi ilə bütün ordu hissələrini gəzirdi, «öz işlərini
görürdü». Yəni hakimiyyət yox idi. Bu hakimiyyəti toplamaq, ələ almaq lazım idi.
Surət Hüseynov dedi ki, Müdafiə naziri lazım deyil, müdafiə işlərini mən aparacağam. Dedim apar, indi
deyə bilərsiniz, niyə belə dedim. Mənim başqa əlacım yox idi. Nə edəcəkdim? O dedi ki, mən 10 günə
Dağlıq Qarabağı alacağam. Dedim al görək. Necə alacaqdı, hər şey dağılmışdı. Başa düşürsüzmü? Ondan
sonra da bu Lənkəran hadisələri çıxdı. İndi onu, yenə də deyirəm, televiziyada göstərirlər. Bu cür cinayət
etmiş insanlar – bir var ki, cinayəti bilavasitə edib, bir də var ki, cinayətin mövcud olması üçün bunlar şərait
yaradıblar, iş görüblər – indi gəlib burada da Nardaran hadisələrindən istifadə edirlər. Qoy 1993-cü ildən
özlərinə nəticə çıxarsınlar və bilsinlər ki, əgər onlar doğrudan da hansısa pis yola gedərlərsə, bir də qaçıb
gizlənməli olacaqlar.
M ə m m ə d M ə m m ə d o v(«Şərq qapısı» qəzetinin redaktoru): Cənab Prezident, mənim sualım
siyasətdən bir qədər uzaq olacaqdır. Mən Naxçıvanda yaşayan jurnalistlər adından Sizə bir sual vermək
istəyirəm. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatıyam. Sualımın məğzinə keçməzdən əvvəl
bildirmək istərdim ki, son illər Naxçıvanda ictimai-iqtisadi, mədəni həyatla yanaşı, kütləvi informasiya
orqanları da inkişaf edibdir. Mətbuatın bir çox çeşidli növləri yaranıbdır. Bu sahədə çoxsaylı jurnalistlər
fəaliyyət göstərirlər. Sizin rəhbərliyiniz altında respublikamız inkişaf etdikcə, burada da jurnalistika sənəti də
inkişaf edir, peşəkar jurnalistlər formalaşıblar.
Cənab Prezident, mənim sualım Naxçıvanda yaşayan çoxsaylı jurnalistləri maraqlandırır. Bu gün
Naxçıvanın ictimai, mədəni həyatında baş verən müsbət dəyişiklikləri siz necə qiymətləndirirsiniz? Təbii ki,
bu dəyişikliklərin hamısı Sizin uzaqgörən, yorulmaq bilmədən apardığınız siyasətin nəticəsində mümkün
olmuşdur. Yəqin ki, Naxçıvanda beynəlxalq hava limanının tikilməsindən, Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan bölməsinin yaradılmasından və bu kimi digər tədbirlərdən sonra həyat daha da qaynar olacaqdır.
Sualımın ikinci tərəfini də belə qoymaq istərdim: Naxçıvanda böyük miqyasda aparılan bu quruculuq işlərini
Bakıda aparılan işlərlə müqayisə etmək olarmı? Diqqətinizə görə sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Sən çox uzun sual verdin, mən çox qısa cavab verəcəyəm. Mən dünən
Elmlər Akademiyasının Naxçıvan bölməsinin məsələsini müzakirə edəndə Ali Məclisin salonu adamla dolu
idi. Orada Naxçıvanda görülən işlər, əldə edilən nailiyyətlər haqqında danışdım. Bu gün də Vayxır su
anbarının məsələsi ilə əlaqədar bəzi şeyləri keçmişdən yada saldım, bəzi məsələlərdən də, bu gün görülən
işlər haqqında da danışdım. Naxçıvanın siması dəyişibdir. Şəhərə baxın, mən bu şəhəri yaxşı tanıyıram. Mən
1993-cü ildə buradan getmişəm. Şəhərin siması dəyişibdir. Ümumiyyətlə, muxtar respublikanin siması
dəyişibdir. Burada insanlar rahat yaşayırlar. Blokada şəraiti olmasına baxmayaraq, insanların yaşayışı
yaxşıdır. Məsələn, bu il özlərini taxılla təmin edəcəklər. Özlərini şəkərlə təmin edirlər. Buraya şəkər
gətirmək lazım deyildir. Şəkər çuğunduru əkilir. Türkiyənin Naxçıvanla qonşu vilayətlərinə göndərilir, orada
şəkər zavodlarında emal olunur, şəkəri buraya gətirirlər. İndi əgər burada kiçik şəkər zavodu olsaydı, bu,
Naxçıvan üçün ikiqat faydalı olardı. Çuğundurun emalında şəkər ki, ayrılır, onun qalan hissəsi bundan da qiymətlidir. Çünki ondan qiymətli gübrə kimi istifadə olunur. Buna baxmayaraq, əgər beləliklə, Naxçıvan özünü şəkərlə
təmin edirsə, bu çox gözəl haldır. Naxçıvan özünü başqa şeylərlə də təmin edir. Naxçıvanda çoxlu tikinti işləri
aparılır. Bura blokada vəziyyətindədir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Tikinti işləri görülür, məktəblər, binalar
tikilir. İndi burada bəzi otellər də tikilibdir. Naxçıvanda çox işlər görülür. Bu məni sevindirir. Güman edirəm ki,
aeroportu bir ilə tikib istifadəyə verəcəyik.
Akademiyanın bölməsi də, ümumiyyətlə, Naxçıvanın həyatına, o cümlədən ictimai-siyasi həyatına
müsbət təsir göstərəcəkdir. Vayxır su anbarının da iki ilə tikilib qurtarması burada çox böyük imkanlar
yaradacaqdır.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, biz burada sakinlərlə söhbət zamanı öyrəndik ki, onlar
meyvə-tərəvəz məhsullarını aparıb Türkiyədə satırlar. Amma müəyyən norma tətbiq olunur, əhali bildirir ki,
norma azdır, bu olmasa, biz məhsullarımızın satışından daha çox mənfəət əldə edə bilərik. Bununla bağlı
Türkiyə ilə müəyyən işlər aparılırmı ki, normanın həcmi artırılsın?
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H e y d ə r Ə l i y e v:Təəssüf ki, bilirsiniz, bizim qardaş Türkiyə belə normalar qoyur. Mən hesab
edirəm ki, qoyulmamalıdır. Mən bu barədə Türkiyənin rəhbərləri ilə dəfələrlə danışmışam. İndi bu norma bir
az artırılıbdır, yəqin sizə deyiblər. Amma norma qoyulmamalıdır. Mən Türkiyədə dövlət və hökumət
başçıları ilə danışmışam ki, Türkiyənin bu şərq vilayətlərində meyvə-tərəvəz çox azdır və yaxud da yoxdur.
Amma Naxçıvanda boldur, bu, birincisi. İkincisi, Naxçıvanın meyvə-tərəvəzi Azərbaycanın başqa
bölgələrinin hamısından daha da keyfiyyətli və dadlıdır. Məsələn, burada vaxtilə, SSRİ dövründə 120 min
ton üzüm istehsal olunurdu, 10–15 şərab zavodu vardı. Onlar o dövrdə qaldı. İndi bunların müəyyən üzüm
bağları var, üzüm istehsal olunur. O zavodların da bəziləri qalıbdır. Amma şərab istehsal edirlər, özləri bu
şərabı içməyəcəklər. Türkiyə bu şərabı öz ərazisinə buraxmır, İran buraxmır, hətta İranın ərazisindən keçən
bizim avtomobillərlə spirtli içkilərin nəql olunmasına icazə verilmir. İndi Naxçıvan Muxtar Respublikasının
vəziyyətinə baxın. Öz daxili bazarını təmin edir, amma çox şeyi xaricə çıxara bilmir. Burada çox cəviz var.
Bilirsiniz də cəviz nədir? Siz buna Bakıda qoz deyirsiniz. Türkcə də adı cəvizdir, çox dadlı şeydir, Türkiyədə
bunu sevirlər. İndi mənə deyirlər ki, Türkiyəyə aparırlar, satırlar, sonra da satacaqlar. Əlbəttə, İran öz ərazisinə buraxmır, çünki bunların hamısı İranda var. Türkiyədə, onun şərq hissəsində isə yoxdur, onları təmin etmək lazımdır, amma burada da norma qoyublar. İndi hər dövlətin öz qanunu var. Nə edək. Yenə də
danışıqlar aparacağıq.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, Sizin bizə olan etimadınızdan çox sui-istifadə edirik. Amma
jurnalist həmkarlarım arasında mübahisə yaranmasın deyə, son sualı «Azadlıq» qəzetinin müxbiri vermək
istəyir.
Z ü l f i y y ə Ə h m ə d l i («Azadlıq» qəzeti) : Cənab Prezident, bir müddət əvvəl Bakıda villaların
siyahısının hazırlanması ilə bağlı tapşırıq vermişdiniz. Hazırda bu məsələ nə yerdədir? Kimlərinsə villaları
bu siyahıdan kənarda qala bilərmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə bildin ki, mən villaların siyahısının hazırlanmasını demişdim? Bu məlumatı
haradan almısınız? Bilirsiniz, bu barədə mən istəyirəm sizinlə açıq danışam. Burada müəyyən qədər ziddiyyət
yaranıbdır. Biz demokratik ölkədə yaşayırıq. Yəni Azərbaycan demokratik ölkədir. Bazar iqtisadiyyatı
şəraitində yaşayırıq. Bazar iqtisadiyyatı da Azərbaycana böyük fayda gətiribdir. Mən bunu dəfələrlə demişəm.
Bu gün yenə də orada, müşavirədə deyirdim. Məsələn, burada əldə olunan nailiyyətlər bazar iqtisadiyyatının
nəticəsidir. O cümlədən də bütün Azərbaycanda. Bazar iqtisadiyyatını da aparan iş adamlarıdır, sahibkarlardır.
İndi bunlar iş görürlər, pul qazanırlar, çoxlu avtomobillər alırlar, başqa nə bilim, özlərinə gözəl mənzillər
düzəldirlər, bəziləri də gedib villalar tikirlər. Amma deyirlər ki, bu villaların bəziləri təkcə iş adamlarının deyil,
hansısa məmurlarındır, lakin onların öz adlarına deyil, başqalarının adınadır. Düzünü deyim, bu, əlbəttə, mənim
xoşuma gəlmir. Ancaq yadınıza salmaq istəyirəm ki, 1970-ci illərdə mən Azərbaycanda işləyəndə bağ evlərinin
tikilməsi ilə mübarizə aparırdım. Bir neçə adamları, nazirləri işdən çıxarmışdım, partiyadan xaric etmişdim. Onlar
öz gəlirlərindən artıq olan xərc çəkirdilər. O vaxt tikilən bağ evləri indikilərin yanında tövlə kimi ola bilərdi.
Amma o vaxt da biz bu hallarla mübarizə aparırdıq ki, bu, sovet mənəviyyatına ziddir. Onun da ağrısını mən
sonra çəkdim. Mən işdən kənarlaşdırılandan sonra mənim haqqımda cürbəcür məqalələr yazdılar. Yazdılar ki,
Heydər Əliyev burada özbaşınalıq edib, filan edib. Mən indi də heç nədən qorxmuram, çəkinmirəm. Ancaq bunu
mən nə cür aid edim ki, bu biznesmen villasıdır, yaxud da hansısa bir məmura mənsub olan villadır. Çünki onun
nə adı var, nə familiyası var, nə bunun sübutu var. Ona görə burada belə ziddiyyətli vəziyyət var. Sən deyirsən ki,
villaların siyahısını çıxarmağı tapşırmışam. Mən belə göstəriş verməmişəm.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Cənab Prezident, enerji təhlükəsizliyi baxımından...
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə, o vaxt elə bir şey demişdim. Enerji xətləri keçən yerlərdəki tikililər barədə
demişdim. Yaxşı, bir halda ki, siz maraqlanırsız, Bakıya gələndən sonra mən də maraqlanaram.
Amma bir sualı vermirsiniz. Nə üçün soruşmursunuz ki, mənim sahibkarlarla son görüşüm, yaxud
müşavirə nə vaxt olacaqdır? Mən sizə məlumat vermək istəyirəm ki, artıq 15–20 gündür ki, sənədlər hazırdır.
Biz o sənədləri hazırlamalı idik, onlar hazırdır. Amma ortaya bir neçə tədbir düşdü. Mən indi Bakıya qayıdan
kimi, o sənədlərə baxacağam. Yəqin ki, onların bir çoxunu imzalayacağam. Çünki istəyirəm, əvvəlcə o
sənədlər elan olunsun, referendumdan sonra həmin müşavirəni keçirəcəyəm. Sahibkarların fəaliyyətini artırmaq, onlara yardım etmək – onlar məsələlər qoymuşdular, – bunların hamısı nəzərə alınır, bu niyyətlərimi də
həyata keçirəcəyəm.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Biz jurnalistlər adından təşəkkürümüzü bildiririk ki, Siz vaxt ayırdınız,
bizimlə görüşdünüz, suallarımıza cavab verdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
Q ə n i r ə P a ş a y e v a: Mümkündürsə, Sizinlə bir xatirə şəkli də çəkdirərdik.
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ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ ROBERT KOÇARYANLA TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜNDƏN
SONRA BƏYANATI
(14 avqust 2002)

14 avqust 2002-ci il
Hörmətli jurnalistlər, Ermənistan Respublikasının və Azərbaycan Respublikasının mətbuat
nümayəndələri!
Bu gün iki prezidentin – Ermənistan prezidenti Robert Koçaryanın və Azərbaycan prezidenti Heydər
Əliyevin görüşü oldu. Bilirsiniz ki, 1999-cu ildən başlayaraq, biz vaxtaşırı görüşürük. O vaxt biz bu görüşlər
barədə razılığa gəldik, o mənada ki, ATƏT-in Minsk qrupu və onun həmsədrləri ilə yanaşı biz iki prezident
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsinin uğurla həll
olunmasına şəxsi görüşlərimiz vasitəsilə kömək edə bilərik.
Bu gün biz görüşdük və ötən görüşləri xatırladıq. Bilirsiniz ki, bu kiçik otaqda 4 saat söhbət etdik və belə
isti havada siz də bizi gözlədiniz. Lakin bütün bunlar münaqişənin nizama salınmasının qarşılıqlı surətdə
məqbul yollarını axtarıb tapmaq üçün lazımdır. Hesab edirəm ki, bu görüş faydalı, gərəkli oldu.
Bəzən Azərbaycanda da, Ermənistanda da, dünyanın digər regionlarında da belə deyirlər ki, iki prezident
görüşür, nəticə isə yoxdur, onda belə görüşləri davam etdirməyə ehtiyac varmı? Yeri gəlmişkən, bu gün biz
həmin məsələni də müzakirə etdik, yəni fikir mübadiləsi apardıq. İkimiz də belə qənaətə gəldik ki, bəli, bu
görüşləri davam etdirməyə ehtiyac var. Ermənistan prezidenti və mən münaqişəni necə nizama salmaq
məsələsini bir çox mövqelərdən nəzərdən keçirdik. Biz ötən görüşlərimizin nəticələrini təhlil etdik və hər
ikimiz belə bir fikrə gəldik ki, danışıqlar, o cümlədən də prezidentlərin bilavasitə görüşləri üçün potensial
hələ tükənməyibdir. Biz, – mən Azərbaycan tərəfindən deyirəm, əslinə qalsa, burada aramızda fikir ayrılığı
olmadı, – atəşkəs rejimini qoruyub saxlamalı və möhkəmlətməli, danışıqları davam etdirməli, ATƏT-in
Minsk qrupu həmsədrlərinin fəaliyyətini stimullaşdırmalı, məsələnin həllinə kömək etmək üçün digər
imkanlardan istifadə etməli və iki prezidentin – Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin şəxsi görüşlərini
davam etdirməliyik. Hesab edirəm ki, bizim 4 saatlıq söhbətimiz çox faydalı, çox maraqlı oldu və zənnimcə,
bizi bir daha inandırır ki, münaqişənin dincliklə nizama salınması üçün, – şübhə yoxdur ki, buna nail olmaq
lazımdır, – Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyəti ilə yanaşı, biz prezidentlərin görüşlərinin bu formatını
davam etdirə bilərik.
Bəyan edirəm ki, münaqişənin dincliklə nizama salınması Azərbaycan üçün vacibdir, buna heç bir şübhə
yoxdur, bu, Azərbaycana lazımdır. Mənə elə gəlir ki, Robert Sedrakoviç özü bu barədə danışacaqdır. Mən
onun əvəzinə danışmaq istəmirəm. Ancaq deyə bilərəm ki, biz bu baxımdan da yekdil fikirdə olduq. Mən
məmnunam ki, bu gün biz görüşdük, danışdıq, bu qədər vaxt sərf etdik. Zənnimcə, biz bu görüşləri davam
etdirməliyik. Ola bilər MDB ölkələri dövlət başçılarının Kişinyovda keçiriləcək toplantısında biz bir daha
görüşə bilək. Mənim demək istədiyim bunlardır. İndi isə mikrofonu Robert Koçaryana verirəm. Robert
Şedrakoviç, buyurun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASINA SƏFƏRİ ZAMANI SƏDƏRƏK RAYONUNUN
SAKİNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
(14 avqust 2002)

14 avqust 2002-ci il
Əziz sədərəklilər!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Uzun müddət sizdən ayrılıqdan sonra yenidən sizinlə
görüşməyimdən çox böyük məmnunluq hissi duyuram.
Sədərək rayonunun Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o cümlədən Azərbaycanda xüsusi yeri var.
Böyük bir kənd olmuş və rayon statusu almış Sədərək həmişə bizim, Azərbaycanın ən kənar yerində,
sərhəddə yerləşərək Azərbaycan torpaqlarını qorumuş, saxlamış və mərdlik nümunələri göstərmişdir. Mən
indi qəsəbəni bu cür görəndə həddindən artıq sevinirəm. Çünki sizin yəqin ki, xatirinizdədir, vaxtilə, 1977-ci
illərdə mən Azərbaycanın başçısı olduğum zaman kənddən aralı bu qəsəbənin salınması haqqında qərar
verdim. Nə üçün kənddən aralı? Ona görə ki, o vaxtlar ermənilər yavaş-yavaş bu torpaqlara iddia edir, bu
bizimdir, o bizimdir deyirdilər. Mənim yadımdadır, burada bir Həsənqulu bağı vardı, hə, düz deyirəm?
Sakinlər: Bəli, cənab prezident, düz deyirsiniz.
Heydər Əliyev: Guya ki, o bağ onlarındır. Sonra mən 1990-cı ildə buraya gələndə bu məsələlərlə
məşğul olmuşam. O vaxt mən bunları hiss edirdim. Ona görə mən belə qərara gəldim ki, burada Azərbaycana
Naxçıvan tərəfdən giriş yerində müasir tipli evlər tikək ki, Ermənistanın ərazisindən buraya keçənlər, –
yadınızdadırsa, o vaxt gediş-gəliş çox idi, turistlər də gedib-gəlirdi, sovet vaxtı başqaları da gedib-gəlirdi, –
onlar görsünlər ki, Azərbaycan torpağında indi yaşayış necədir. Ona görə mən burada o vaxt bu qəsəbəni
salmaq barədə göstəriş verdim. Layihələr hazırlandı, qəsəbə tikildi və sədərəklilərin bəziləri də buraya köçüb
yaşamağa başladılar.
Təəssüflər olsun ki, o ağır illərdə, xatirimdədir, 1989-1990-cı illərdə ermənilər bu tərəflərə hücum
etmişdilər, qəsəbəni atəşə tutmuşdular, evlərin bir çoxu dağılmışdı və insanlar köçüb kəndə getmişdilər.
Mən 1990-cı ildə Naxçıvana gələndə yaşayış məntəqələrinə ilk gedişim Sədərək rayonu oldu. Yəqin ki,
onu da xatırlayırsınız. Mən Naxçıvana gələndən 3-4 gün sonra Sədərəyə gəldim. Nə üçün Sədərəyə? Çünki
bu bizim həm ucqar yaşayış məntəqəmizdir, rayonumuzdur, həm də ki, insanlar burada ermənilərin
hücumundan, onların atəşlərindən çox əziyyət çəkmişdilər.
Onda o qəsəbə dağılmışdı. Mən birbaşa kəndə gəldim. Siz orada məni çox hərarətlə, dostcasına,
qardaşcasına qəbul etdiniz. Xatirinizdədir, qoyunlar kəsdiniz. Bəzi televiziya lentləri qalıbdır, mənim kəndə
gəlməyimi və sizin klubdakı görüşümüzü Azərbaycan televiziyası hərdən göstərir. Onu görmüsünüzmü?
Səslər: Görmüşük.
Heydər Əliyev: Mən bir neçə gün idi ki, Naxçıvana gəlmişdim, ilk çıxışımı Sədərəkdə etdim. Məhz
buna görə, sədərəklilərin qəhrəmanlıqlarına görə, Azərbaycan torpağının bu ucqar yerində, sərhədində
möhkəm dayandıqlarına görə və göstərdiyi şücaətə görə mən buraya gəldim.
Ancaq bu qəsəbənin dağılması məni çox incidirdi. O vaxt nə edə bilərdim? Yadınızdadır, Naxçıvan
blokada şəraitində idi. Mənim özüm də çox ağır vəziyyətdə yaşayırdım. Bizi onda nəinki ermənilər sıxırdılar,
bir tərəfdən də Azərbaycanın rəhbərləri sıxırdılar. Bunlar hamısı xatirinizdədir.
Yəqin xatirinizdədir ki, 1992-ci il mayın 17-dən 18-nə keçən gecə buraya ermənilər hücum etdilər.
Orada dağın üstündə postlara, Mil təpəsinə hücum etdilər. Bizim oradakı əsgərlərimizdən 8 nəfər həlak oldu.
Yadınızdadırsa, orada 40 gün atışma getdi. O vaxt mən bütün dünyaya haray saldım. Biz körpü tikmişdik.
Hələ körpü açılmamışdı. Ancaq o körpüdən Türkiyədən nə qədər müxbirlər tökülüb Naxçıvana, həmin döyüş
yerinə gəldilər. Onda bizim nəyimiz vardı? Ordumuz yox idi, silah-sursatımızı oradan-buradan yığmışıq.
Amma o döyüşdə sədərəklilər yəni naxçıvanlılar – təkcə sədərəklilər yox, onda mən buraya bütün Naxçıvanı
tökmüşdüm, – hamı bir yerdə döyüşürdü, onları susdururdular.
Yadımdadır, sonra mən Türkiyəyə gəlmişdim, orada mənə dedilər ki, Arazın o tərəfindən biz görürdük,
siz atəş açırdınız. Armaş sizin atəşlərlə yandı, İğdırdan onun yandığını gördük. Bəli, biz o vaxt onları
susdurduq. Ondan sonra atəş dayandı. O vaxt bu atışmanın başqa səbəbləri də olmuşdu. İndi o keçmişdə
qalıbdır. Bunu Anar yaxşı bilir. Təkcə Anar yox, başqaları da yaxşı bilirlər. Burada bəzi adamlar təxribat
etmişdilər, elə içimizdən də təxribat edənlər olmuşdu. Ancaq vəziyyət elə idi ki, bir on gün, deyəsən, biz
gedib oradan əsgərlərimizin meyitlərini gətirə bilmirdik. Elədirmi? Yadınızdadırmı?
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Səslər: Biz meyitləri mayın 28-də götürdük, onda Siz körpünün açılışında iştirak edirdiniz.
Heydər Əliyev: Bəli, körpünün açılışı günü oldu. O vaxt mən Beynəlxalq Qızıl Xaç və Qızıl Aypara
Cəmiyyətinin nümayəndələrini çağırdım. Bu təşkilatların nümayəndələrinin iştirakı ilə gedib oradan, həmin o
Mil təpəsindən bizim şəhidləri götürdük.
Burada vuruşan əsgərlərin, adamların bəziləri yaralanmışdı. Mən onları Türkiyəyə göndərdim. Bunlar
yadınızdadır. Onlar Ərzurum xəstəxanasında müalicə olundular. Biri, – Sultan idi, qıçlarından yaralanmışdı,
deyəsən, qıçlarını kəsmişdilər.
Səslər: Xeyr, kəsmədilər.
Heydər Əliyev: Kəsmədilər. Mən Türkiyəyə getmişdim. Ərzurumda oldum, xəstəxanada yaralılarla da
görüşdüm. Bunların hamısı o illərin xatirələridir. Amma bir bu deyil. Mən Azərbaycana uzun illər rəhbərlik
etdiyim zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasına və xüsusən Sədərəyə xüsusi qayğı göstərmişəm. İndi də bu
qayğını göstərirəm. Görürsünüz, imkan var, biz Dünya Bankını cəlb etdik. Onların nümayəndələri buraya
gəldilər və sizin qəsəbədəki bu evlərin hamısını bərpa ediblər. Vasif Talıbovun mənə dediyinə görə, bu
evlərin əksəriyyətində artıq yaşayış var. Burada məktəb tikilibdir. Sədərək rayonunun bütün rəhbərliyi
buraya köçübdür. Elədirmi?
Amma o vaxt belə deyildi. Qəsəbə dağıldığına görə hamı kəndə getmişdi. İndi camaat buraya köçüb,
məktəb var. Hətta görürəm ki, burada Sədərək rayonunun prokurorluğu da var. İndi yenə də deyirəm, bu,
mənim Sədərəyə olan ikinci qayğımdır. Biri, o vaxtlar bu qəsəbəni tikdirmişdim, dağıtdılar. İndi Allah elə
etdi ki, mənə imkan verdi, tikdirdiyim bu qəsəbəni ikinci dəfə bərpa etdim və siz də yaşayırsınız.
Səslər: Çox sağ olun, var olun. Allah sizdən razı olsun.
Heydər Əliyev: Siz bilirsiniz ki, mən buraya Ermənistan prezidenti Koçaryan ilə görüşə gəlmişdim. Bu
görüşlər vaxtaşırı baş verir. Bir dəfə də mən 1999-cu ildə burada onunla görüşmüşdüm, yəqin ki,
yadınızdadır. İndi də görüşə gəlmişdim və bir neçə saat danışıqlar apardıq. Onlar istəyirlər ki, ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi sülh yolu ilə həll olunsun. Biz də istəyirik ki, işğal olunmuş torpaqlarımız azad
edilsin. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunsun, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş qaçqınlarımız öz
yerinə- yurduna qayıtsın. Biz danışıqlarda bunları qoyuruq, bunları istəyirik.
Ancaq danışıqlar çətin, ağır gedir. Amma nə qədər çətin olsa da, nə qədər ağır olsa da, biz bu danışıqları
aparırıq və aparacağıq. Çünki təkcə mən yox, bütün beynəlxalq təşkilatlar belə fikirdədirlər. Minsk qrupu və
onun həmsədrləri, böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları məsələni sülh yolu ilə həll etmək
fikrindədirlər. Sülh yolu ilə... Müharibəni həmişə etmək olar. Ancaq düşünmək lazımdır, bunu etmək
lazımdır, yoxsa, lazım deyil, nə vaxt lazım deyil? Ancaq indi bizim məqsədimiz və mənim keçirdiyim
görüşlər, apardığım danışıqlar ona yönəldilibdir ki, məsələni sülh yolu ilə həll edə bilək. Bu sırada belə bir
görüşün əhəmiyyəti vardır. Ona görə də biz görüşdük, danışdıq, indi də mən burada olarkən sizinlə
görüşməmiş buradan gedə bilməzdim.
Səslər: Çox sağ olun, biz Sizdən çox razıyıq.
Heydər Əliyev: Vasif Talıbovdan soruşuram. Deyir ki, indi sədərəklilər torpaqda yaxşı işləyirlər.
Yadımdadır. Mən burada işləyən vaxtlarda burada bağlar var idi. Onlara o qədər yaxşı baxmırdılar. Bəziləri
ora- bura getmişdilər, vəziyyət ağır idi. Amma indi Naxçıvanda vəziyyət normaldır, hər şey yaxşıdır,
torpaqları bölüb kəndlilərə vermişik, mal-qaranız, torpağınız artıb, suvarma məsələsi həll olunubdur.
Səslər: Tamamilə həll olunubdur.
Heydər Əliyev: Görürsünüz, suvarma məsələsi tamamilə həll edilibdir. Beləliklə, Vasif Talıbov, mənə
deyin, bunların bu il nə qədər taxılı olacaq?
Vasif Talıbov: 1000 tondan yuxarı.
Səslər: Xeyr, 2500 ton...
Heydər Əliyev: 2500! Bəlkə biri də 3000 ton dedi. Taxılınız 2500 ton olacaqdır. Deyirlər, mal-qaranız
artıb, mən eşitmişəm. Ümumiyyətlə, indi torpaqda, kənddə daha yaxşı işləyirlər və torpağa daha da
bağlanıblar. Düzdür, bəziləri başqa yerlərə də gediblər.
Səslər: Cənab prezident, gedənlər də qayıdıblar.
Heydər Əliyev: Gedənlər də qayıdır. Görürsünüzmü, gedənlər də qayıdır. Bəziləri bizneslə, alverlə
məşğuldur. Qoy o da olsun, o da lazımdır. Bəzən gedirəm haradasa biznesmen görürəm, soruşuram
haradansan? Deyir, mən sədərəkliyəm. Çox şadam ki, sizin işləriniz yaxşı gedir və inana bilərsiniz ki,
bundan sonra da yaxşı gedəcəkdir. Bizim siyasətimiz, apardığımız islahatlar və iqtisadiyyatda gördüyümüz
işlər təmin edir ki, bütün Azərbaycanda ilbəil inkişaf olsun. O cümlədən də Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bu inkişaf var və Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən ucqar və strateji nöqteyi-nəzərindən
ən əhəmiyyətli Sədərək rayonunda da var. Mən buna çox şadam. Buna görə də sizi bir də salamlayıram.
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Sizin hamınıza cansağlığı diləyirəm, xoşbəxtlik arzulayıram.
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NAXÇIVANDAN BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(15 avqust 2002)
15 avqust 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Səfər zamanı Siz orada mənim yanımda olmusunuz. Operativ olaraq
materiallar vermisiniz. Mənə deyirdilər ki, çox şeylər qəzetlərdə dərc olunubdur, televiziyada verilibdir.
Onda nə qalıb ki, hər şey məlumdur. Onu deyə bilərəm ki, Naxçıvana bu səfər, mənim qarşıda qoyduğum
məqsəd və tərtib etdiyim proqram, hamısı artıqlaması ilə yerinə yetirilibdir.
Bilirsiniz ki, Naxçıvana səfərimin iki məqsədi vardı. Birincisi, Ermənistan prezidenti Köçəryanla ayın 14də görüşmək, ikincisi də – mən bunu gedəndə də bəyan etmişdim, bu məlumdur – Naxçıvan üçün vacib olan
bir neçə sosial-iqtisadi proqramların həyata keçirilməsi haqqında orada qərarlar qəbul etmək və onları elan
etmək, bu qərarların həyata keçirilməsi vaxtını müəyyən etmək idi.
Bunlar birincisi, Naxçıvanda beynəlxalq hava limanının tikilməsi, ikincisi, Milli Elmlər Akademiyasının
Naxçıvan bölməsinin yaradılması, üçüncüsü də Vayxır su anbarının tikintisinin davam etdirilməsi, yəni
həmin tikintiyə yenidən başlanması, tikinti işlərinin davam etdirilməsi və istismara verilməsi məsələləri idi.
Bunların hamısını mən etmişəm, siz bunu bilirsiniz. Bunların hər biri barəsində, keçirdiyim tədbirlər
haqqında məlumatlar var. Mənə dedilər ki, dövlət televiziyası bunları veribdir. Mənimlə olmayanlar bunu
görüblər, qəzetlərdə oxuyublar. Təkrar etməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq mən bir də qeyd etmək istəyirəm, bu
tədbirləri, hansıları ki, mən özüm öz təşəbbüsümlə irəli sürmüşəm və onların həyata keçirilməsi üçün
Naxçıvana getmişəm və bu işləri görmüşəm – onlar Naxçıvan Muxtar Respublikası üçün, Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi üçün, Azərbaycanın ərazisinin bütün sahələrini, hər hissəsini əhatə edib,
onların inkişafını təmin etmək üçün, Azərbaycanın gələcəyi üçün çox əhəmiyyətli tədbirlərdir. Bunlar sadə
tədbirlər deyil, təsadüfi bir şey deyildir. Mən bunu edirəm ki, orada bir qədər çox məhsul alsınlar, yaxud
insanlar təyyarədən yaxşı istifadə etsinlər. Mən bunun daxili siyasi mənasını bilərək, bunların hamısını
edirəm. Mən məmnunam ki, orada da bunları yaxşı müzakirə etdik. Hesab edirəm ki, yaxşı işlər başlanacaqdır.
Köçəryanla görüşümüz haqqında məlumat verilibdir. Mənə dedilər ki, televiziyada, qəzetlərdə verilibdir.
Ona heç bir şey əlavə edə bilmərəm. Orada biz ikimiz də görüşdən sonra bəyanat verdik və onunla danışdıq
ki, o da, mən də bundan artıq heç nə deməyəcəyik.
Bir də ki, yolüstü mən Şahbuz rayonunun mərkəzində, dağ kəndləri var – Kolanı, Biçənək – orada
yaşayan insanlarla görüşdüm, söhbət etdim, keçmişdə gördüyümüz bəzi işləri xatırladıq, bu gün haqqında
danışdıq. Dünən də Sədərəkdən qayıdarkən kəndlərin – yol əsasən Şərur rayonunun ərazisindən keçir, orada
bir çox böyük kəndlər var – bəzilərində insanlar yola çıxmışdılar. Mən də çox məmnunam ki, orada onları
gördüm. Onlarla da görüşdük, söhbət etdik.
Naxçıvana gəldiyim günün axşamı hava həddindən artıq isti idi, hazırlaşıb şəhərə, istirahət yerlərinə
çıxana kimi hava qaranlıqlaşdı. Amma havanın qaranlıq vaxtında da bu görüş yaxşı idi. Orada çox yaxşı
istirahət edirlər. Mənim müqayisə etmək imkanım var. Çünki mən Naxçıvandan 1993-cü ildə çıxmışam. O
vaxt bunların heç birisi yox idi. İnsanlar axşamlar çıxıb haradasa gəzə bilərdilərmi, hansısa parka gedə bilərdilərmi? Heç bir şey yox idi. İnsanlar, sadəcə, çalışırdılar ki, özləri üçün yaşamaq imkanı yaratsınlar.
Haradasa işləsinlər, gedib evlərində otursunlar. Amma indi Naxçıvanda yaşayış çox yaxşılaşıbdır. Bir neçə
tikililər də var. Orada yeni bir otel də tikilibdir. Mənə dedilər ki, prezidentin katibliyinin rəisi Dilarə
Seyidzadə də səfər günləri orada qalır. Yaxşı otel idimi?
D i l a r ə S e y i d z a d ə: Bəli, cənab Prezident, çox gözəl oteldir. Jurnalistlər də deyəsən başqa oteldə
yer almışdılar.
J u r n a l i s t l ə r: Biz ticarət evindəki oteldə qalırdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Naxçivan inkişaf edir. Bu da çox gözəldir. Mən çox şad oldum. Adamların əhvalruhiyyələri yaxşıdır. Bilmirəm, mənimlə olan mətbuat nümayəndələrimiz əgər obyektiv olsalar, hər halda,
hardasa bunu deməlidirlər. Deməsələr də düşünməlidirlər ki, o insanların əhval-ruhiyyəsinin qarşısında heç
bir şey dura bilməz. Onların hamısı çox yüksək əhval-ruhiyyədədirlər. Mənim üçün çox əhəmiyyətli oldu ki,
insanlarla bilavasitə təmasda oldum, görüşdüm, onların əhvalını duydum. Bununla da səfəri qurtardıq,
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gəldik. Mən çox məmnunam. Mətbuat nümayəndələrinə də orada böyük müsahibə verdim. Qənirə bir neçə
dəfə gəldi. Çətin adın var, demək mümkün deyildir. Qənirə xanım çoxdan fürsət axtarırdı ki, məndən
müsahibə alsın. Orada imkan oldu, mən də fikirləşdim, bir halda ki, vaxt var, danışaq. Danışdıq. O
müsahibəni də yayıblar, siz bunu bilirsiniz. Onu da danışmağa ehtiyac yoxdur.
Mətbuat nümayəndələri də 5 gün mənimlə birlikdə əziyyət çəkdilər. Mənə belə gəlir ki, oranı gedib
görmək çəkilən əziyyətə dəyər. Sən orada var idin? Sən də var idin? Sən hansı qəzetdənsən?
J u r n a l i s t: «Azadlıq» qəzetindənəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Azadlıq» qəzetindən... Sən necə, vardın?
J u r n a l i s t: Xeyr, mən yox idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə bir sözünüz varmı?
S u a l: Cənab Prezident, Köçəryanla son görüşünüz əvvəlkilərdən mahiyyəti etibarilə əsasən nə ilə
fərqlənir?
C a v a b: Bu söhbətləri kənara qoyun. Mən sizə dedim ki, Köçəryanla görüşüm haqqında dediyimiz
sözlərdən başqa heç nə deməyəcəyəm. Bu barədə sual verməyin.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Köçəryanla görüşərkən Ermənistanın Müdafiə naziri bizim kütləvi
informasiya vasitələrinə müsahibə verib və bildirib ki, Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın tərkibində
təsəvvür etmir və ümumiyyətlə, heç Mehri problemi də ortalığa gələ bilməz. Bəs Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bilirsənmi, o mənimlə danışmayıbdır. Mən prezidentlə danışmışam. Prezident də mənimlə
danışıbdır. Orada hər adam öz sözünü deyə bilər.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanda taxıl məhsulu artıb. Yığım zamanı Bərdədə, Cəlilabadda
kənd təsərrüfatı texnikasının çatışmaması ilə əlaqədar müəyyən problemlər yaranıbdır.
C a v a b: Mən bunu bilmirdim. Belə bir hal varsa, mən sabah göstəriş verərəm. Çünki bu il taxılımız
keçən ilkindən də çox olmalıdır. Mənə dedilər ki, bu il topladığımız taxılla ölkəmizin tələbatını təmin
edəcəyik. Əlbəttə, məhsul var, indi əsas odur ki, onu yığıb, toplayıb anbara gətirmək lazımdır. Məndə bu
siqnal yoxdur. Bir halda ki, siz deyirsiniz, sabah mən məşğul olaram.
S u a l: Cənab Prezident, sabah sərhədçi günüdür. Bununla əlaqədar Zaqatala hadisələrində həlak
olan sərhədçilərlə bağlı fərman verəcəksinizmi?
C a v a b: İş onda deyil ki, hansı gün, nə vaxt sərəncam verəcəyik. Zaqatalada fərqlənmiş, həlak olmuş
sərhədçilərin xidmətini mən qeyd edəcəyəm. Sağ olun.
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PAYTAXT SAKİNLƏRİ QARŞISINDA NİTQİ
(21 avqust 2002)
Bakı, Nizami rayonu
21 avqust 2002-ci il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, Nizami rayonunun sakinlərini, Bakının bütün sakinlərini səmimi-qəlbdən salamlayıram.
Sizin hər birinizə cansağlığı, səadət və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bu gün işin sonunda mən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovla telefonla
danışırdım. O mənə dedi ki, biz vaxtaşırı parklarda – Milli Parkda, başqa parklarda açıq havada böyük
konsertlər təşkil edirik, bunlar da bizim vətəndaşlarımızın yaxşı istirahətinə kömək edir. Mən dedim ki, bu
çox yaxşı şeydir. Hərdən bunu televiziya ilə görürəm. , mənə dedi ki, bu gün Nizami rayonundakı parkda
belə bir konsert olacaqdır, bunu «Space» özəl televiziya kanalı təşkil edibdir. Maraqlandım və dedim ki, əgər
imkan tapsam, gələrəm. Amma sonra həvəsim daha da artdı və gəldim. Bu əhval-ruhiyyəni, bu mənzərəni,
sizi, Azərbaycanın bu gözəl insanlarını görəndə, təbiidir ki, daha da sevindim. Mən çox məmnunam ki, siz
belə yaxşı istirahət edirsiniz.
Bizim incəsənət ustaları sizə istirahət etmək üçün xidmət edirlər. Mən də bu gün sizinlə bərabər bu
istirahəti keçirirəm.
Xatırlayıram, dörd il bundan öncə – 1998-ci ildə mən burada sizinlə görüşmüşdüm. Onda bu park yenicə
yaranmışdı. Məni buraya dəvət etdilər. O vaxt da burada indiki kimi həddindən artıq insan toplaşmışdı,
konsert vardı. Mən də o vaxt Nizami rayonunun sakinləri ilə birlikdə bu konsertdə oldum. Hətta çıxış edərək
bəzi fikirlərimi də bildirdim. O vaxtdan dörd il keçibdir. Dörd il o qədər də böyük bir zaman deyildir. Amma
bu illərdə Azərbaycan ardıcıl surətdə inkişaf edib, insanlarımızın rifahı yaxşılaşıb, həyat daha da gözəlləşibdir. Bu park da artıq dörd il bundan öncəki park deyildir. Görürəm, ağaclar böyüyüb, çiçəklər, güllər
var. Bunların hamısı insanlar, Azərbaycanın vətəndaşları üçündür.
Son illər Bakıda belə parkların yaranması çox əhəmiyyətli haldır. Çünki biz indi görürük ki, Bakıda
dənizkənarı bulvardan – Milli Parkdan əlavə, mikrorayonlarda onlarca park yaranıb və onlar vətəndaşların
istirahətinə şərait yaradır. Mən o vaxt da bu təşəbbüsü dəstəkləmişdim. Çünki yəqin siz unutmamısınız, mən
hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanın, xüsusən Bakının yaşıllaşdırılması proqramını irəli sürmüşdüm. O proqramı
ardıcıl surətdə həyata keçirirdim. O illərdə, təxminən 25–30 il bundan öncə bizim basdırdığımız kiçik ağaclar
indi böyüyüb, şəhərin müxtəlif küçələrini, prospektlərini, parklarını bəzəyir. Bu çox gözəl, xeyirxah işdir. Bu
təkcə gözəllik üçün deyildir. Bakının belə yaşıllaşdırılması respublika paytaxtının iqliminin daha da
yaxşılaşmasına, havasının təmizlənməsinə çox kömək edir. Bəlkə də hər insan bunu bir dəqiqədə hiss etmir.
Ancaq bu həqiqətdir və aparılan müşahidələr bunu göstərir.
Son ildə Bakıda görülən işlər – müxtəlif, yaddan çıxmış guşələrdə, bağçalarda, parklarda yeni-yeni
əyləncə və istirahət yerlərinin yaranması, fəvvarələrin yaranması, küçələrin, prospektlərin təmizliyinə diqqət
yetirilməsi və başqa abadlıq işləri sizi də, məni də sevindirir. Mən bunları daim izləyirəm. Hər bir belə
müsbət addıma çox yüksək qiymət verirəm. Amma eyni zamanda bu hələ o demək deyildir ki, Bakıda biz hər
yeri təmizləmişik.
Mən bir dəfə Azərbaycan televiziyasının sədri Xudiyevə dedim ki, siz şəhərin müxtəlif yerlərini gəzin,
baxın. Çoxlu çatışmazlıqlar, nöqsanlar, antisanitariya halları taparsınız. O mənim bu məsləhətimə qulaq asdı.
İndi Azərbaycan televiziyasının «Xəbərlər» proqramında hərdən baxıram ki, gedib bir yerdə çox
antisanitariya vəziyyətində olan guşəni tapırlar, çəkirlər, orada olan insanlarla danışırlar, onların səsini
yazırlar. İnsanlar öz narazılığını, etirazını bildirirlər. Televiziyanın bu işi çox yaxşı haldır – tapır, göstərir.
Ondan sonra isə bizim icra orqanları, rayon və şəhər icra hakimiyyəti orqanları mütləq gedib o yerləri
sahmana salmalıdırlar.
Bakı böyük şəhərdir. Təəssüflər ki, burada 10–15 il içərisində pərakəndəlik olub, şəhərsalma prinsipləri
çox yerdə pozulubdur. Bunlar da belə hallara gətirib çıxarıbdır. Amma bunların hamısını deyərkən, güman
edirəm, razı olarsınız ki, bu gün bizim hamımız bir səslə deyək: son aylarda, son ildə Bakıda çox gözəl işlər
görülür, biz bunu dəstəkləyirik və ümidvarıq ki, bu işlər davam edəcəkdir.
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Bu günlər 1993-cü ildə olan bəzi hadisələri, Azərbaycanın parçalanması, dağılması ilə əlaqədar olan bəzi
hadisələri televiziya göstərir və bir də hamının yadına salır ki, Azərbaycan nə vəziyyətdə idi. Təəssüflər
olsun ki, 1991,1992,1993-cü illərdə Azərbaycanda hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik və insanlara çox mənfi
münasibət baş alıb gedirdi. O vaxtdan 9 il keçibdir. Amma indi görürsünüz, təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın hər yerində əmin-amanlıq, rahatlıq var. İnsanlar rahat istirahət edə bilirlər. İnsanların yaşaması
üçün şərait yaranıbdır. Bunlar bizim əldə etdiyimiz nailiyyətlərdir. Ancaq biz heç də demirik ki, hər şey edilibdir. Yox. Bundan sonra hələ çox işlər görülməlidir. Azərbaycanda işsizlik problemi var, bu, həll
olunmalıdır. Digər problemlər var, həll olunmalıdır. Bu axşam istirahət saatlarında sizin vaxtınızı alıb sizə
narahatçılıq gətirmək istəmirəm. Ancaq sizə bildirmək istəyirəm ki, bizim ölkəmizdəki nöqsanları, çatışmazlıqları hakimiyyət orqanları, xüsusən prezident görür, onların aradan qaldırılması üçün lazımi tədbirlər
görülür.
Bizim hamımızın bir böyük dərdi var – Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını azad etmək, yerindənyurdundan didərgin düşmüş soydaşlarımızı öz elinə, obasına qaytarmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
bərpa etmək və bölgədə sülh yaratmaq. Siz bilirsiniz ki, ötən illər biz ardıcıl olaraq bu işlə məşğul olmuşuq.
Bu günlərdə, avqustun 14-də mən Ermənistan–Azərbaycan sərhədində – Naxçıvan Muxtar
Respublikasında, Sədərəkdə Ermənistan prezidenti Köçəryanla yenidən görüşdüm. Biz əvvəllər də
görüşmüşdük. Biz dörd saat danışıq apardıq, məsələləri müzakirə etdik. Onun da, mənim də fikrim budur ki,
məsələ sülh yolu ilə həll olunmalıdır. Ancaq nə cür həll olunmalıdır – bunda çətinliklər var. Amma buna
baxmayaraq, mən bəyan etdim və bu gün sizə də bildirmək istəyirəm ki, bu danışıqlar və Minsk qrupunun
həmsədrləri tərəfindən aparılan işlər davam etdirilməlidir, biz məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına
çalışmalıyıq. İnanıram ki, buna biz nail olacağıq. İşğal olunmuş torpaqlarımız azad ediləçəkdir.
Əziz dostlar, mən bu axşam vaxtı sizə bir sual vermək istəyirəm. Avqustun 24-də, şənbə günü
Azərbaycanda nə baş verəcək?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Referendum!
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bir də təkrar edin, mən yaxşı eşitmədim.
Y e r d ə n s ə s l ə r: Referendum!
H e y d ə r Ə l i y e v: Referendum, yaxşı bilirsiniz. Bu referendum nə üçündür?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Azərbaycan Konstitusiyasında bəzi dəyişikliklər etmək üçün.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu dəyişikliklər nəyə lazımdır?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə bildirmək istəyirəm ki, müstəqil dövlət kimi, Azərbaycan 1995-ci ildə öz
Konstitusiyasını ümumxalq səsverməsi, referendum vasitəsilə qəbul etdi. Mənim xatirimdədir ki, biz bu
Konstitusiyanın layihəsini necə ağır və çətin şəraitdə hazırlayırdıq. Bu Konstitusiyanın əleyhinə çıxanlar da,
bəyənməyənlər də var idi. Ancaq biz Konstitusiya layihəsini ümumxalq səsverməsinə çıxardıq və xalq bizim
təqdim etdiyimiz layihəyə «hə» dedi, onun lehinə səs verdi və Konstitusiya xalq tərəfindən qəbul olundu.
Biz 7 ildir ki, bu Konstitusiyanın müddəalarından istifadə edərək, bu Konstitusiyaya riayət edərək, bu
Konstitusiyanın göstərdiyi yolla gedərək Azərbaycanı inkişaf etdiririk. Bu Konstitusiya əsasında yüzlərlə
qanun qəbul olunubdur. Onlar müstəqil Azərbaycanda hüquqi, demokratik və dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesinin həyata keçirilməsi üçün öz xidmətlərini göstəriblər. Ölkəmizin iqtisadiyyatında aparılan islahatlar,
struktur dəyişiklikləri, bir çox digər tədbirlər – bunlar hamısı Azərbaycanın Əsas Qanunu, Konstitusiyası
əsasında həyata keçirilir.
Ancaq illər keçir, dünyada və respublikamızda dəyişikliklər əmələ gəlir, bunlar da Konstitusiyanın bəzi
maddələrində vaxtaşırı dəyişiklik etmək zərurətini meydana çıxarır. Amma Azərbaycanın Konstitusiyası
referendum vasitəsilə qəbul olunduğuna görə, biz xalqın ixtiyarı olmadan Konstitusiyanın heç bir müddəasını, maddəsini dəyişə bilmərik. Ona görə də mən Azərbaycan prezidentinə Konstitusiya ilə verilmiş
səlahiyyətlərdən istifadə edərək, iyunun 22-də Konstitusiyada bəzi dəyişikliklər olunmasına dair referendum
aktı layihəsinin müzakirəyə verilməsi haqqında fərman imzaladım. İki aya yaxındır ki, hər yerdə müzakirələr
gedir. Radio, televiziya, qəzetlər və digər kütləvi informasiya vasitələri bu dəyişiklikləri izah ediblər və
edirlər. Mən əminəm ki, bu dəyişikliklərin tam əksəriyyətini Azərbaycanın səsvermə hüququna malik olan
vətəndaşları artıq bilirlər. Avqustun 24-də referendum keçiriləcək və həmin dəyişikliklərə səs veriləcəkdir.
Ümidvaram ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tam əksəriyyəti mənim təqdim etdiyim bu dəyişikliklərə səs
verəcək və referendum uğurla keçəcəkdir.
Bilirsiniz ki, bu referendumun keçirilməsinə və nəzərdə tutulan bəzi dəyişikliklərin aparılmasının
əleyhinə çıxanlar da var. Onlar kimlərdir? Müxalifət partiyaları, müxalifət təşkilatları. Başqa bu
dəyişikliklərin əleyhinə çıxanlar yoxdur. Müxalifət partiyaları Konstitusiyaya dəyişikliklərin nə üçün əley-
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hinə çıxırlar? Orada əleyhinə çıxılası bir şey yoxdur. O dəyişikliklər birinci növbədə, Azərbaycan
vətəndaşlarının hüquq və azadlıqlarının daha da yaxşı təmin edilməsinə həsr olunmuşdur. Bu bizim
Konstitusiyanın əsas məqsədidir. Konstitusiyanın üçdə bir hissəsi Azərbaycan vətəndaşlarının hüquq və
azadlıqlarının təmin edilməsinə həsr olunubdur. İndi bu hüquq və azadlıqları daha da etibarlı təmin etmək
üçün həmin dəyişikliklər təklif edilir.
Bir neçə başqa dəyişikliklər də var. Əgər prezident fəaliyyətini həyata keçirə bilməsə, səlahiyyətlərini
kimə – Milli Məclisin sədrinə və ya Baş nazirə verməlidir? Vətəndaş üçün bunun nə fərqi var?! Heç bir fərqi
yoxdur. Amma bunun əleyhinə çıxanlar, sadəcə, hər şeyin əleyhinə çıxırlar. Əgər mən əksinə düzəlişlər
versəydim, onlar yenə də əleyhinə çıxacaqdılar. Çünki təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda formalaşmış
müxalifət çox gücsüz bir müxalifətdir. Həm də müxalifət-iqtidar münasibətlərinə aid olan yüksək
mədəniyyət səviyyəsinə qalxa bilməyiblər.
Otuz müxalifət partiyası avqustun 20-də Bakıda «20 Yanvar» metrosundan «Qələbə» kinoteatrının
qarşısına qədər yürüş-mitinq keçiriblər. Nə üçün? Bu referendumun əleyhinə çıxırlar. Həmin otuz partiya
cəmisi iki minə qədər adam toplaya bilibdir. Əgər siz bu qədər çalışıb öz kütləvi aksiyanıza iki mindən artıq
adam toplaya bilmirsinizsə, bu millətə, bu xalqa mane olmayın! Qoy insanlar rahat yaşasınlar! Qoyun, biz
bütün bu proqramları yerinə yetirək! Mən belə deyəndə, siz düşünməyin ki, biz onların, bəzi müxalifət
qüvvələrinin belə hərəkətlərinə görə işimizi görə bilmirik. Biz işimizi görürük və görəcəyik. Bizə indiyə
qədər heç kəs mane ola bilməyib və bundan sonra da mane ola bilməyəcəkdir.
Ancaq baxıram, bu gün burada – bu parkda neçə min adam var. Vallah, mənə dedilər ki, parkda 25–30
min adam var. Sizdən soruşuram, burada nə qədər adam var?
Y e r d ə n s ə s l ə r: 30 minədək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu tədbiri «Space» telekanalı təşkil edibdir. Onlar deyirlər ki, 30 min adam var.
Amma 30 müxalifət partiyası yürüş-mitinqə iki min adam çıxartdı. Ancaq təkcə «Spase» telekanalının
dəvəti ilə bu gün bu parka 30 min adam toplaşıbdır. Çünki niyə? Ona görə ki, bu adamların hamısı bir amalla
– Azərbaycanın dövlətçiliyini möhkəmləndirmək, Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirmək, Azərbaycanın qarşısında duran problemləri həll etmək, Azərbaycanı inkişaf etdirmək amalları ilə yaşayırlar.
Əziz dostlar!
Mən Azərbaycan vətəndaşlarından həddindən artıq razıyam. Çünki bu 9 ildə həyata keçirdiyim
tədbirlərin hamısında mən Azərbaycan vətəndaşlarının dəstəyini almışam və bu dəstəyə görə də 9 ildir ki,
Azərbaycanın prezidenti vəzifəsini həyata keçirirəm. Ümidvaram ki, bu dəstəyi mən sizdən bundan sonra da
alacağam.
Beləliklə, mən heç şübhə etmirəm ki, ayın 24-də hamınız tezdən seçki məntəqələrinə gedəcək və
referenduma çıxarılan dəyişikliklərə səs verəcəksiniz.
Yaşasın qəhrəman Azərbaycan xalqı!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!
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TÜRKİYƏNİN MƏRMƏRƏ QRUPU STRATEJİ VƏ SOSİAL ARAŞDIRMALAR
VƏQFİNİN SƏDRİ AKKAN SUVƏRİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞÜ
(23 avqust 2002)
Prezident sarayı
23 avqust 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə təşəkkür edirəm ki, vaxtınızı sərf edib Azərbaycana gəlmisiniz və
referendumun gedişini müşahidə edəcəksiniz. Sizin Azərbaycanla, xüsusilə mənimlə çox yaxın dostluq
əlaqələriniz yəqin ki, sizi bu dəfə Azərbaycana gətirən əsas səbəblərdən biridir. Mən buna görə sizə təşəkkür
edirəm, çox sağ olun. Ancaq eyni zamanda, siz mənim çox yaxın dostlarımsınız. Şəxsən çox məmnunam ki,
mənə yenə də dostlarımla görüşmək nəsib oldu.
Mən Türkiyədə olanda bəzən görüşürük. Azərbaycana gəlirsiniz, çox sağ olun, görüşürük. Bunların
hamısı lazımdır. Çünki dostlar görüşməlidir, danışmalıdır. Görüşmək, danışmaq olmasa, bəzən dostluq
əlaqələri də soyuyur. Düzdür, bizim əlaqələrimiz soyumaz, çünki dostluğumuz böyükdür, dərindir.
Doğrudur, bəzi böyük tədbirlərinizdə iştirak etməyə məni dəvət edirsiniz, lakin vaxt olmur, gələ bilmirəm.
Amma gərək bir dəfə xüsusi olaraq sizin vəqflə bağlı Türkiyəyə, İstanbula gələm. Axı mən sizin vəqfin fəxri
başqanlarından biriyəm. Ona görə gəlməliyəm, bu mənim borcumdur. Amma siz də görürsünüz ki, bizim
işlərimiz olduqca çoxdur, ona görə də imkan edə bilmirəm. Bir müddət əvvəl mən İstanbulda, Qara Dəniz İş
Birliyinin toplantısında oldum, sizinlə görüşdüm. Amma vəqfi ziyarət etməyə imkanım olmadı. Çünki
Ankaraya getdim. Orada bir çox işlər vardı, oradan da Qarsa getdim, yəqin ki, eşitdiniz. Qarsdakı Qafqaz
Universiteti mənə fəxri doktor adı veribdir.
Düzdür, Türkiyədə bir çox universitetlər mənə fəxri doktor adı veriblər, hələ almamışam. Ancaq Qarsa
getdim, çünki Qars mənim üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Mən Naxçıvanda yaşayanda Türkiyəyə İğdırdan,
Qarsdan keçib gəlirdim. Qarsın Azərbaycanla əlaqələrdə də xüsusi yeri var. Bilirsiniz ki, məşhur Qars
müqaviləsi var, 1921-ci ilin oktyabr ayında Qarsda Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, bir də Ermənistan tərəfindən imzalanıbdır. Bu müqavilə Azərbaycan, Ermənistan, Türkiyə sərhədlərinin müəyyən
edilməsi haqqındadır. O vaxt ermənilər iddia edirdilər ki, Türkiyənin şərqində olan torpaqlar guya onlara
məxsusdur. Bizim bəzi başqa torpaqlara da iddia irəli sürürdülər. Bu baxımdan Qars müqaviləsi çox
əhəmiyyətli bir sənəddir. Bunu çoxları unutmuşdu, tarixdə qalmışdı. Amma mən Naxçıvanda işləyəndə bu
bölgənin problemləri ilə məşğul oldum, Naxçıvanı qorumaq lazım idi. Mən bilirdim ki, Qars anlaşması var.
1992-ci ilin fevral ayında Ankaraya gəldim. Orada Qars anlaşması haqqında mətbuata geniş məlumat
verdim. Beləliklə, bu anlaşma yenidən gündəliyə çıxdı.
Xatirimdədir ki, Moskvada buna çox mənfi reaksiya verdilər. Naxçıvanda bir dəfə televiziyaya baxırdım.
Moskvadan Qars müqaviləsinə aid bir veriliş verdilər. Axırda isə bildirdilər ki, bu müqavilənin heç bir
hüquqi qüvvəsi yoxdur, hətta Qars müqaviləsinin mətnini elə studiyadaca yandırdılar. Amma onu yandırmaq
mümkün deyil, bu müqavilə o vaxt həmin dövlətlər tərəfindən imzalanıb, hər dövlət tərəfindən ratifikasiya
olunub və ümumdünya, beynəlxalq təşkilatlarda qeydə alınıbdır, onu pozmaq mümkün deyildir.
A k k a n S u v ə r: Möhtərəm Cümhur başqanımız, yenidən Sizin hüzurunuzda olduğumuz və fəxri
sədrimiz kimi, Sizə vəqfimizin ötən ilki fəaliyyəti barədə hesabat təqdim etdiyimiz üçün böyük sevinc
duyuruq. Sözlərimə başlamazdan əvvəl, Türkiyə Respublikasının 9-cu prezidenti Süleyman Dəmirəlin
salamını və ehtiramını Sizə çatdırmaqdan bəxtiyarlıq duyduğumu bildirmək istəyirəm. Buraya qədəm qoyduğumuz ilk andan gördük ki, sanki köhnə Bakı yox olmuş, yeni Bakı yaranmışdır. Tərtəmiz küçələri və
işıqları ilə şəhər tanınmayacaq dərəcədə dəyişmiş, son dərəcə gözəlləşmişdir. Doğrusu, Bakını tanıya
bilmədik. Sizin hüzurunuzda Bakının bələdiyyə rəisini ürəkdən təbrik edirik.
Dəyərli Cümhur başqanımız, Siz böyük bir iş gördünüz və Azərbaycan televiziyasının Türkiyəyə
yayımını təşkil etdiniz. Bu bizim Azərbaycanla olan əlaqələrimizin qüvvətlənməsinə, artmasına böyük təkan
verir. Türkiyədə, demək olar, hamı hər axşam Azərbaycan televiziyasına baxır. Bu barədə dost-tanışdan çox
eşitmişəm. Sizə deyim ki, bu çox gözəl bir iş oldu. Nəticədə həm Sizi televiziyada görmək, həm də on il
bundan əvvəlki hadisələrin ildönümlərini seyr etmək türk ziyalılarına çox ləzzət verir.
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Buraya gəlişimizin bir səbəbi də keçiriləcək referendumla bağlıdır. Dünyada çox az ölkə var ki,
Konstitusiyada dəyişiklik aparmaq üçün öz xalqının ayağına gedir. Məsələn, bizim ölkəmizdə belə şeyləri
məclisdə həll edirlər.
Parlament üzvləri əl qaldırmaqla Konstitusiyada istənilən dəyişikliyi edə bilərlər. Ancaq Siz bunun ən
gözəlini həyata keçirirsiniz. Bizdən fərqli olaraq, bunu xalqın müzakirəsinə verirsiniz. Bu münasibətlə biz
zati-alinizin şəxsində bütün azərbaycanlı qardaşlarımızı təbrik edirik. Bu, demokratiya üçün çox böyük
xeyirxahlıq, insan haqlarına böyük hörmət nümunəsidir.
Sizin Türkiyəyə səfərizin çox uğurla keçdiyini xatırlayıram. Siz Türkiyədə çox az dövlət başçısına göstərilən bir səmimiyyət, hörmət və qardaşlıq duyğuları ilə qarşılandınız. Bu, türk millətinin həm zati-alinizə
olan məhəbbətinin, həm də qardaş Azərbaycana bəslədiyi duyğuların parlaq təzahürü idi. Başqa bir hadisə də
Türkiyədə çox böyük əks-səda doğurdu. Türkiyə futbol komandası dünya birinciliyində üçüncü yer qazandıqda, Türkiyə prezidenti və Baş naziri də daxil olmaqla – bunu tam səmimiyyətimlə söyləyirəm – heç
kimdən səs-səmir çıxmazdan əvvəl Siz türk millətinə təbrik göndərdiniz. O, Türkiyə televiziyaları tərəfindən
dəfələrlə göstərilirdi. Xüsusilə, «qardaşım Əhməd Necdət Sezər» kəlmələri ilə başlayan və «bu zəfər yalnız
Türkiyənin deyil, bütün türk dünyasınındır» sözləri ilə davam edən təbrikiniz Türkiyədə çox böyük reaksiya
doğurdu.
Vəqfin fəaliyyətindən söhbət açaraq bildirmək istəyirəm ki, ötən il biz BMT-nin keçirdiyi toplantılarda
Türkiyəni qeyri-hökumət təşkilatı kimi təmsil etmişik. Keçən il Özbəkistanda keçirilən prezident
seçkilərində mən BMT tərəfindən müşahidəçi kimi iştirak etdim. 2001-ci ildə 10 nəfərlik bir heyətlə
Sofiyada səfərdə olduq. Bolqarıstanın prezidenti, Baş naziri, parlamentin sədri, Xarici Işlər naziri, habelə
keçmiş prezident Jelyu Jelev tərəfindən qəbul edildik. Bütün bu görüşlərdə zati-alinizin bizim vəqfin fəxri
sədri olduğunu vurğuladıq.
Bundan əlavə, 2001-ci ildə 4-cü Avrasiya İqtisadi Zirvəsini və Dünya İdarəçi Qadınlar Forumunu uğurla
keçirdik. Bu mühüm tədbirlərə göndərdiyiniz təbrik məktublarınıza görə Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm.
Mərmərə qrupu vəqfi keçən il Türkiyənin ən nüfuzlu 125 qurumu ilə birlikdə «Avropa Birliyinə – bəli!»
kampaniyasını təşkil etmişdir. Bu kampaniya çox böyük uğurla başa çatmış və bildiyiniz kimi, Türkiyə
Böyük Millət Məclisi Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün lazım olan bütün qanunları təsdiq etmişdir. Vəqfimiz
Türkiyədəki mühüm bir tədbirdə də təşəbbüskar kimi çıxış etmişdir. Ölkənin ən nüfuzlu qurumları ilə
birlikdə Türkiyə Etika Dərnəyini yaratmışıq. Bu dərnək hazırda və gələcəkdə ölkəmizdə mühüm məsələlər
barədə doğru və dürüst qərarlar qəbul olunmasına nəzarət edəcək bir mexanizm rolunu oynayacaqdır.
Müntəzəm olaraq aylıq toplantılarımızı da keçirmişik. Bu toplantılarda Süleyman Dəmirəl, Tansu Çillər,
Məsud Yılmaz, Rusiya və Çin səfirləri, hərbçilər, Milli Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, Konstitusiya
Məhkəməsinin sədri, tanınmış qurumların rəhbərləri iştirak etmişlər.
Bu il sentyarbrın 26–28-də İstanbulda keçirəcəyimiz 5-ci Avrasiya İqtisadi Zirvəsinə zati-alinizin təbrik
məktubu göndərəcəyinə, yüksək səviyyəli Azərbaycan nümayəndə heyətinin bu tədbirdə iştirak edəcəyinə
ümid edirik. Bundan başqa, oktyabrın 17-dən 19-dək keçiriləcək «Türkiyə və qonşu ölkələrin qadın
parlament üzvlərinin Sülh və əməkdaşlıq konfransı»na yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin iştirakını da
ürəkdən arzulayırıq.
Böyük Atatürkün latın əlifbasını qəbul etmək barədə 9 avqust 1928-ci il tarixli qərarının və zati-alinizin
Azərbaycanda latın əlifbasına keçmək haqqında 9 avqust 2001-ci il tarixli fərmanının xoş təsadüf nəticəsində
eyni günə düşməsi münasibətilə idarə heyətimizin Azərbaycandan gələn deputatlarla iyunun 15-də
İstanbulda keçirdiyi birgə iclasın qərarına əsasən, Siz Azərbaycana və türk dünyasına bu günədək bacarıqla
rəhbərlik etdiyinizə görə yekdilliklə 2002-ci ilin «Baş müəllim Atatürk» mükafatına layiq görülmüsünüz.
Sizi təbrik edirik. Latın əlifbası yolunda atdığınız bu böyük addım münasibətilə Sizə və şəxsinizdə
azərbaycanlı qardaşlarımıza bir daha təbriklərimizi yetirir, mükafatı qəbul etməyinizi xahiş edirik.
Bu, İstanbuldakı məşhur «Yıldız Porselen»də əllə hazırlanmışdır. Kənarları qızıl işləməlidir. Burada «Baş
müəllim Atatürk ödülü» sözləri yazılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vəqfin işləri haqqında verdiyiniz məlumat məni çox sevindirdi. Türkiyədə
vəqflər çoxdur, hər kəs vəqf yarada bilər, ona görə də bəzən başa düşmək olmur ki, bu necə böyük, dəyərli
vəqfdir, yoxsa adi bir vəqfdir.
Sizinlə İstanbulda tanış olanda məni öz vəqfinizə dəvət etdiniz. Böyük bir mərasim keçdi, nitq söylədik,
ziyafət də verdiniz. Orada çox adam var idi, mən onda hiss etdim ki, sizin vəqfiniz həqiqətən çox dəyərli
işlər görmüşdür, Türkiyədə böyük hörmətə malik olan vəqfdir. O vaxt Siz məni fəxri sədr seçdiniz və bundan
çox məmnun oldum. Son dövrlərdə, xüsusən də keçən il gördüyünüz işlər haqqında verdiyiniz məlumat fəxri
sədri olduğum bu vəqfin fəaliyyətinə məndə böyük ehtiram yaratdı. Çünki doğrudan da siz böyük işlər
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görürsünüz. Bütün bunlar məni çox sevindirir. Mən arzu edirəm ki, vəqfiniz bundan sonra daha da
genişlənsin, yalnız Türkiyədə deyil, bütün dünyada fəaliyyətini genişləndirsin. Türkiyə Cümhuriyyətinə,
xalqına fayda versin və Türkiyə ilə Azərbaycanın dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin inkişafına yeni-yeni
töhfələr versin.
Mənim sizin vəqfin fəxri sədri seçilməyim, ilk növbədə, Azərbaycanla Türkiyə arasında dostluq və
qardaşlıq əlaqələrinin inkişaf etməsi və genişlənməsi üçün yeni bir vasitədir.
Mən 9 ildir Azərbaycanın prezidentiyəm, bu müddətdə Türkiyə ilə əlaqələrimiz çox inkişaf edibdir. Bu
həm Azərbaycan xalqının iradəsidir, həm də prezident kimi, mənim iradəmdir. Mən bu xətti bundan sonra da
aparacağam. Biz bundan sonra da əlaqələrimizin daha da canlı olması üçün yeni-yeni imkanlar axtarıb
tapmalıyıq. Çünki dünyada çox böyük dəyişikliklər əmələ gəlir, hər ay, hər il dəyişir. Biz bütün bu
dəyişikliklərlə ayaqlaşmalıyıq.
Siz mənə «Baş müəllim Atatürk» mükafatını verdiniz. Bu, böyük bir mükafatdır. Siz bilirsiniz ki, mən
Atatürk adına beynəlxalq sülh mükafatı laureatıyam. Onu mənə Ankarada təqdim etdilər. İndi isə siz məni
baş müəllim adlandırırsınız. Mən bunu məmnuniyyətlə qəbul edirəm, çünki Atatürkün ideyalarını yaymaq,
təbliğ etmək və xalqımıza çatdırmaq, həm də bu ideyalardan faydalanmaq, istifadə etmək sahəsində çox işlər
görmüşəm. Bu, bir siyasi xadim, lider və prezident kimi mənim fəaliyyətimdə çox mühüm yer tutur. Təsadüfi
deyil ki, mən Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi yaratdım. Siz bunu bilirsiniz, orada böyük işlər görüləcəkdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin yaradıcısı Atatürk elə bir şəxsiyyətdir ki, onun haqqında nə qədər danışsan,
yenə də azdır. Atatürkün həyatını, fəaliyyətini daim öyrənmək lazımdır. Bizdəki Atatürk Mərkəzi bu işləri də
görəcəkdir. Atatürkün indiyə qədər Azərbaycanla əlaqədar dediyi sözləri, gördüyü işləri, naməlum qalan
cəhətləri aşkara çıxaracaqdır.
Belə çıxır ki, mən də bu sahədə öyrətmənlik, müəllimlik etməliyəm. Baş müəllim kimi, gərək başqa
müəllimlərə də öyrədəm ki, Atatürkün ideyalarını necə həyata keçirmək lazımdır. Mənə təqdim etdiyiniz bu
hədiyyə də çox qiymətlidir. O mənada yox ki, bunun müəyyən maddi dəyəri var, o mənada ki, siz Azərbaycanın cümhur başqanı kimi, məni Atatürklə bir yerdə təsvir edibsiniz və gözəl ornament içində göstəribsiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Düzdür, mənim Atatürklə yan-yana şəklim olmayıbdır. Çünki məm Atatürkün
yanında olmamışam, özüm də öz şəklimi Atatürkün şəklinin yanına qoya bilmərəm. Amma siz bunu
etmisiniz. Çox təşəkkür edirəm.
Bir sözlə, mən Mərmərə qrupu vəqfinin fəaliyyətindən çox razıyam. Gördüyünüz işləri çox yüksək
qiymətləndirirəm. Güman edirəm ki, bundan sonra daha böyük işlər görəcəksiniz. Mən vəqfinizin fəxri sədri
olmağımdan iftixar duyuram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
1995-ci İLDƏ QƏBUL EDİLMİŞ KONSTİTUSİYASININ TƏKLİF OLUNAN
DƏYİŞİKLİKLƏRLƏ ƏLAQƏDAR YERLİ VƏ XARİCİ JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA VERDİYİ CAVAB
(24 avqust 2002)
Bakı şəhərinin Səbail rayonundakı
17 nömrəli referendum məntəqəsi
24 avqust 2002-ci il
S u a l: Cənab Prezident, lütfən deyin, Sizcə, oğlunuz İlham Əliyev qarşıdakı prezident
seçkilərində namizədliyini irəli sürəcəkmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bu sualı nə üçün verirsiniz? Siz hansı kütləvi informasiya vasitəsini təmsil
edirsiniz?
J u r n a l i s t: Mən İngiltərədənəm və «Röyter» agentliyini təmsil edirəm. Çoxları deyir ki, növbəti
prezident oğlunuz olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu o barədə danışanlardan soruşun.
S u a l: Siz prezident seçkilərində iştirak edəcəksinizmi?
C a v a b: Bəli, mən qarşıdakı seçkilərdə iştirak edəcəyəm və bunu açıqlamışam. 2003-cü ildə prezident
seçkilərində iştirak edəcəyəm və ümidvaram ki, məni üçüncü dəfə də seçəcəklər. Əgər oğluma suallarınız
varsa, bunu ona ana dilinizdə verə bilərsiniz.
S u a l: Siz Konstitusiyaya bu dəyişiklikləri necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Bu mənim təşəbbüsümdür, bu məsələləri referenduma mən çıxarmışam. Bu o deməkdir ki,
mən onları zəruri hesab edirəm. Çünki demokratik dövlətimizin ilk Konstitusiyasını qəbul etdiyimiz vaxtdan
7 il keçmişdir. Bu müddət ərzində dünyada və ölkəmizdə çox şey dəyişibdir. Konstitusiyamız referendumda
qəbul olunduğuna görə – bu da yaxşı haldır, ona parlament vasitəsilə, hər kəsin istədiyi kimi dəyişikliklər
etmək olmaz – dəyişikliklər ancaq ümumxalq səsverməsi, referendum yolu ilə edilə bilər. Ona görə də mən
təklif olunan dəyişiklikləri referenduma, ümumxalq səsverməsinə çıxartdım. Hesab edirəm ki, xalq səs
verəcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Siz özünüz necə səs verdiniz, bütün bəndlərə «hə» dediniz, yoxsa…
C a v a b: Əlbəttə, «hə» dedim.
S u a l: Alternativ xidmətlə bağlı bəndə də? Naxçıvanda deyirdiniz ki, bu barədə düşünəcəyəm.
C a v a b: Gərək onu mənim yadıma salaydınız. İndi mən yox desəydim, onsuz da bir şey çıxmayacaqdı.
Amma yadımdadır, sən Naxçıvanda dedin, düşünmək lazımdır. Hələ vaxt var, bu barədə düşünərik.
S u a l: Yəqin ki, qanunvericiliklə tənzimlənəcəkdir.
C a v a b: Baxarıq. Amma yadıma sal, mənim yadımdan çıxır. Daha başqa sualı olan var?
S u a l: Cənab Prezident, referendumun gedişi ilə bağlı yəqin Sizə tez-tez məlumat verirlər.
Vəziyyət Sizi qane edirmi?
C a v a b: Mənə elə gəlir ki, çox yaxşıdır. Mən buraya gəlməzdən əvvəl telefon etdim, öyrəndim, indi
rəqəmlər haqqında heç bir şey demək istəmirəm. Ancaq fəallıq çox yüksəkdir. Mən evdən buraya gələnə
qədər bir neçə məntəqənin yanından keçmişəm. Məntəqələrdə çoxlu adamlar var, məni bir-iki yerdə hətta
saxlamaq istədilər. Camaat çox fəaldır.
S u a l: Cənab Prezident, Nardaranda əhali referendumda iştirak edir. Amma onların Sizdən xahişi
qalır. Onlar Sizinlə görüşmək barədə xahiş ediblər. Amma referenduma gedirlər. Buna münasibətiniz
necədir?
C a v a b: Referenduma gedirlərsə, çox gözəl. İndi onlar referenduma getsələr, başqa məsələlərdə öz
səhvlərini başa düşsələr… Hər halda, hökumətin onlara münasibəti həmişə yaxşı olubdur və yaxşı da
olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, yenə də nə vaxtsa Konstitusiyaya dəyişikliklər və əlavələr
olunacaqmı?
C a v a b: Ay qardaş, elə sual verirsən ki… Yeddi ildə birinci dəfədir ki, Konstitusiyada dəyişiklik edirik,
onu da görürsən ki, nə qalmaqalla… Yəni, xalq arasında qalmaqal yoxdur. Ancaq müxalifətdir, heç
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anlamıram nə üçün belə şeylərə etiraz edir? Dəyişikliklər üçün yəqin ki, ehtiyac lazımdır. Mən sizə dəfələrlə
demişəm. Bu dəyişikliklər elə deyil ki, oturdun, fikirləşdin ki, bunları edək. Bunlar son illərdə yaranmış
vəziyyətlə əlaqədar gündəliyə gəlibdir. Ona görə də bu dəyişikliklər edilir.
Əgər gələcəkdə də hansısa bir dəyişikliyə ehtiyac olarsa, təbii ki, ediləcəkdir. Ancaq yenə də referendum
vasitəsilə.
S u a l: Cənab Prezident, Avropa Şurasının nümayəndəsi Andreas Qross buradadır, referendumu
izləmək üçün Azərbaycana gəlibdir. O, Azərbaycan haqqında sərt fikirlər bildirir. Rəsmi Bakının
buna münasibəti necə olacaqdır?
C a v a b: Nə bilim, mənim bundan heç xəbərim yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, bir çox müxalifət partiyaları referendumda müşahidəçi kimi iştirak
etməkdən də imtina etdilər…
H e y d ə r Ə l i y e v: İmtina etdilər? Bəs onlar bir o qədər müşahidəçi vəsiqəsi aldılar.
J u r n a l i s t: Bəziləri iştirak edirlər, amma bəziləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının onlara şərait
yaratmadığını bəhanə gətirərək, referendumu müşahidə etməkdən boyun qaçırdılar. Siz özünüz necə,
Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən razısınızmi?
C a v a b: Necə yəni onlara şərait yaradılmayıb? Onlara 22 min vəsiqə verilibdir. Özü də biz burada
qanunu pozduq, onların xahişinə görə pozduq. Çünki hər bir müşahidəçi vəsiqəni gəlib referendum
dairəsində almalıdır. Mərkəzi Seçki Komissiyası da xəbər vermişdi ki, müşahidəçilər öz vəsiqələrini gəlib
referendum dairələrindən ala bilərlər. Ancaq onlar müşahidəçi vəsiqəsini bir həftə gedib almadılar. Ondan
sonra, referenduma 3 gün qalmış hay-küy saldılar. Dedilər ki, məsələn, hansısa partiya 4800 nəfərin
siyahısını veribdir. Elə bu siyahı ilə müşahidəçi vəsiqələrini bizə verin. Mərkəzi Seçki Komissiyası tələb etdi
ki, heç olmasa bu adamların ünvanını verin, görək ki, kimlərə müşahidəçi vəsiqəsi təqdim edirik. Yoxsa,
filankəs filankəsov, qurtardı getdi? Onlar da bunu etmədilər. Mənə dedilər, mən də məsləhət gördüm ki,
məsələni kəskinləşdirməsinlər. Mərkəzi Seçki Komissiyası 22 min vəsiqə veribdir. Bəzi partiyalar 4-5 min
vəsiqə alıblar.
Bəs onda bu vəsiqələri nə üçün, nədən ötrü almışdılar? Nə üçün onlar Mərkəzi Seçki Komissiyasından
narazı qalırlar? Yəqin düşünürdülər ki, onlara müşahidəçi vəsiqəsi verilməyəcəkdir, hay-küy salacaqlar.
Amma onların bütün bəhanələri götürüldü. Bəhanə götürüləndən sonra, indi nə deyim… Sağ olun.
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ALMANİYA FEDERATİV RESPUBLİKASININ
BAKIDAKI SƏFİRİ KLAUS QREVLİX İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(27 avqust 2002)
Prezident sarayı
27 avqust 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, xoş gördük sizi. Bakıda özünüzü necə hiss edirsiniz?
K l a u s Q r e v l i x: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Firavan gələcəyi olan
belə gözəl ölkədə özümü ancaq yaxşı hiss edə bilərəm. Cənab Prezident, Siz həmişə qeyd etmisiniz ki,
Almaniyanın sənayesi Azərbaycan iqtisadiyyatına böyük sərmayə qoymayıbdır. Amma bildirmək istəyirəm
ki, bu vəziyyət dəyişmək ərəfəsindədir. Bu yaxınlarda Azərbaycanda «Mannesman» şirkətinin törəmə şirkəti
yaradıldı. O, neft boru kəmərlərinin qorunması ilə məşğul olacaqdır. Onlar neft kəmərlərinin həm daxili, həm
xarici qoruyucu sistemlərini yaradırlar.
Bu yaxınlarda «Valterbau» şirkəti də bir zavod yaratdı, əsasən dəmir yolu üçün beton şpallar istehsal edir. Mən
əminəm ki, bu zavod nəinki Azərbaycanın tələbatını ödəyəcək, həm də region üçün məhsul istehsal edəcəkdir.
Gələcəkdə bir sıra başqa şirkətlərin də burada fəaliyyət göstərməsi gözlənilir.
Cənab Prezident, bilirik ki, Siz sənayenin inkişafına xüsusi diqqət yetirirsiniz. Əmin olmaq istərdim ki,
sənayeyə sərmayə qoyuluşu getdikcə artacaqdır. Bu da gələcəkdə ölkənizdə sabitliyin daha da möhkəmlənməsinə
zəmin yaradacaqdır. İnşaallah, Sizin rəhbərliyiniz altında Azərbaycanın sənayesi və iqtisadiyyatının başqa sahələri
bundan sonra da inkişaf edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam ki, siz mənim bu barədə fikirlərimi nəzərə almısınız və
Almaniyanın böyük sənaye şirkətlərinin Azərbaycanda fəaliyyətinin təmin olunması üçün səylər göstərmisiniz. «Mannesman» şirkətini mən tanıyıram. Bu, çoxdankı, dünyada məşhur olan böyük şirkətdir. Onun
Azərbaycana gəlməsini alqışlayıram. Mən belə başa düşdüm ki, həmin şirkət boruları korroziyadan mühafizə
etmək işlərini görəcəkdir.
Burada şpal istehsal edən zavod açmağınız da çox sevindirici haldır. Birincisi, Azərbaycanın şpala
tələbatı var. Təkcə Azərbaycanın yox, bütün bölgənin buna ehtiyacı var. Ona görə də o zavod burada çox
işlər görə bilər. Mən arzu edirəm ki, bu işlər davam etsin, Azərbaycana yeni şirkətlər gəlsin.
K l a u s Q r e v l i x: Cənab Prezident, mən bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kolorado
ştatında idim, orada bir konfrans keçirilirdi. Bu konfransda Bill Klinton və Madlen Olbrayt da iştirak
edirdilər. Makedoniya prezidenti Traykovski də gəlmişdi. Dünyanın hər yerindən çoxlu qonaqlar vardı.
Konfransın mövzusu «Terrorizmə qarşı mübarizə və demokratiyanın inkişafı» idi. Mənə elə gəlir ki, demokratiyanın inkişafı ilə terrorizmə qarşı mübarizə arasında xüsusi əlaqə var. Konfransda islamın müasirliyi
məsələsinə də toxunulmuşdu. Orada mən Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edirdim. Mən öz çıxışımda
dedim ki, Azərbaycan müasir islam ölkəsinin modelidir. Dəfələrlə qeyd etdim ki, Azərbaycanda ali təhsilli
gənclər çoxdur. Mən həmçinin Azərbaycanın dahi musiqiçiləri, mədəniyyət sahəsində çalışan şəxsləri
haqqında da məlumat verdim. Eyni zamanda, ölkənizin tolerantlığı haqqında da danışdım. Çıxışımda
bildirdim ki, Azərbaycanda şeyxülislam yepiskopla, yaxud da yəhudilərin dini icmasının rəhbəri ilə birlikdə
tədbirlərdə iştirak edir, bir masa arxasında əyləşir. Azərbaycanda dinlər arasında heç vaxt heç bir
məhdudiyyət qoyulmur.
Eləcə də Azərbaycanın mövcud potensialı haqqında məlumat verdim.
Orada mən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxundum. Dedim ki, Azərbaycanın diplomatiyası ölkə
prezidentinin rəhbərliyi altında bir növ «hücuma keçibdir». Mən dedim ki, Azərbaycan bu problemi mərhələmərhələ yox, birdəfəlik həll etmək istəyir. Lakin son vaxtlar dəmir yolunun bərpası barədə fikirlər var, yaxud
da belə bir fikir meydana çıxıbdır ki, əvvəlcə dörd rayon işğaldan azad olunsun və sonra Dağlıq Qarabağın
statusu haqqında danışıqlar aparılsın. Mənə elə gəlir ki, münaqişənin aradan qaldırılması üçün Azərbaycan
təşəbbüs göstərir və müsbət addımlar atır.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəməri də çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu kəmərlə bağlı bir
sıra ölkələr regionda sabitliyin yaranmasında maraqlıdırlar. Orada mən Azərbaycan haqqında çox məlumat
verdim. Azərbaycanda baş verən müsbət dəyişiklikləri, buradakı gözəl ab-havanı təsvir edə bildim.
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Konfransın sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarının sabiq dövlət katibi Madlen Olbrayt mənə yaxınlaşaraq
xahiş etdi ki, onun məktubunu şəxsən Sizə çatdırım. İcazə verin, həmin məktubu Sizə təqdim edim. Bəlkə də
bu Sizə qəribə görünər ki, bunu nə üçün məhz Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri təqdim edir. Ola bilər, bu
da qloballaşmanın bir hissəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu da çox yaxşı haldır. Cənab səfir, təşəkkür edirəm. Koloradoda beynəlxalq
konfransda iştirakınız və Azərbaycan haqqında geniş məlumat verməyiniz barədə dedikləriniz məni çox
sevindirir. Mən belə başa düşürəm ki, siz Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq, eyni zamanda, Azərbaycanı
çox sevən və ölkəmizdə gedən işləri yüksək qiymətləndirən adam kimi bu işləri görmüsünüz. Bizim buna çox
ehtiyacımız var. Çünki Azərbaycan haqqında geniş məlumatlar, izahatlar verməyə böyük ehtiyac var. Təəssüflər
olsun ki, hələ heç də hər yerdə Azərbaycan haqqında həqiqətləri olduğu kimi bilmirlər. Ona görə də sizin bu
təşəbbüsünüzü və oradakı geniş fəaliyyətinizi mən yüksək qiymətləndirir və sizə təşəkkür edirəm. Ümidvar
olduğumu bildirmək istəyirəm ki, siz bundan sonra da bu istiqamətdə fəaliyyətinizi davam etdirəcəksiniz.
Xanim Olbraytdan gətirdiyiniz məktuba görə də təşəkkür edirəm. O çox yaxşı və dəyərli insandır. Mən onu
çoxdan tanıyıram. Əvvəllər Amerika Birləşmiş Ştatlarının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı yanında daimi
nümayəndəsi idi. O vaxt mən onu Azərbaycana dəvət etmişdim, gəldi, burada görüşdük və Azərbaycanla tanış
oldu. Sonra prezident Klinton onu özünün Xarici Işlər naziri vəzifəsinə təyin etdi. Həmin vəzifədə olduğu dövrdə
mən onunla çox tez-tez görüşürdüm. Yaxşı əməkdaşlıq edirdik. Bizim bölgənin problemlərini o, yaxşı bilirdi.
Xüsusən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunması ilə əlaqədar çox fəaliyyət göstərirdi. O vaxt mən
ona deyirdim və o da mənə deyirdi ki, biz şəxsi dostuq. Təəssüf ki, vəzifədən ayrılandan sonra onunla heç bir
əlaqəm olmayıbdır. Ona görə də bu məktub mənim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən mütləq ona cavab yazacağam
və Amerika Birləşmiş Ştatlarında olanda mütləq onunla görüşəcəyəm.
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TÜRKİYƏNİN DƏNİZÇİLİK MƏSƏLƏLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ RAMAZAN
MİRZƏOĞLUNUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(28 avqust 2002)
Prezident sarayı
28 avqust 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir, Sizi və Sizi müşayiət edən şəxsləri səmimiyyətlə
salamlayıram. Türkiyənin hər bir nümayəndəsinin Azərbaycana gəlməsi bizim üçün çox əhəmiyyətlidir
Hökumət üzvlərinin gəlməsi isə, təbiidir ki, ölkələrimiz, dövlətlərimiz, hökumətlərimiz arasında əlaqələri
daha da inkişaf etdirir.
Türkiyə böyük gəmiçilik ölkəsidir. Çünki Türkiyənin, demək olar, hər tərəfi dənizdir, okeandır.
Azərbaycan Xəzər dənizində gəmiçiliklə həmişə məşğul olubdur. Ancaq Xəzər qapalı dənizdir. Sonralar
Xəzər dənizindən Volqa–Don kanalı ilə Qara dənizə, başqa dənizlərə çıxış olubdur. Bizim gəmilərin də bir
qismi elə Qara dənizdə, yaxud da başqa dənizlərdə daha çox üzür, nəinki Xəzərdə. Çünki burada onların
daşıması üçün o qədər də yük yoxdur.
Azərbaycan gəmiləri Türkiyənin limanlarından istifadə edir. Ona görə də bu sahədə də əməkdaşlığımızı
inkişaf etdirmək lazımdır.
R a m a z a n M i r z ə o ğ l u: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə minnətdarlıq edirəm. Bu günlərdə
keçirilmiş referendumun Azərbaycan xalqı üçün uğurlu olmasını, faydalı nəticələr verməsini arzulayaraq
dedi ki, Bakıda olarkən dənizçilik sahəsində əməkdaşlıq məsələləri barədə Baş nazirin müavini Abid
Şərifovla, Nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovla, Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi Aydın Bəşirovla çox faydalı
müzakirələr apardıq. Sizin gəmilərin bizim limanlardan istifadə etməsi, təmir işlərinin İstanbuldakı Tuzla
tərsanəsində həyata keçirilməsi haqqında yekdil qərara gəldik. Bakı çox əhəmiyyətli limandır. Sizin arzu
edəcəyiniz təqdirdə, onun genişlənməsi işlərinə kömək edə bilərik. Bizim fikrimizcə, bu həm Azərbaycana,
həm də Türkiyəyə çox xeyir verə bilər.
Biz Türkiyə olaraq, Sizin belə bir fikrinizə çox böyük əhəmiyyət veririk ki, Xəzər dənizi qapalı hövzə
olsa da, onun Volqa–Don kanalı vasitəsilə bütün dünyaya çıxışı vardır. 1994-cü ilə qədər bu yoldan fəal
şəkildə istifadə edilmiş, daha sonra bir qədər zəifləmişdir. Qarşıdakı illərdə Türkiyə Xəzər dənizi vasitəsilə
ildə 2 milyon ton buğda, pambıq, metal daşıyacaqdır. Həmin yolu bağlamaq beynəlxalq hüquq normalarına
ziddir. Bu barədə biz Rusiya ilə müzakirələr aparacağıq. Rusiyanın bütün gəmiləri bizim Qara dənizdəki və
Mərmərə dənizindəki boğazlardan keçir, Türkiyə limanlarından istifadə edir. Volqa–Don kanalı da eyni
şəkildə bütün dövlətlərin gəmilərinə, ilk növbədə də Xəzər hövzəsi ölkələrinin gəmilərinə açıq olmalıdır. Bu
su yolunu bağlamaq haqsızlıqdır. Bunu qəbul etmək mümkün deyildir. Ona görə də Türkiyə bu sahədə lazımi
tədbirləri görəcəkdir.
Dövlət naziri daha sonra vurğuladı ki, Türkiyə Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarının dərhal
boşaldılmasını, qaçqınların öz yurd-yuvalarına qayıtmasını tələb edir. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün
qorunmasına böyük əhəmiyyət veririk və bunun sülh yolu ilə həyata keçirilməsini arzulayırıq.
Bütün bunlarla yanaşı, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında mədəni və iqtisadi əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi zəruridir və bu sahədə Sizin apardığınız siyasət bizi son dərəcə
məmnun edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bildirim ki, Volqa–Don kanalı ilə Xəzər dənizindən Qara dənizə çıxış bizim
üçün çox əhəmiyyətlidir. 1994-cü ilə qədər bu sahədə heç bir problem olmayıbdır. Sonra Rusiya bu rejimi
çox sərtləşdirdi. Rusiya indi bir sıra şərtlər irəli sürür.
A y d ı n B ə ş i r o v: Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin rəisi olaraq məlumat verərək
bildirim ki, biz üç ay əvvəldən Rusiya hökuməti sədrinin adına teleqram göndəririk. Bundan sonra onlar
gəmilərin adları göstərilməklə xüsusi cədvəl üzrə buraxılmasına icazə verirlər ki, bu da ildə 10 gəmidən artıq
olmur. Xəzərdə İranın cəmi 4, Türkmənistanın 3 yük gəmisi var. Lakin onlar Qara dənizə çıxa bilmirlər.
Qazaxların hələlik yük tankerləri yoxdur, almaq fikrindədirlər. Rusiya Həştərxan limanından 6 yük
gəmisini Dağıstanın balansına keçiribdir. Hazırda Mahaçqaladan İrana yük daşıyırlar. İndi onlar
Ukraynadan alınmış 100 min ton metalı İrana daşımaqla məşğuldurlar. Bu yüklər yalnız Rusiyanın gəmiləri
ilə daşınır. Bizim gəmilərə yük vermirlər.
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R a m a z a n M i r z ə o ğ l u: Türkiyənin boğazlarından, on milyon insanın yaşadığı İstanbuldan
Rusiyanın 150 min tonluq tankerləri keçir. Bizim buna heç bir etirazımız yoxdur. Amma eyni şəkildə
Türkiyə gəmiləri də Xəzər dənizinə gəlməlidir. Bu məsələdə ədalətli olmaq lazımdır. Bu, birtərəfli ola
bilməz. Biz bunu tələb edəciyik, onlarla danışıq aparacağıq. Bunu Xəzər hövzəsi ölkələri – Azərbaycan,
Qazaxıstan, Türkmənistan da etməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O biri ölkələrin gəmiləri yoxdur, Xəzərdəki gəmilərin 90 faizi Azərbaycanındır.
Yükləri Azərbaycan gəmiləri daşıyıbdır. Yəni gəmiçilik, əsasən Azərbaycanda olubdur. Hətta Həştərxanda
da o qədər olmayıbdır.
İndi vəziyyət dəyişibdir. Qonşu ölkələr də gəmilər alırlar. Ancaq gərək nə qədər gəmi alsınlar ki, onların
donanması Azərbaycanınkı qədər olsun. Biz onların gəmilərinin də yük daşımasına etiraz etmirik. Hamı
Volqa–Don kanalından istifadə etməlidir. Buna məhdudiyyət qoymaq olmaz.
Referendumla bağlı təbriklərinizə görə sizə çox təşəkkür edirəm. Bu çox əhəmiyyətli bir tədbir idi. Çünki
biz Konstitusiyamızda dəyişiklikləri ancaq referendum vasitəsilə həyata keçiririk. Bunu Milli Məclisdə edə
bilmərik. Referendumu keçirdik, xalq da bizi dəstəklədi. Referenduma çıxarılan məsələləri həll etdik. Mən
də bundan çox məmnunam. Xalq bir daha Azərbaycanın iqtidarına öz münasibətini, öz etibarını göstərmiş
oldu.
Dağlıq Qarabağ məsələsinə gəlincə, Türkiyə həmişə bu işdə bizimlə bərabərdir. Biz də çalışırıq ki,
münaqişəni sülh yolu ilə həll edək. İşğal olunmuş torpaqlar azad edilsin. Bir milyondan artıq insanımız
qaçqın-köçkün vəziyyətindədir, onlar öz yerlərinə qayıtsınlar. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunsun.
Biz bu işlə ciddi şəkildə məşğuluq. Bilirsiniz ki, mən avqustun 14-də Ermənistan–Azərbaycan sərhədində,
Naxçıvan bölgəsində Ermənistan prezidenti Köçəryanla görüşdüm. Biz 4 saat söhbət etdik, danışıqlar
apardıq. Danışıqları davam etdirmək lazımdır. Münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək o qədər də asan deyil,
amma mümkündür. Biz bu danışıqları aparırıq və bundan sonra da aparacağıq. Mən də məmnunam,
xalqımız da məmnundur ki, Türkiyə bu məsələlərdə Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edir, bizimlə birlikdədir, Azərbaycanı dəstəkləyir. Buna görə də biz həmişə Türkiyəyə minnətdar olduğumuzu bildiririk.
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ÖLKƏMİZDƏ 2002/2003-cü TƏDRİS İLİNDƏ
ALİ MƏKTƏBLƏRƏ ƏN YÜKSƏK BALLA DAXİL OLMUŞ TƏLƏBƏLƏRLƏ
GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(30 avqust 2002)
Prezident sarayı
30 avqust 2002-ci il
Azərbaycanda test üsulu ilə ali məktəblərə qəbul artıq on ildir ki, aparılır və hər il biz bunun müsbət
nəticəsini görürük. Müsbət nəticəsi olduğu üçün də biz bu üsulu dəstəkləyirik və onun Azərbaycanda davam
etməsi üçün lazımi imkanlar yaratmışıq və yaradacağıq. Biz ali məktəblərə qəbul ilə əlaqədar keçmişdə də
çox üsullardan istifadə etmişdik ki, qəbul ədalətli olsun, ancaq biliyi olanlar ali məktəblərə qəbul edilsinlər.
Ancaq təəssüflər olsun ki, o vaxtkı tədbirlər istənilən nəticəni verməmişdir. Test üsulu onlara nisbətən xeyli
mütərəqqi üsuldur. Əgər hər bir abituriyentin bilik səviyyəsini tam təyin edə bilməsə də, müqayisədə bütün
başqa üsullara nisbətən daha müvəffəqiyyətlə təyin etməkdə öz nəticəsini verir. Ancaq bu o demək deyildir
ki, bu üsulun qüsurları yoxdur. Ona görə də mən hesab edirəm ki, gələcəkdə də bu üsuldan istifadə edərək,
onun həyata keçirilməsində olan qüsurları aradan qaldırmaq lazımdır. Bu üsulu getdikcə təkmilləşdirmək
lazımdır. Güman edirəm ki, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası bu barədə lazımi işlər görəcəkdir. Yəni
bu komissiya da, heç kəs də belə düşünməməlidir ki, indi bu sahədə hər şey ideal vəziyyətdədir.
Bəli, bütün başqa üsullara görə burada biz daha da doğru-düzgün nəticələr alırıq. Ancaq yenə də deyirəm,
qüsurlar da, çatışmazlıqlar da var. Həm üsulun özü təkmilləşdirilməlidir, həm də onun həyata keçirilmə
təcrübəsi təkmilləşdirilməlidir. Yəni onun həyata keçirilməsində buraxılan səhvlər və nöqsanlar aradan
qaldırılmalıdır. Hər halda, Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası öz işini tamamilə yekunlaşdıranda hər
şeyi çox «çəhrayı» rənglərlə göstərməməlidir. Həm nailiyyətləri, həm də nöqsanları göstərməlidir.
Nöqsanları aşkar etməlidir, axtarmalıdır və onları aradan qaldırmaq üçün lazımi tədbirlər görməlidir.
Burada Məleykə xanımın verdiyi məlumat, hesab edirəm ki, ilkin məlumatdır. Düşünürəm ki, siz indi bu
ilkin məlumatla ictimaiyyəti tanış edəndən sonra gərək daha da dərindən təhlil aparasınız. Bir-iki məsələ var.
Siz dediniz ki, bu il ali məktəblərə daxil olmaq istəyənlərin sayı keçən illə müqayisədə 50 faiz azalıbdır.
Elədirmi?
M ə l e y k ə A b b a s z a d ə: Keçən il 87 min gənc sənəd vermişdi. Bu il onların sayı 30 min azalıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 30 min azalıbdır. Yəqin bunun obyektiv səbəbləri var. Bunların hamısını
araşdırmaq lazımdır. Yəni, bu rəqəmləri verəndə, onları izah etmək lazımdır. Çünki ötən il ali məktəblərə
sənəd verənlərin sayı 87 min idisə, bu il həmin rəqəm 30 min azalıbsa, biz bu barədə düşünməliyik: bu
reallıqdırmı və ya reallıq deyilmi? Yaxud hansısa bir meyl əmələ gəlibdir? Mən indi bunun dərinliyinə
getmək istəmirəm, hesab edirəm ki, siz bunu anlayırsınız. Bunların hamısının cavabı verilməlidir ki, nə üçün
belə vəziyyət yaranıbdır.
Sonra siz dediniz ki, keçən ilə nisbətən yüksək göstəricilərin sayı da azalıbdır. Elədirmi?
M ə l e y k ə A b b a s z a d ə:Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, əvvəl dediyimə nisbətən bizi daha da narahat edən məsələdir. Əvvəl
dediyimin bəlkə də obyektiv səbəbləri ola bilər. Amma nə üçün keçən ilə nisbətən yüksək nəticə
göstərənlərin sayı azalmış olsun? Yaxud da ki, mən belə başa düşdüm ki, imtahan verənlərin içərisində də o
yüksək nəticələrlə orta məktəbi qurtarmış adamların sayı azalıbdır. Sizin nəticələrə, imtahanların nəticələrinə
görə azalıbdır. Elədirmi?
M ə l e y k ə A b b a s z a d ə: Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər halda, bu, narahatedici haldır. Nə üçün? Bu elə bizim orta məktəblərin işinin
göstəricisidir. Bu, orta məktəblər, Təhsil Nazirliyi üçün siqnal olmalıdır. Bütün bu təhlillər, geniş
araşdırmalar ona görə lazımdır ki, biz həqiqəti bilək, mənzərəni düzgün təsəvvür edək, yaxud da ki, görək.
Bu bir də ona görə lazımdır ki, bu vəziyyətdən irəli gələn məsələləri həll edək. Bunların əksəriyyəti, bu məsələlərin həll edilməsi Təhsil Nazirliyinin üzərinə düşür. Ona görə də siz öz təhlilləriniz nəticəsində Təhsil
Nazirliyinə çox geniş, ədalətli, doğru, düzgün material verməlisiniz. Onlar da bunun əsasında öz işlərində
lazımi dəyişikliklər etməlidir, zəruri tədbirlər görməlidirlər.
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Ona görə də mən hesab edirəm ki, siz müfəssəl təhlildən sonra bizə də, yəni mənə də geniş məlumat
göndərəcəksiniz. O məlumata mən də baxım – görürəm indi sən mənə nə isə vermək istəyirsən, amma hesab
edirəm ki, təhlil gərək ondan da dərin olsun. Mən bunun əsasında Təhsil Nazirliyinə, başqa nazirliklərə
göstəriş verməliyəm. Düşünürəm ki, heç mənim göstərişim olmadan da, bu ilin nəticələri ilə əlaqədar olaraq
Təhsil Nazirliyi lazımi tədbirlər görməlidir. Ancaq eyni zamanda hesab edirəm ki, mən də bu barədə
göstərişlər verməliyəm. Bəlkə bəzi məsələləri Təhsil Nazirliyi özü həll edə bilməyəcək, başqa təşkilatlar bu
məsələlərin həllinə qoşulmalıdır. Bilirsinizmi, orta məktəb həyatımızın əsas sahələrindən biridir. Bu,
xalqımızın gələcəyi ilə bağlı məsələdir. Orta məktəblərdə nə qədər uşaq oxuyur?
M i s i r M ə r d a n o v (Təhsil naziri): 1 milyon 700 min uşaq oxuyur.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1 milyon 700 min uşaq oxuyur. Bu il onların nə qədəri məktəbi qurtarıbdır?
M i s i r M ə r d a n o v: Azərbaycan bölməsini 51 min uşaq qurtarıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 51 min uşaq məktəbi bitiribdir. Bu 51 min uşağın biliyi hansı səviyyədədir, başa
düşürsünüzmü? İndi biz iddia etmirik ki, orta məktəbi bitirənlərin hamısı ali məktəblərə daxil olmalıdır.
Yox! Bu barədə heç o planın süni surətdə yerinə yetirilməsinə də ehtiyac yoxdur, Bunu bilin. Amma
bilməliyik ki, bizim məktəblər uşaqlarımıza orta məktəb səviyyəsində nə qədər keyfiyyətli təhsil verir. Əgər
uşaq orta məktəb səviyyəsində yaxşı təhsil alırsa və orta məktəbi yaxşı biliklə, orta məktəb həcmində savadla
bitirirsə, onun sonra öz həyatını harada davam etdirməsi o qədər də əsas deyildir. Ali məktəbə getmək
istəyən və orada yarışda özünə uğur qazana bilən ali məktəbdə oxuyacaqdır. Amma heç getmək istəməyən,
getməsin. Azərbaycanın müxtəlif sahələrində gedib işləyəcəkdir. Keçmişdəki kimi hökm deyildir ki,
gənclərin hamısı ali təhsilli olsun. Burada süni surətdə heç bir şey etmək lazım deyildir.
Ancaq yenə də deyirəm, biz orta məktəblərimizin səviyyəsini bilməliyik və onu ilbəil yüksəltməliyik.
Amma sizin verdiyiniz məlumatlardan mən belə başa düşdüm ki, bu il göstəricilər ötən ilə nisbətən aşağı
düşübdür. Deməli, Təhsil nazirimiz bundan ciddi nəticə çıxarmalıdır. Nazirlik çox ciddi nəticələr
çıxarmalıdır. Ümumi nəticə yox, ümumi sözlərlə yox. Baxmalıdır, hansı məktəbdə təhsilin səviyyəsi aşağı
düşübdür, hansında yox. Məsələn, burada ən yüksək nəticələr əldə etmiş uşaqların hansı məktəblərdə
oxumasını mən eşidəndə, görürəm ki, bunların elə bir qismi müəyyən bir qrup məktəblərdə oxuyubdur.
Amma eyni zamanda, əgər Oğuz rayonundakı orta məktəbdən gəlib belə yüksək qiymətlə ali məktəbə daxil
olubsa, yaxud da ki, Biləsuvardakı çadır şəhərciyindəki məktəbdə oxuyan uşaq belə yüksək göstərici ilə ali
məktəbə daxil olubsa, demək, o məktəbdə təhsil yüksək səviyyədədir. Amma indi baxın görün, nə qədər
məktəblər olacaq ki, oradan bir nəfər də ali məktəbə daxil olmayıbdır. Güman edirəm ki, ərizə verənlərin
içərisində bütün məktəblər təmsil olunubdur. Elədirmi? Amma baxmaq lazımdır ki, hansı məktəblərdən nə
qədər gənc ali məktəblərə daxil olubdur.
Xatirimdədir, 2-3 il bundan qabaq mənə deyirdilər ki, Sumqayıt məktəbləri – xüsusilə orada 2-3 məktəbin
adını çəkirdilər, məzunlarının çoxu uğurla ali məktəblərə daxil olur. Deməli, məktəbdə, ümumiyyətlə, iş
yaxşı qurulubdur. Bu təkcə Sumqayıtda deyil, vaxtilə Bakıda da belə məktəblər vardı. Təəssüflər olsun ki,
Bakıda belə məktəblərin sayı azalıbdır.
İndi, bu dəqiqə məni daha çox narahat edən nə qədər gəncin ali məktəblərə qəbul olunub-olunmaması
deyildir. Məni narahat edən indi bizim universitetlərdə təhsil səviyyəsinin nə dərəcədə olması da deyil,
baxmayaraq ki, orada da çoxlu qüsurlar var. Məni narahat edən ümumi təhsil, yəni bizim gənclərin ilkin
təhsili, orta məktəblərdəki vəziyyət, orta məktəbin verdiyi təhsil və bu məktəbləri qurtaran uşaqların bilik
səviyyəsidir. Məni narahat edən budur. Bu, ümumiyyətlə, bizim xalqın bilik səviyyəsini göstərir. Çünki çox
yüksək nəticələr əldə edən ayrı-ayrı insanlar, yaxud da ki, tələbələr, elmi işlə məşğul olanlar hələ xalqın,
millətin ümumi bilik səviyyəsini göstərə bilməz. Onun göstəricisi ola bilməz. Bu göstərici orta
məktəblərdədir.
Sən o məlumatı mənə vermək istədin, eybi yoxdur, verərsən, baxaram, deməyəsən ki, mən onu qəbul
etmədim. Ancaq əvvəlcədən deyirəm ki, mənim bu sözlərimlə əlaqədar siz əlavə işlər görməlisiniz.
Bizim məqsədimiz müstəqil Azərbaycanın gələcəyi üçün daha bilikli, zəkalı gənclər hazırlamaqdır. Siz
indi ali məktəblərə daxil olan bütün gənclərin nümayəndələrisiniz. Siz Azərbaycanın gələcəyini təmin edən
insanlar olacaqsınız. Ona görə də ali məktəbdə təhsilə münasibətiniz və təhsilinizin nəticələri sizə ölkəmizin
həyatında lazım olan yeri tutmağa imkan verəcəkdir və siz özünüz də öz həyatınızı istədiyiniz kimi qura
biləcəksiniz. Eyni zamanda xalqımıza da, ölkəmizə də fayda verəcəksiniz. Sizin qarşınızda duran vəzifə
bundan ibarətdir. Ona görə mən sizə və ali məktəbə daxil olmuş bütün bu ilki tələbələrə, təkcə daxil olanlara
yox, ali məktəbdə oxuyanlara da arzu edirəm ki, daha da yaxşı çalışın, daha çox bilik alın, daha çox
fədakarlıq göstərin. Bax, buradakı uşaqların bu qədər yüksək bal toplamasının, təbiidir ki, səbəbi, birincisi, o
məktəblərdə tədrisin yaxşı qurulmasıdır. Amma əsas uşaqların özləridir. Birincisi, onların hər birinin fərdi
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istedadı, ikincisi, dərsə və təhsil almağa münasibətidir. İndi bunların dərs keçdikləri siniflərdə, ola bilər,
kimlərsə orta məktəbi aşağı qiymətlərlə bitiriblər. Yaxud da ki, heç bitirə bilməyiblər. Amma bunların
sinfində yəqin ki, təhsil yüksək səviyyədəymiş ki, bu qədər yüksək bal toplaya biliblər.
Ona görə də yaxşı oxumaq birinci növbədə hər bir fərdin özündən asılıdır. Mən bu baxımdan bizim bütün
tələbələrə – bu il ali məktəblərə daxil olanlara, ali məktəblərdə təhsil alanlara müraciət edirəm: vaxtınızı boş
keçirməyin. Bilin, ali məktəb illərində, universitet illərində keçirdiyiniz dövr – biz bu dövrləri yaşamışıq, ona
görə də mən bunu mücərrəd şəkildə demirəm, həyat görmüş adam kimi deyirəm, o illəri siz sonra
xatırlayacaqsınız – həyatınızın ən parlaq illəri olacaqdır. Əlbəttə ki, əgər siz o illərdən səmərəli istifadə
etsəniz. Ona görə də mən sizi tələbəlik illərindən səmərəli istifadə etməyə, çalışıb maksimum bilik almağa
çağırıram. İndi hər bir gəncin bilik alması üçün çox geniş imkanlar var. Vaxtilə təhsil almaq üçün mənbə
ayrı-ayrı kitablar idi. İndi texnika, texnologiya bilik almaq üçün nə qədər yeni imkanlar yaradıbdır. Müasir
dünyada bilik almaq üçün o qədər geniş imkanlar yaranıbdır ki, buradan hər kəs özü üçün nə istəyirsə götürə
bilər. Amma buna maraq, istək olmalıdır. Mən arzu edirəm ki, sizdə belə maraq, belə istək olsun.
Bir də deyirəm, indi Azərbaycanın ali məktəblərində təhsil alan gənclər, siz ölkəmizin gələcəyisiniz. Özü
də yaxın gələcəyi yox, uzaq gələcəyisiniz. Azərbaycan gələcəkdə sizin kimi gənclərdən formalaşmış
insanların çiyinlərində yaşayacaqdır, inkişaf edəcəkdir. Mən də arzu edirəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi,
Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi siyasət davam etsin, Azərbaycan müstəqil dövlət kimi daim uğurla
yaşaya bilsin. Xalqımızın rifah halı, həyatı gündən-günə yaxşılaşsın. Bunun üçün də çalışmaq lazımdır,
fədakarlıq göstərmək lazımdır və sizin kimi gənclər özlərini gələcəyə hazırlamalıdırlar.
Mən sizə və bütün gənclərə, bütün tələbələrə Azərbaycanın gələcəyi ilə əlaqədar böyük ümidlərlə
baxıram. Ona görə sizə cansağlığı və yeni-yeni uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BAKININ SURAXANI RAYONUNDAKI 275 NÖMRƏLİ MƏKTƏBDƏ BİLİK GÜNÜNƏ
VƏ YENİ DƏRS İLİNİN BAŞLANMASINA HƏSR OLUNMUŞ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(2 sentyabr 2002)
2 sentyabr 2002-ci il
Əziz uşaqlar!
Əziz məktəblilər!
Hörmətli müəllimlər!
Sizi və Azərbaycanın bu gün dərsə başlayan bütün uşaqlarını, bütün müəllimlərini ölkəmizdə yeni dərs
ilinin başlanması münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, Azərbaycanın təhsilinə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Burada məktəb nümayəndələrindən iki nəfər də çıxış etməli idi. Ancaq mən onlardan üzr istəyirəm ki,
xahiş etdim, mənə söz verilsin. Çünki hava istidir. Sizin hamınız da günün altında durmusunuz. Sizin günün
altında dayanmağınıza mənim ürəyim dözmür.
Baxmayaraq ki, hava, günəş və su uşaqları sağlam, möhkəm edir, amma bu gün siz məktəbə gəlmisiniz.
Siniflərdə olmalısınız, gün altında bu qədər durmamalısınız. Mən nə edim, burada mənim günahım yoxdur.
Bunu sizin məktəbin direktoru, başqa təşkilatçı adamlar ediblər. Hər halda, nə qədər isti olsa da, günəş hər
birimizi nə qədər artıq yandırsa da, buna həmişə dözmüşük və dözəcəyik. Çünki Azərbaycanın bu günü və
gələcəyi üçün çalışmaq, əziyyət çəkmək və birinci növbədə təhsil almaq lazımdır.
Əziz uşaqlar, sizin hamınız xoşbəxt insanlarsınız. Çünki həyatınızın ən gözəl dövrünü, orta məktəb
dövrünü yaşayırsınız. Kimsə bu gün XI sinifdə oxuyur, bu il məktəbi bitirəcəkdir və kimsə də məktəbə ilk
addımlarını atıbdır, birinci sinifdə oturubdur. Mən indi sizin məktəbin siniflərini gəzərkən, onlara baxarkən
həm bu gün məktəbə ilk dəfə gələn uşaqlarla, həm də yuxarı siniflərdə oxuyan uşaqlarla görüşdüm. Nəhayət,
XI sinifdə təhsil alıb bu il məktəbi bitirməyə hazırlaşanlarla da... Sizin hamınız xoşbəxtsiniz. Ona görə ki,
Azərbaycanın müstəqillik dövründə yaşayırsınız. Müstəqil Azərbaycanda təhsil alırsınız. Öz xalqınıza, öz
vətəninizə, öz millətinizə xidmət etmək məqsədi ilə təhsil alırsınız və özünüzü həyata hazırlayırsınız. Bütün
bu işlərdə, əziz balalarımız, sizə uğurlar arzulayıram. Canınız sağlam olsun, yaxşı oxuyun, məktəb illərinizi
səmərəli keçirin, yaxşı təhsil alın və gələcəkdə Azərbaycanın etibarlı, dəyərli vətəndaşları olun.
Bu, birinci növbədə, sizin özünüzdən asılıdır. Sizin hamınız uşaqlıq dövründən düşünməlisiniz ki,
Azərbaycanın dəyərli vətəndaşı olacaqsınız. Azərbaycana, öz vətəninizə xidmət edəcəksiniz. Öz həyatınızı
xoşbəxt, firavan, rahat Azərbaycan şəraitində quracaqsınız.
Bu, eyni zamanda, sizə dərs verən, sizi tərbiyələndirən müəllimlərdən asılıdır. Ona görə mən bu gün həm
sizin məktəbin müəllimlərinə, həm də Azərbaycanın bütün müəllimlərinə tövsiyə edirəm ki, onlar öz
vəzifələrini daim şərəflə yerinə yetirsinlər.
Bizim həyatımızda müəllimlik ən hörmətli peşədir. Müəllim cəmiyyətimizdə görkəmli yer tutur.
Müəllimə hamı hörmət edir və hörmət etməlidir. Çünki sizi də və keçmişdə bizi də həyata hazırlayan,
böyüdən və bu günlərə çıxaran müəllimlər olubdur. Mən öz müəllimlərimə daim minnətdar olmuşam, bu gün
də minnətdaram və ümid edirəm ki, siz də müəllimlərinizi sevəcəksiniz, müəllimlərinizə hörmət
edəcəksiniz. Müəllimlərinizdən maksimum bilik almağa çalışacaqsınız. Ancaq müəllimlər də sizə böyük
qayğı ilə yanaşacaqlar. Sizə yaxşı təhsil verəcəklər, dərs saatlarını səmərəli kecirəcəklər. Beləliklə, məktəb
öz nəticəsini verəcəkdir.
Mən buraya gələrkən Azərbaycan məktəbinin bir neçə problemi ilə maraqlandım.
Baxmayaraq ki, mən bununla daim maraqlanıram. Ancaq dəqiq məlumatlar almaq istədim. Mən burada
demək istəyirəm – bəlkə də bu, uşaqlara o qədər də aid deyildir – biz Azərbaycanda məktəblərin inkişafı
üçün ciddi tədbirlər görməliyik. Mən bu gün bəyan edirəm ki, bu yaxın zamanlarda Azərbaycan məktəb
tikintisi, məktəblərin müasir avadanlıqla təmin olunması, təmir edilməsi ilə əlaqədar ciddi tədbirlər haqqında
öz təkliflərimi irəli sürəcəyəm. Düşünürəm ki, biz bu sahəyə daha da çox qayğı göstərməliyik. Baxmayaraq
ki, Azərbaycan büdcəsinin təxminən 22 faizi, deməli, beşdə bir hissəsindən çoxu – bir trilyon manatdan artıq
vəsait təhsilə ayrılır. Bu, yenə də çatmır. Demək, biz düşünməliyik. Eyni zamanda, təhsilə ayrılan vəsaitdən
də, təəssüflər olsun ki, bəzi yerlərdə səmərəli istifadə olunmur.
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Müəllimlərin maaşlarının artırılması ilə biz ardıcıl surətdə məşğul olmuşuq. 1996-cı ildən indiyə qədər
Azərbaycanda müəllimlərin maaşı 2,8 dəfə artıbdır. 1996-cı ildə 40 faiz, 1997-ci ildə 30 faiz, 2000-ci ildə 25
faiz artıbdır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu da yetərli deyildir.
Biz indi gələn ilin dövlət büdcəsini hazırlayırıq. Mən təklif edəcəyəm ki, bu büdcədə müəllimlərin və
ümumiyyətlə, məktəb işçilərinin maaşlarının artırılması haqqında ciddi tədbirlər görülsün. Mən ümidvaram
ki, buna da nail olacağıq.
Əziz balalar!
Mənim sizə deyiləsi sözüm çoxdur. Çünki bilirsiniz ki, mən uşaqları sevirəm. Uşaqları hər kəs sevir,
uşağı sevməyən adam, bilmirəm, hansı xüsusiyyətlərə malikdir. Uşağı hamı sevir. Amma hər kəs hesab edir
ki, o, uşağı hamıdan çox sevir, o cümlədən də mən. Mənim üçün ən əziz nemət Azərbaycanın uşaqlarıdır,
Azərbaycanın gəncləridir. Çünki Azərbaycanın prezidenti kimi, mən bu gün haqqında yox, Azərbaycanın
böyük gələcəyi haqqında düşünürəm. Azərbaycanın gələcəyi də Azərbaycanın gənclərindən, uşaqlarından
asılıdır.
Son illərdə aparılan işlər onu göstərir ki, Azərbaycanda gözəl gənc nəsil yetişir. Azərbaycanın ağıllı,
zəkalı, istedadlı uşaqları var və onlar məktəblərdə oxuyurlar. Onların hamısı Azərbaycanın gələcəyini mütləq
bizdən də yaxşı təmin edəcəklər, ölkəmizi bizdən də yaxşı irəliyə aparacaqlar.
Əziz balalar, əziz gənclər, mən Azərbaycanın gələcəyi haqqında düşünərkən sizə ümid edirəm, sizə
arxalanıram və Azərbaycanın parlaq gələcəyini sizdən gözləyirəm.
Əziz balalar, mən bir daha sizə cansağlığı, xoşbəxt həyat, hamınıza məktəbdə əla qiymətlərlə oxumaq
arzu edirəm. Hamınıza, hər birinizə xoşbəxt gələcək arzulayıram. Sağ olun.
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FRANSA BEYNƏLXALQ ƏLAQƏLƏR İNSTİTUTUNUN DİREKTORU
TYERİ DÖ MONBRİAL İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(4 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
4 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakıya xoş gəlmisiniz. Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mən sizinlə 1995ci ildə Parisdə görüşdüyümü xatırlayıram. O vaxt sizi Azərbaycana dəvət etmişdim. Nəhayət, yeddi ildən
sonra mənim bu dəvətimi həyata keçirirsiniz. Mən 1995-ci ildən sonra sizin ölkədə bir neçə dəfə olmuşam.
Amma siz vaxt tapıb Azərbaycana gələ bilməmisiniz. Mən sizi tənqid etmirəm. Bilirəm ki, öz planlarınız var.
Hər halda, hesab edirəm ki, keçmişi yada salmaq pis olmur.
T y e r i d ö M o n b r i a l: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə minnətdarlığımı bildirirəm və
Sizinlə görüşdən böyük şərəf duyduğumu söyləyirəm.
Mən bilirdim ki, Sizin çox güclü, əfsanəvi yaddaşınız var. Bunu hamı bilir. Bundan əlavə, qeyd edim ki,
Sizin həm də çox incə yumor hissiniz var və onu bu gün bir daha nümayiş etdirirsiniz. Sizinlə birinci dəfə
1995-ci ildə görüşmüşük. O zaman Siz mənim bir təklifimi qəbul etdiniz. Mən bu şərəfə nail oldum. O
zaman mənim təklifimlə Siz şam yeməyi zamanı fikir mübadiləsinə razı oldunuz. Bunu yaxşı xatırlayıram.
Həmin görüşdən çox təsirləndim, Sizin şəxsiyyətiniz məni həddindən çox mütəəssir etdi.
İkinci dəfə isə 1997-ci ilin fevral ayı idi. Siz mənim institutumda mühazirə oxumağa razılıq verdiniz və
Azərbaycanın xarici siyasəti və beynəlxalq vəziyyəti haqqında mühazirə oxudunuz. Bu da bütün
dinləyicilərin çox böyük marağina səbəb oldu. Ümid edirəm ki, Siz yenə də tezliklə Fransaya, Parisə
gələcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin görüş 1997-ci ilin fevralında yox, yanvar ayında idi.
T y e r i d ö M o n b r i a l: Cənab Prezident, Sizin doğrudan da əfsanəvi yaddaşınız bir daha təsdiqini
tapır.
Mən üç gündür Azərbaycandayam. Amma elə bir təsir içərisindəyəm ki, sanki çoxdandır buradayam.
1993-cü ildən bəri Azərbaycanda gördüyünüz işlərin hamısını çox böyük heyranlıqla təsdiq etməliyəm. Sizin
qarşınızda duran vəzifənin nəhəngliyini və mürəkkəbliyini çox gözəl dərk edirəm. Əlbəttə, cətinliklərin bir
hissəsi də qarşılaşdığınız qaçqınlar problemindən əmələ gəlir. Amma məsuliyyətlə deməliyəm, burada
olduğum müddətdə bir daha əmin oldum ki, Azərbaycanda bütün bu məsələləri həll etmək üçün çox yüksək
peşəkarlığa malik insanlar var. Onlar qarşılarında duran vəzifələri həyata keçirmək üçün çalışırlar.
Cənab Prezident, məni qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha ürəkdən təşəkkürümü bildirirəm. Hətta
düşünürəm, bəlkə burada bir qədər də qalım. Sizə söz verirəm ki, Azərbaycana bir də qayıdacağam.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşaallah. Sizin Azərbaycana gəlməyinizdən çox məmnunam. Mənə məlumat veriblər
ki, siz burada bir neçə yerdə olmus, görüşlər keçirmisiniz. Səfir Eleonora xanım da sizi daim müşayiət edir. Mən
başa düşdüm ki, sizi o qədər sevir ki, müşayiət etməyi şəxsən öz üzərinə götürübdür.
T y e r i d ö M o n b r i a l: Cənab Prezident, Sizə deyim ki, əgər dünyanın bütün böyük ölkələrinə
xanım Hüseynova kimi səfirlər təyin etsəniz, Azərbaycanın təbliğat məsələsi çox yüksək səviyyədə
olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş bundadır ki, ikinci beləsi yoxdur. Çox təşəkkür edirəm ki, bizim səfirimiz
haqqında belə xoş sözlər deyirsiniz. Həqiqətən, bizim səfirimiz orada Azərbaycanı layiqincə təmsil edir.
Məni sevindirən odur ki, siz gəlib Azərbaycanı öz gözlərinizlə gördünüz. Doğrudur, bu qısa müddətdə hər
şeyi görmək mümkün deyil. Ancaq gördükləriniz, habelə keçirdiyiniz görüşlər, güman edirəm, sizdə
Azərbaycan haqqında düzgün təəssürat yaradıbdır. Bizim xarici siyasətimizdə əsas məqsədlərdən biri hər
yerdə təkcə ölkənin rəhbərliyində yox, həm də müxtəlif təbəqələrində Azərbaycan haqqında doğru, düzgün,
obyektiv, ədalətli təəssürat yaratmaqdır.
Fransa ilə Azərbaycanın əlaqələri çox yüksək dostluq münasibətləri xarakteri daşıyır. Sizə bildirmək
istəyirəm ki, 1993-cü ildə Azərbaycana prezident seçiləndən iki ay sonra mənim xarici ölkəyə ilk səfərim
Fransaya olubdur. Mən bunu prezidentlik bioqrafiyamda xüsusi qeyd edirəm. O vaxt sizin ölkənin prezidenti
mərhum Mitteran idi. Cənab Mitteran ilə keçmişdə, mən Moskvada işlədiyim zaman bir neçə görüşümüz
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olmuşdu və yaxın tanışlığımız var idi. O mənim prezident seçilməyimə dərhal münasibət göstərmişdi və
məni dəvət etmişdi. Mən 1993-cü ilin oktyabr ayında prezident seçildim, dekabr ayında artıq Fransada rəsmi
səfərdə idim.
O vaxt prezident Mitteranla orada, Yelisey sarayında Azərbaycanla Fransa arasında ilk sənədləri
imzaladıq. Ondan sonra da bu dostluq əlaqələri davam edibdir və inkişaf edibdir. Prezident Şirak ilə də bizim
dərhal çox yaxşı əlaqələrimiz yarandı. Mən onunla dostluq əlaqələrimi xüsusi qiymətləndirirəm, buna çox
əhəmiyyət verirəm. Təkcə bu deyil, ümumiyyətlə, Fransa ilə Azərbaycan arasında ümumi maraqlar çoxdur.
Buna görə də biz əməkdaşlıq edirik. Fransanın iri neft şirkətləri Azərbaycanda bizim müqavilələrdə böyük
pay alıblar, burada işləyirlər, investisiya qoyurlar və beləliklə, bizim iqtisadi əlaqələrimiz də çox inkişaf
edibdir.
Prezident Şirak Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasında xüsusi səylər göstərir. Parisdə
onun iştirakı ilə biz iki prezidentin – Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü keçirildi. Doğrudur,
biz hələ də münaqişənin aradan qaldırılmasına nail ola bilməmişik. Amma çalışırıq. Mən bu barədə
Fransanın fəaliyyətini xüsusi qeyd edirəm.
Siz bizim elm adamları ilə, yaradıcı adamlarla tanış oldunuz. Bugünkü Azərbaycanın Avropa səviyyəsinə
nə qədər yaxın olduğunu, güman edirəm, gördünüz. Bu da qeyri-adi bir haldır ki, Avropaya aid olan bir ölkə
kimi, Azərbaycan bu qədər inkişaf edib, Avropaya yaxınlaşıbdır. Mən Avropa dəyərlərinin Azərbaycanda
bərqərar olmasını deyirəm. Biz Fransa ilə münasibətlərimizə xüsusi əhəmiyyət veririk. Bu münasibətləri
bundan sonra da inkişaf etdirəcəyik.
Sizin institutunuz bu barədə bizə çox yardım edə bilər. Siz mənim orada olan görüşümü dediniz. Mən
Azərbaycan haqqında çox şeyləri bəyan edəndə bəziləri bunu təəccüblə qarşılayırdılar. Çünki bunu
bilmirdilər. Biz bu işi davam etdirməliyik. Güman edirəm ki, siz buradakı təəssüratlarınız haqqında öz
institutunuzda, elmi mərkəzinizdə geniş məlumat verəcəksiniz. Sizin verdiyiniz məlumatlar mənim orada
dediklərimdən daha çox təsir bağışlaya bilər. Ümidvaram ki, siz bunu edəcəksiniz.
T y e r i d ö M o n b r i a l: Əlbəttə, mən bunu mütləq edəcəyəm. Yalnız öz əməkdaşlarım, institutum
qarşısında yox, başqa yerlərdə də.
Burada çoxlarına demişəm ki, bundan sonra mənim ürəyimdə Azərbaycanın xüsusi yeri olacaqdır, özü də
mən deyirəm, başımda yox, məhz ürəyimdə olacaqdır.
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TÜRKİYƏNİN ÖLKƏMİZDƏKİ
SƏFİRİ ƏHMƏD ÜNAL ÇEVİKÖZ İLƏ
GÖRÜŞÜ
(5 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
5 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, sizi səmimiyyətlə salamlayıram, necəsiniz? Məzuniyyətdə
olduğunuzu bilirdim. Mən məzuniyyətə çıxa bilmirəm, doqquz ildir məzuniyyətsiz işləyirəm.
Bilirəm ki, ölkənizdə erkən seçkilərə hazırlıq gedir. Arzu edirəm ki, seçkilər yaxşı nəticələr versin,
Türkiyədə güclü bir hökumət yaransın.
Əhməd
Ü n a l Ç e v i k ö z: Hörmətli cümhur başqanım, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm.
Bildiyiniz kimi, Böyük Millət Məclisi noyabrın 3-də Türkiyədə parlament seçkiləri keçirilməsi barədə qərar
vermişdir. Məclis uzun müzakirələrdən sonra bəzi qanunlar da qəbul etmişdir. Bu, fövqəladə əhəmiyyətli hadisə, Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyünə qəbul məsələsi barədə müzakirələr başlanandan bəri atılan
önəmli addımlardır. Eyni zamanda biz həmişə vurğulayırıq ki, atılan bu addımlar, qəbul olunan qanunlar
Türkiyənin daha müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə qalxması üçün, vətəndaşlarımızın daha çağdaş, daha
demokratik yaşamaları üçün görülmüş tədbirlərdir. Bunları Avropa Birliyinə üzv olmaq üçün etmirik.
Noyabrın 3-dəki parlament seçkilərindən sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin 58-ci hökuməti qurulacaqdır.
Mən məzuniyyətdə olduğum zaman Azərbaycanda avqustun 24-də keçirilən referendumun nəticələri
açıqlandı. Bu referendum ilə Azərbaycanın Konstitusiyasında edilən dəyişikliklərin ölkəniz üçün xeyirli
olmasını arzulayıram.
Hörmətli Cümhur başqanım, Azərbaycanın, Qafqazın və bütün bölgənin ən önəmli layihəsi olan «Əsrin
müqaviləsi» ilə gündəliyə çıxardığınız Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft ixrac boru xəttinin təməlinin qoyulması
mərasimi olacaqdır. Sizin dəvətinizi hörmətli Cümhur başqanımıza çatdırdım.
Bilirsiniz ki, hazırda Cənubi Afrika Respublikasında keçirilən zirvə toplantısı ilə əlaqədar hörmətli
Əhməd Necdət Sezər Türkiyədə deyildir. O bu günlərdə Türkiyəyə dönəcəkdir. Hörmətli cümhur
başqanımızın və nümayəndə heyətimizin Bakıya gəlməsinin vaxtı tezliklə müəyyən ediləcəkdir. Bu dəvət
üçün Sizə çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, sentyabrın 18-də keçiriləcək təməlqoyma mərasimi, Azərbaycanı,
Gürcüstanı və Türkiyəni bir-birinə daha da bağlayacaq boru xətti bütün Qafqaz üçün çox əhəmiyyətli addım
olacaqdır.
Hörmətli cümhur başqanım, onu da vurğulayım ki, oktyabrın 14-də İstanbulda EKO təşkilatının zirvə
toplantısı keçiriləcəkdir və ölkəmizin rəhbərinin dəvətini Sizə çatdırıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkürümü bildirirəm, mən çox arzu edirəm, Türkiyədə seçkilər uğurlu keçsin
və Türkiyənin vətəndaşları güclü bir hökumətin yaranmasına öz səsləri ilə kömək etsinlər. Güman edirəm,
belə də olacaqdır.
Biz, nəhayət, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlini qoyacağıq. Mən hörmətli cümhur başqanı
Əhməd Necdət Sezərə məktub göndərdim və telefonla da danışdım. O da çox məmnun oldu və bildirdi ki,
mütləq gələcək, bu işdə iştirak edəcəkdir. Bu, təkcə bizim işimiz deyil, üç ölkənin işidir. Düzdür, Azərbaycan bunun təməlini qoyandır. Amma bu boru xətti üç ölkəni – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni böyük bir məsafədə, təxminən iki min kilometrlik məsafədə bir-birinə bağlayan kəmərdir. Bilirsiniz ki, biz bu
barədə nə qədər çox problemlərlə rastlaşdıq və bir çox problemləri həll etdik.
Bakı–Ceyhanın bir hissəsini Azərbaycan maliyyələşdirir, bir hissəsini də şirkətlərin özləri
maliyyələşdirəcəklər. Buna mane olmaq istəyənlər də var. Bilirsiniz ki, Cənubi Afrikada keçirilən sammitdə
Bakı–Ceyhan layihəsinin əleyhinə çıxışlar olubdur. Qəzetlər bunu tez götürüb hər yerdə dərc ediblər. Ancaq
heç kəs indiyə qədər bizə mane ola bilməyib, bundan sonra da mane ola bilməyəcəkdir. Biz bunu edəcəyik
və ayın 18-də bir yerdə kəmərin təməlini qoyacağıq. Mənim buna heç bir şübhəm yoxdur. Təbiidir ki, bu,
böyük hadisə olacaqdır və boru xətti tikilməyə başlayacaqdır.
Ondan sonra biz burada bir mərasim də keçirəcəyik. «Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının istismar
olunmasının ikinci fazasının başlanması haqqında Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə konsorsium arasında
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anlaşma imzalanacaqdır. Hesab edirəm, bu da çox mühüm anlaşmadır. Çünki ikinci fazanın başlanması
neftin hasilatının güclü artması məsələsidir. Neft hasilatı artmasa, boru boş qalacaqdır.
Ona görə bu da çox mühüm hadisədir. Güman edirəm, bizim Dövlət Neft Şirkəti və konsorsium üç
prezidentin hüzurunda bunu da edəcəklər. Bu tədbirləri bir yerdə keçirəcəyik. Çox məmnunam ki, üç
prezident yenə də bir araya gələcək, görüşəcəyik, bir də söhbət edəcəyik. Bunun da çox böyük əhəmiyyəti
vardır.
Bizim başqa işlərimizin hamısı normal gedir. Mən oktyabr ayında EKO-nun toplantısına gələcəyəm.

357

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DAXİLİ İŞLƏR NAZİRLƏRİ ŞURASININ
BAKIDA KEÇİRİLƏN 23-cü İCLASININ İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞDƏ ÇIXIŞI
(6 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
6 sentyabr 2002-ci il
Hörmətli qonaqlar, mən sizi salamlayıram!
MDB ölkələri daxili işlər nazirlərinin növbəti görüşünün Bakıda keçirilməsinə şadam və ümidvaram
ki, bu görüş uğurla keçir. İndi bu görüşlər bütün respublikalarda keçirilir. Siz çox mühüm məsələləri
müzakirə edirsiniz. İndiki halda, mən Azərbaycandakı iclasınızın gündəliyinə baxdım, siz çox aktual
məsələləri müzakirə edirsiniz. Hamını eyni dərəcədə maraqlandıran bu məsələlər hamıya eyni dərəcədə
aiddir. Ona görə də beynəlxalq terrorizmlə, mütəşəkkil cinayətkarlıqla, narkotiklərin yayılması ilə və təəssüf
ki, dünyanın bəzi regionlarında, o cümlədən də sizinlə birgə yaşadığımız regionda yayılmış digər çox ciddi
cinayətlərlə mübarizədə səylərin birləşdirilməsi – bütün bunlar çox mühüm məsələlərdir.
Demək istəyirəm ki, Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin Rusiyanın, MDB-nin bəzi digər
respublikalarının daxili işlər nazirlikləri ilə əlaqələri timsalında bu əməkdaşlıq uğurla həyata keçirilir.
Məsələn, bildiyiniz kimi, 1993-cü ildən etibarən burada baş vermiş bəzi hadisələrlə əlaqədar biz dövlət çevrilişi cəhdlərinin, terror cəhdlərinin qarşısını almalı olmuşuq və sair. Daxili İşlər Nazirliyi bu vəzifələrin öhdəsindən uğurla gəlmişdir.
Bununla belə, xeyli cinayətkar müxtəlif vaxtlarda müxtəlif regionlarda, ən çox da Rusiya ərazisində, eləcə
də digər respublikaların ərazisində gizlənmişdir.
Bu baxımdan, daxili işlər nazirliklərinin əməkdaşlığı bizə çox böyük fayda vermişdir. Biz Rusiya,
Ukrayna, Gürcüstan, Qazaxıstan, Özbəkistan və bir çox digər dövlətlərin daxili işlər orqanlarından – mən
indi onların hamısının adını çəkə bilmirəm – olan həmkarlarımızın köməyi ilə bir çox gizlənmiş cinayətkarı
yaxalaya bilmişik. Bunu da bildirmək xoşdur ki, onları nəinki yaxalamaq, hətta qısa müddət ərzində müvafiq
prosessual sənədlər hazırlayıb bizə, Azərbaycana təhvil verək mümkün olmuşdur. Bu çox böyük fayda
vermişdir. Əlbəttə, bizim məqsədimiz heç də həmin adamları mütləq məsuliyyətə cəlb etmək deyildir,
hərçənd onlar buna layiqdirlər, lakin məsələ həm də ondadır ki, gərək bu adamlar hər hansı bir respublikanın
ərazisində gizlənməyin artıq mümkün olmaığını hiss etsinlər. Bu isə gələcəkdə törədilə biləcək cinayətərin
qarşısının alınması üçün də profilaktika olacaqdır. Buna görə də mən ümumən MDB-nin üzvü olan ölkələrin
daxili işlər orqanlarının sıx əməkdaşlığından, indiki halda isə beynəlxalq terrorizmlə mübarizədən böyük
məmnuniyyətlə danışmaq istəyirəm.
Beynəlxalq terrorizm ölkənin tutduğu yoldan, dünyanın hansı hissəsində – Avropada, yaxud Asiyada,
Amerikada yerləşməsindən asılı olmayaraq, hamı üçün eyni dərəcədə təhlükəlidir. Ona görə də biz
terrorizmlə mübarizə aparmalıyıq, özü də fəal mübarizə aparmalıyıq. Bu mübarizə kifayət qədər səmərəli
gedir, belə cinayətkarların çoxu, o cümlədən bizdə yaxalanıb məsuliyyətə cəlb edilir. Son illər «Əl-Qaidə»
Terror Təşkilatından olan çox böyük cinayətkarları yaxalamağa nail olmuşuq. Bununla belə, təəssüf ki,
beynəlxalq terrorizm hələ də mövcuddur, fəaliyyətdədir. Onları burada yaxalayırlar, başqa yerdə fəaliyyətə
başlayırlar. Ona görə də mübarizə daimi, məqsədyönlü, fəal olmalıdır. Sözsüz ki, bu işdə MDB ölkələri
daxili işlər orqanlarının səylərinin birləşdirilməsi müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Mən sizin iclasın gündəliyi ilə tanış oldum. Bütün məsələlər bununla və mütəşəkkil cinayətkarlıqla, narkotik
maddələrin istehsalı və qeyri-qanuni yayılması ilə mübarizə ilə əlaqədardır.
Siz səhərdən işə başlamısınız və ümidvaram ki, bir çox məsələləri müzakirə etmisiniz. Yəqin ki, müəyyən
qərarlar qəbul etmisiniz və bu gün də, sabah da işinizi davam etdirəcəksiniz, sənədlər imzalayacaqsınız. Sizə
uğurlar arzulayıram.
Son vaxtlar Müstəqil Dövlətlər Birliyi daha səmərəli fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Birliyə bir qədər gec, 1993-cü ilin axırlarında daxil olmuşdur, lakin bu müddət müəyyən
nəticələrə gəlmək üçün kifayətdir.
Mən Birliyimizin əvvəlki illərdəki işindən məmnunluqla danışa bilmərəm. Son illər vəziyyət dəyişmişdir.
Birliyin – mən təşkilatın özünü nəzərdə tuturam – fəaliyyətində konkretlik və dəqiqlik, konkret planlılıq
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yaranmışdır. Keçmişdə şahidi olduğumuz hansısa anlaşılmaz, təsadüfi hadisələr baş vermir, təşkilatımızın
nüfuzu yüksəlmişdir. Bunda bütün ölkələrin səylərini qeyd etmək lazımdır. Bilirəm, Birliyə daxil olan
ölkələrin əksəriyyəti ürəkdən istəyir ki, onun fəaliyyəti daha səmərəli olsun. Bir sözlə, belə yaxşılaşmanı bir
çox ölkələrin səyləri təmin edir. Lakin burada əsas rol Rusiyaya məxsusdur. Rusiya əvvəlkitək Birliyimizin
sədridir, yəni Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin MDB Dövlət Başçıları Şurasının sədridir.
Keçmişdə də belə olmuşdur. Bu baxımdan biz heç bir dəyişiklik etməmişik. Boris Nikolayeviç Yeltsinin
dövründə də belə idi. Ancaq Rusiyada rəhbərlik dəyişəndən bəri, məsələn, şəxsən mən MDB-nin və onun orqanlarının fəaliyyətinin ardıcıl surətdə yaxşılaşdığını hiss edirəm. Bu görüşlər daha səmərəli, qeyri-formal,
konkret, müntəzəm olmuşdur. Odur ki, MDB-nin həyatındakı bu müsbət inkişafı biz hamımız dəstəkləməli
və Birliyin daha mürəkkəb məsələləri həll edə bilməsi üçün əlavə səylər göstərməliyik.
Çox məsələləri həll etmək lazımdır. Birlik özünün daxilindəki münaqişə məsələlərini həll edə bilmir,
münaqişələr isə var. Mən MDB-yə daxil olan ölkələr arasındakı silahlı münaqişələri nəzərdə tuturam. Əgər
Birliyimiz MDB zonasında heç bir münaqişənin olmaması məsələsini həll edə bilsəydi, biz MDB məkanında
sabit sülhdən çox böyük təminatla danışa bilərdik. Bu isə çox vacibdir, biz Yer kürəsinin böyük bir hissəsini
təşkil edirik. Coğrafi mövqeyimizə görə biz dünyanın coğrafi-strateji sistemində çox ciddi yer tuturuq. Ona
görə də biz bu məsələni həll edə bilsəydik, bu, MDB dövlətlərini daha sıx birləşdirərdi, onları daha çox
yaxınlaşdırardı və hələ də mövcud olan digər ziddiyyətləri aradan qaldırardı.
Mən bunu dəfələrlə demişəm və bu gün də deyirəm. Ümid edirəm ki, biz buna nə vaxtsa nail ola
biləcəyik. Sizin Bakıda, Azərbaycanda toplaşmağınızdan məmnunluq duyduğumu bildirirəm. Ümidvaram ki,
siz yaxşı işləmisiniz.
B o r i s Q r ı z l o v (Rusiyanın Daxili İşlər naziri): Cənab Prezident, keçirilən iclasların sayına, MDB
Dövlət Başçıları Şurasının iclasına çıxarılan məsələlərin sayına görə məhz Daxili İşlər Nazirləri Şurası daha
böyük fəallıq göstərir. Bakıda görülmüş iş haqqında məlumat verərək bildirim ki, gündəlikdəki əsas
məsələlər terrorizmlə və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə mübarizə məsələləri olmuşdur.
Bu problemləri həll etmədən bütövlükdə cinayətkarlıqla səmərəli mübarizə apara bilmərik. Bunun üçün
informasiya banklarını birləşdirmək lazımdır, çünki vaxtında alınmış informasiya cinayətkarın aşkara
çıxarılmasına, istintaq aparılmasına zəmin yaradır. İclasda terror aktlarının aşkar edilməsində və aradan
qaldırılmasında, terrorçu qrupların iştirakçılarının üzə çıxarılmasında qarşılıqlı fəaliyyət prinsipi razılaşdırılmış, mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə üzrə əlaqələndirmə qrupu çərçivəsində narkotiklərin qanunsuz
dövriyyəsi ilə mübarizə bölməsi yaratmaq barədə qərar qəbul edilmişdir. Biz Rusiya nümayəndə heyəti
Rusiya DİN-in qarşıdakı 200 illiyi ilə əlaqədar DİN rəhbərlərinin hamısını elmi-praktiki konfransda iştirak
üçün Sankt-Peterburqa dəvət edirik.
Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, bu görüşün yaxşı təşkilinə görə, Azərbaycan DİN-in başçısına və hüquq
mühafizə idarələrinin əməkdaşlığına xüsusi diqqət yetirdiyiniz görə Sizə, cənab Prezident, minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r
Ə l i y e v: Görüşə yekun vuraraq, hüquq mühafizə orqanlarının işini yüksək
qiymətləndirirəm. Müasir dünyada daxili işlər orqanlarının səmərəli fəaliyyəti olmadan cinayətkarlıqla
mübarizə aparmaq mümkün deyildir. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayıram və öz dövlətlərinizin başçılarına
mənim salamımı yetirməyi xahiş edirəm.
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GÖRKƏMLİ MÜĞƏNNİ VƏ BƏSTƏKAR M. MAQOMAYEVƏ "İSTİQLAL" ORDENİ
TƏQDİM EDƏRKƏN NİTQİ
(6 sentyabr 2002)

6 sentyabr 2002-ci il
Əziz Müslüm!
Əziz Tamara!
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar!
Bu günlər Azərbaycan xalqı, ölkəmiz böyük bir yubileyi - görkəmli incəsənət xadimi, görkəmli
müğənni, bəstəkar Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 60 illiyini qeyd edir.
Əziz Müslüm! Azərbaycanda keçirilən bu yubiley şənlikləri, - onlar hələ davam edəcək, - sənin
Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, ümumbəşəri, dünya mədəniyyətinə böyük töhfə verməyinlə
bağlıdır. Sənin yaradıcılığın Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinin ayrılmaz və çox mühüm hissəsi
olmuşdur. Sən öz həyatın və yaradıcılıq fəaliyyətin ərzində mədəniyyətimizi, musiqi sənətimizi
zənginləşdirmisən, özü də çox zənginləşdirmisən.
Azərbaycan mədəniyyətinin son 40 ildən artıq tarixini Müslüm Maqomayevsiz təsəvvür etmək
mümkün deyildir. Doğrudur, bu tarix daha dərinlərə gedir, çünki bizim bugünkü Müslüm Maqomayevin
babası görkəmli bəstəkar, musiqiçi idi və dahi Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə onlar Azərbaycanda professional
musiqinin, opera sənətinin baniləri olmuşlar. Müslüm babasının işini layiqincə davam etdirir, ona görə də
Maqomayevlər nəsli təkcə indiki Müslüm Maqomayevin dövründən ibarət deyil, həm də Müslüm
Maqomayevin babası, təkrar edirəm, Üzeyir Hacıbəyovla birlikdə Azərbaycanda ilk professional musiqi,
opera sənəti əsərləri yaratdığı dövrdən başlanır.
Müslüm, Allah sənə nadir səs bəxş etmişdir, özü də təkcə səs yox. Allah sənə qabiliyyət, istedad bəxş
etmişdir və bunlar sənə özünün bu nadir, bənzərsiz səsindən çox bacarıqla bəhrələnməyə və görkəmli sənət
əsərləri yaratmağa və belə görkəmli müğənni, belə görkəmli incəsənət ustası olmağa imkan vermişdir.
Mən bu gün burada sənin tərcümeyi-halını, yaxud da yaradıcılıq bioqrafiyanı danışmaq fikrində
deyiləm. Hesab edirəm ki, bunun üçün hələ qarşıda vaxt var. Yəqin ki, bu da ediləcəkdir. Ancaq mən sənin,
cəmiyyətdə heç kimin tanımadığı gəncin birdən-birə öz səsinlə və öz mahnılarınla hamını heyran etdiyin o
illəri xatırlayıram. Məncə, sən öz yaradıcılığına Xəzər Gəmiçiliyi Dənizçilərinin Mədəniyyət Evinin
özfəaliyyət ansamblında başlamısan. Bu, yəqin ona görə idi ki, sən onun yanında yaşayırdın, bəlkə də başqa
səbəb vardı, mən bilmirəm. Yəqin, sən hələ uşaqlıq illərində oraya gedirdin və özünü göstərirdin.
Xatirimdədir, o vaxtlar sənin çıxışın çoxları üçün, o cümlədən mənim üçün, musiqi, incəsənət ilə maraqlanan
insanlar üçün olduqca əhəmiyyətli hadisə idi. Ola bilsin ki, sənin yaradıcılığının ilk illərində ona kifayət
qədər diqqət yetirilməmişdir. Mən bunu da xatırlayıram. Amma onun yaradıcılığı, yəni onun səsi və
mahnıları ifa etməsi o dərəcədə heyrətamiz idi. Azərbaycanda təkcə ayrı-ayrı adamlara deyil, bütün
cəmiyyətə o dərəcə təsir göstərirdi ki, Müslüm məşhurlaşdı və öz sevimli işi ilə fəal məşğul olmağa başladı.
Müslüm, mən səninlə bir çox illər ərzində dostluq münasibətlərində olmuş bir adamam, mən də, ailəm
də. Bəlkə də mənim rəyim subyektivdir, ona görə yox ki, biz dostuq, məhz ona görə ki, açığını deyəcəyəm,
mən sənin mahnılarını çox sevirəm. Mahnıları hamı ifa edir. Lakin eyni bir mahnını müxtəlif ifaçılar
müxtəlif cür ifa edirlər. Müslümü bütün digər ifaçılardan fərqləndirən xüsusiyyət budur ki, o, hər hansı bir
mahnını ifa etməyə başladıqda ona öz aranjimanını, özünün müəyyən çalarlarını verirdi və bu mahnı elə
səslənirdi ki, sanki yenicə yazılmışdır. Mən sənin mahnılarını təhlil edə bilərəm. Çünki sənin hər bir mahnın
böyük sənət əsəridir, amma indi mən bunu etməyəcəyəm, bəlkə də sonralar nə vaxtsa bunu da edəcəyəm.
Ona görə ki, biz bu gün səni təbrik etmək üçün toplaşmışıq və mənim müstəqil Azərbaycan
Respublikasının ali mükafatını sənə təqdim etmək kimi sevindirici missiyam vardır. Amma bununla belə,
mən bu barədə ona görə danışıram ki, həm incəsənət həvəskarı, həm mahnı həvəskarı, həm öz Azərbaycan
xalqını, öz torpağını sonsuz məhəbbətlə sevən bir insan, həm də 30 ildən artıq Müslüm Maqomayevlə yaxın
dost olan bir insan kimi bütün bunları deməyə bilmirəm.
Görünür, tale Müslümün də, mənim də üzümə gülmüşdür ki, 1969-cu ildə mən Azərbaycanın rəhbəri
seçiləndə Müslümü himayə etməyə başladım. Belə istedadlı müğənninin himayəyə bir o qədər ehtiyacı
yoxdur, bununla belə, bizim yaşadığımız həmin dövrdə, həmin ab-havada bu da lazım idi. Məsələn, mən
bunu məhz ona görə edirdim ki, Azərbaycanın görkəmli musiqiçisi, müğənnisi, bəstəkarı, çox mürəkkəb
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mahnıların ifaçısı irəli çəkilsin və bununla da o, incəsənəti daha da zənginləşdirir və bizim ölkəmizin,
Azərbaycanın, xalqımızın başını ucaldırdı. O dövrdə, elə bu gün də mənim vəzifəm hər bir istedadlı adama
əlimdən gələn köməyi göstərməkdən ibarət olmuşdur. Yeri gəlmişkən, mən indi də bununla məşğul oluram.
Lakin 30 il bundan əvvəl məhz belə şərait məni Müslümlə daha da yaxınlaşdırdı. Amma burada başqa
məsələ də var, əlbəttə, mən respublikanın rəhbəri kimi, o zaman da, indi də istedadlı adamlara, ələlxüsus
gənc istedadlara kömək göstərirəm, onları himayə edirəm, bununla belə, onların hər biri ilə şəxsi dostluq
münasibətləri saxlamağa imkanım yoxdur. Müslümə gəldikdə isə, ailəmiz də, mən də onunla çox yaxın
olduq. Müslümlə ünsiyyətdə olmaq çox xoş idi, eyni zamanda, bu görüşlər mənə onun işlərindən xəbərdar
olmağa imkan verirdi. Müslüm həyatının, əgər belə demək mümkündürsə, ilk dövründə öz istedadını parlaq
şəkildə nümayiş etdirir, bununla belə, çox sərbəst həyat sürürdü. Mən ona məsləhət görürdüm ki, bütün
bunlar yaxşıdır, ancaq ailə, ömür-gün yoldaşı barədə də fikirləşmək pis olmazdı. O, mənə qulaq asır, ancaq
öz bildiyini edirdi. Yeri gəlmişkən, o, elə bir adamdır ki, onu istəmədiyi bir şeyi etməyə məcbur etmək qeyrimümkündür. Əgər özü nəyi isə istəmirsə, bunu ona məcburən etdirmək mümkün deyildir. Mən də heç vaxt
belə iş görməmişəm. Əvvəla, bu, mənim xarakterimə xas olan xüsusiyyət deyil, ikincisi, fikirləşdim ki, qoy,
Müslüm nə etmək istəyirsə, etsin. Ancaq ona məsləhətlər verirdim. Bu məsləhətlər də faydalı oldu. Budur,
birdən 1972-ci ildə Tamara Sinyavskaya Azərbaycana gəldi. Ancaq o, tək gəlməmişdi, Rusiyanın görkəmli
incəsənət xadimlərinin böyük qrupu da burada idi.
Biz Azərbaycanda Rusiya mədəniyyəti günləri keçirirdik. Bax, görürsünüzmü, Müslüm neçə illər idi
ki, Moskvada yaşayırdı, orada gəzirdi, amma onu orada yox, burada, Bakıda tapdı.
Mən bunu hiss etmişdim. Xatirimdədir, biz, bütün nümayəndə heyəti böyük bir bərə ilə "Neft
daşları"na gedirdik. Nümayəndə heyətində minədək adam vardı. Mən axıra yaxın gəlib çıxdım, təbii ki,
qonaqlardan kimlərin burada olduğu barədə mənə məlumat verdilər. Məni narahat edən bu idi ki, onlardan
kiminsə başına bir iş gəlməsin. Mənə dedilər ki, siyahı üzrə, Müslüm Maqomayevdən savayı, qalan hamı
bərədədir. Dedim: Bəs Müslüm hanı, onu tapın. Mən, hətta, bərəni təxminən yarım saat saxlatdırdım. Sonra
gəlib mənə dedilər ki, Heydər Əliyeviç, bilirsinizmi, gözləmək lazım deyil, çünki Tamara Sinyavskaya da
yoxdur, nümayəndə heyətində o da vardı. Ona görə də güman ki, onlar olmayacaqlar. Düşündüm, yaxşı, qoy
onlar qalsınlar. Onların dostluğu da, bax, o günlərdə başlamışdır. Şadam ki, bundan az sonra o, mənə bildirdi
ki, evlənmişdir. Mən onları Bakıya dəvət etdim, biz burada onların evlənməsini mənim ailəmdə və bəzi
həmkarlarımın iştirakı ilə məhdud bir dairədə qeyd etdik. Mən o günü yaxşı xatırlayıram. Yəqin ki, Tamara
da yaxşı xatırlayır. Mən bunu niyə danışıram? Şadam ki, Müslümün ailə həyatı uğurlu oldu. Bu, hər hansı bir
adam üçün çox mühümdür, mədəniyyət, incəsənət xadimləri üçünsə, - onların həyat tərzi başqa adamların
həyat tərzindən, hər halda, bir qədər fərqlənir, - belə sabit ailə həyatı, zənnimcə, nadir hadisədir. Odur ki,
mənə elə gəlir, Müslüm ailə qurarkən nəinki düzgün seçim etmişdir, həm də onlar artıq 30 ildir birgə
yaşayırlar. Mən onların ailə həyatına bələdəm və heç zaman belə bir xəbər almamışam ki, onlar dalaşıblar və
barışdırmaq üçün onlara kömək etmək lazımdır. Əgər barışdırmaq lazım gələrdisə, bunu mən etməli idim,
amma mən heç zaman belə məlumat almamışam.
Bax, Tamara Sinyavskaya görkəmli şəxsiyyətdir, rus müğənnisidir, Böyük Teatrın solistidir, onun
zəngin yaradıcılığı var. Yaxşı ki, onlar bir-birini qısqanmırlar, rəqabət aparmırlar, əksinə, bir-birinə kömək
edirlər. Bilirəm ki, onların belə sağlam və möhkəm, böyük məhəbbətə əsaslanan ailə həyatında Tamara
böyük rol oynamışdır və oynayır. Mən 30 il əvvəl şad oldum, ona görə ki, sözün düzü, Müslüm sarıdan çox
narahat idim: axı, onun o qədər pərəstişkarları vardı. Moskvada bizim daimi nümayəndəliyin nəzdində
mehmanxana vardı, bizim tikdirdiyimiz yox, ondan kiçik bir mehmanxana idi. Orada mənzil tipli bir neçə
otaq vardı, mən onlardan birini Müslüm üçün ayırdım, o, Tamara ilə hələ ailə qurmazdan əvvəl orada
yaşayırdı. Mənə deyirdilər ki, milisin peşəsi ardı-arası kəsilmədən bu binaya gəlib, pilləkənlərin üstünə gülçiçək qoyan qızları qovmaqdır. Buna görə də mən o vaxt çox narahat olurdum və istəyirdim ki, o, belə
vəziyyətdən tezliklə canını qurtarsın və ailə qursun. Belə də oldu.
Ona görə də indi biz Müslümün böyük yaradıcılıq yolundan, böyük xidmətlərindən, musiqi sahəsində
görkəmli fəaliyyətindən, ifaçılıq sənətindən danışarkən, mütləq Tamara haqqında da danışmalıyıq, çünki 30
ildir onlar birlikdədirlər, yaradıcılıqları artıq onların ailəsinin yaradıcılığıdır. Doğrudur, onların hər biri
müxtəlif janrlarda çıxış edir. Bir sözlə, Müslümün belə gözəl xanımı olduğuna görə Tamaraya həmişə
minnətdar olmuşam. Mən hələ onu demirəm ki, biz xalqımızın Tamara Sinyavskaya kimi belə bir gəlini
olması ilə həmişə fəxr etmişik. Lakin Tamara haqqında ayrıca danışmaq lazımdır, biz nə vaxtsa, onun da
yubileyini qeyd edəcəyik, onun hələlik 60 yaşı yoxdur. Müslümün isə 60 yaşı tamam olur.
Məncə, Müslüm bu gün 30 il əvvəl oxuduğu kimi oxuyur. Düzdür, o, özünə tənqidi yanaşır, buna görə
də ona elə gəlir ki, bu, belə deyil. Amma mən onu 30 ildən çoxdur dinləyirəm. Onun ifasında xüsusilə
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sevdiyim mahnılar var, mən onları dinləyirəm və fərq görmürəm. Müslüm çox mahnılar yaratmışdır, yəni o,
özünü bəstəkar kimi də gözəl tanıtmışdır. Ancaq onun ən görkəmli mahnısı Azərbaycana həsr etdiyi
mahnıdır. Bu mahnı Azərbaycanın himni kimi səslənir. O, həmin mahnını, musiqini 1970-ci illərin
ortalarında gözəl şairimiz Nəbi Xəzrinin sözlərinə bəstələmişdir. Amma ən başlıcası budur ki, Müslüm bu
mahnını elə yaratmış, elə ifa etmişdir ki, onu heç kim belə ifa edə bilmir. Yaxşıdır ki, o, bu mahnını belə ifa
edir, amma pisdir ki, bunu heç kim onun kimi oxuya bilmir. Ona görə də heç kim onu oxumağa cürət etmir.
Bu, müstəsna mahnıdır. Bu mahnı ayrıca bir görkəmli əsər kimi tarixə daxil ola bilər və yəqin ki, daxil
olacaqdır. Müslümün ifasında bu mahnını mən hər dəfə böyük həyəcanla dinləyirəm. Ancaq bu, yeganə
mahnı deyildir, o, çox mahnılar yaratmışdır. Mən onun opera sənətində də çox işlər gördüyündən, yaxşı
heykəl düzəltdiyindən, yaxşı şəkil çəkdiyindən danışmayacağam. İki il əvvəl o, portretimi çəkib mənə
bağışladı. Mən ona çox minnətdaram, çünki bilirəm ki, o, həmin portret üzərində günlərlə, bəlkə də aylarla
işləmişdir. O, portretdə məni özünün düşündüyü kimi çəkmişdir. Bu baxımdan portret mənim üçün çox
qiymətlidir, bir də ona görə qiymətlidir ki, əvvəla, onu Müslüm çəkmişdir, ikincisi isə, bilirəm ki, onun
üzərində günlərlə işləmişdir. Deməli, orada öz hisslərini ifadə etmişdir.
Müslümün incəsənətdə hər şeyi var və bu gün Müslüm özünün 60 illiyini qeyd edir. Daha doğrusu, biz
qeyd edirik, özü bəlkə də qeyd etmək istəmirdi, amma biz qeyd edirik və düşünürəm ki, bu, sadəcə olaraq,
bir mərhələdir, biz Müslümün səsini bundan sonra da həmişə eşidəcəyik. Elə bir səs ki, o, heç kimdə yoxdur.
Dünyada görkəmli müğənnilər çoxdur, amma belə səs heç kimdə yoxdur. Qoy, heç kəs məndən inciməsin,
mən öz subyektiv fikrimi söyləyirəm. Hətta deyərdim ki, bu, subyektiv fikir deyil, obyektiv təhlilə, obyektiv
müqayisəyə əsaslanır.
Müslüm, Allah eləsin, bütün bunların hamısı qorunub saxlansın, Allah eləsin, səndəki enerji daha da
artsın, sən həmişə irəliyə daha çox baxasan. Yeri gəlmişkən, dünən televiziyada səni gördüm. Dediklərin
mənim xoşuma gəldi. Sən dedin ki, nikbin olmaq lazımdır. Sən düz dedin. Nikbin olmaq lazımdır. Nikbin
olmağa sənin hər cür əsasın vardır. Mən səni təbrik edirəm.
Müslüm demək olar ki, gənc yaşlarından mükafatlar alır. Azərbaycanın xalq artisti adını alanda onun
29 yaşı var idi. Bu, Azərbaycan tarixində ilk hadisə idi. Onda 1971-ci il idi. Elə həmin il o, Qırmızı Əmək
Bayrağı ordeni ilə təltif olundu. 2 ildən sonra, 1973-cü ildə ona SSRİ xalq artisti adı verildi. O zaman onun
31 yaşı vardı. Sovet İttifaqında heç kim bu yaşda belə yüksək ada layiq görülməmişdi. Ona görə də deyirəm
ki, Müslüm gənc yaşlarından mükafatlar alır. Müslümün 55 yaşı tamam olanda mən onu Azərbaycanın
"Şöhrət" ordeni ilə mükafatlandırdım və elə burada ona təqdim etdim. İndi artıq 5 il keçib, bu illərin necə
ötdüyünü heç hiss etmədik. İndi isə Müslüm Azərbaycanın ən yüksək ordeni - "İstiqlal" ordeni ilə təltif
olunmuşdur. Azərbaycanın müstəqilliyi XX əsrin sonunda qazandığımız ən dəyərli nailiyyətdir. Biz
xoşbəxtik ki, dövlət müstəqilliyini əldə etmişik, bizim öz müstəqil dövlətimiz var xalqımız öz müstəqil
dövlətində yaşayır. Bax, elə bu hadisə şərəfinə bizim ali mükafatımız "İstiqlal" adlandırılmışdır. Müslüm də
bu ordenlə təltif olunmuşdur.
Müslüm, mən səni təbrik edirəm, sənə möhkəm cansağlığı arzulayıram.
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GÖRKƏMLİ MÜĞƏNNİ VƏ BƏSTƏKAR
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN 60 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(7 sentyabr 2002)
Əziz Müslüm, səni anadan olmağının 60-cı ildönümü münasibətilə, bu şanlı yubiley münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm, sənə cansağlığı və böyük yaradıcılıq uğurları arzulayıram.
Hörmətli xanımlar və cənablar! Biz indicə «Azərbaycan» mahnısını dinlədik. Mən bu mahnı haqqında
dəfələrlə danışmışam, ancaq hesab edirəm ki, bu mahnı onun haqqında dönə-dönə danışmağa layiqdir. Bu,
Müslüm Maqomayevin öz əsəridir. Onu özü yaratmışdır və neçə illərdir harada, hansı ölkədə çıxış edirsəetsin, onu hər yerdə və hər yanda gözəl oxuyur. Müslümün ifasında bu mahnı güclü təəssürat doğurur və çox
böyük təsir bağışlayır, ən başlıcası isə, xalqına, respublikasına sadiq olan Müslüm öz hisslərini bu mahnı
vasitəsilə ifadə edir və Azərbaycanımızı tanıdır. Təkcə bu mahnıya görə Müslüm həm bir bəstəkar kimi, həm
də ifaçı-müğənni kimi ən yüksək qiymətə layiqdir. Lakin o, Müslümün yaratdığı gözəl mahnılar sırasında
yeganə deyildir, yəni musiqi ona məxsusdur, sözləri də şairlər onunla əməkdaşlıq şəraitində yazmışlar, ifaçı
da odur. Dediyim kimi, bu mahnılar gözəldir, lakin onlar Müslümün ifasında o qədər yüksəkdə durur ki,
heç bir müğənni, heç bir ifaçı – hər halda, bizim ölkəmizdə, Azərbaycanda – onları ifa etməyə cürət etmir,
çünki bu, həqiqətən çətindir. Müslümün oxuduğu kimi oxumaq çətindir. Bunu hər kəs bacara bilməz. Əğər
haradasa, kimsə onu təqlid etməyə cəhd göstərsə, o, uğur qazanmayacaqdır. Bununla belə, bu mahnılar gərək
səslənsin. Gərək sən oxuyasan, oxuyasan və oxuyasan. Bu gün, sənin yubiley günündə mən sənə, bax, bunu
arzulayıram.
Müslüm Maqomayevin 60 illik yubileyinin Azərbaycanda belə yüksək səviyyədə keçirilməsi onun
yaradıcılığına ümumxalq ehtiramının əlaməti və Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan incəsənətinin
inkişafında xidmətlərinə verilən yüksək qiymətin ifadəsidir. Mən Müslüm haqqında artıq dünən danışdım,
səhnəyə necə qəfil gəlişini və özünə necə böyük maraq doğurduğunu xatırladım. Bundan sonra o, tezliklə
böyük şöhrət qazandı və çox erkən yaşlarında, yeniyetmə, gənc yaşlarında artıq böyük müğənni kimi
şöhrətləndi. Bəli, bu, həqiqətən belədir. Yəqin ki, burada, salonda bir neçə nəslin – mənim nəslimin, orta
nəslin, gənc nəslin nümayəndələri oturmuşlar. Hesab edirəm, ki, mənim nəslimə mənsub olan adamların
Müslümü daha yaxşı tanıdığını desəm düz olar, çünki biz onu özünü göstərməyə başladığı, səhnəyə qədəm
qoyduğu vaxtdan tanıyırıq. Biz hamımız, incəsənət həvəskarları – Müslüm isə öz sənəti ilə incəsənət
həvəskarlarının, yaradıcılığının pərəstişkarlarının sayını qat-qat artırmışdır – Müslümün yaradıcılığını çox
diqqətlə izləyirdik, onu dinləməkdən, onun konsertlərinə getməkdən yorulmurduq və sevinirdik ki, o təkcə
Azərbaycan mahnılarını, təkcə rus mahnılarını deyil, eləcə də bir çox dillərdə mahnıları necə gözəl ifa edir.
Buna görə də Müslüm, onun yaradıcılığı Azərbaycanın milli sərvətidir, böyük qədir-qiyməti var.
XX əsr Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənətin sürətlə inkişafı ilə səciyyələnir. XX əsrin əvvəllərində
dahi Üzeyir Hacıbəyov özünün ilk opera əsərlərini yaradaraq, bütün dünyaya bəyan etdi ki, Azərbaycan xalqı
klassik əsərlər, hamının başa düşdüyü opera əsərləri yaratmağa qadirdir. Sonrakı illərdə o özünün digər
əsərləri ilə Azərbaycan incəsənətinə, Azərbaycan mədəniyyətinə daha böyük maraq oyatdı. Bundan sonra
Azərbaycanda mədəniyyət və incəsənət ardıcıl surətdə və çox sürətlə inkişaf etdi. Üzeyir Hacıbəyov öz
dostu, sənət yoldaşı və Müslüm Maqomayevin babası Müslüm Maqomayev ilə birlikdə Azərbaycanda
professional, klassik musiqinin bünövrəsini qoydular. Müslüm Maqomayevin «Şah İsmayıl» adlı ilk operası
1916-cı ildə meydana gəldi. Yadındadırmı, Müslüm?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Yadımda deyil. Bu onun ilk operası deyildir. İlk operası «Əsli və
Kərəm»dir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Əsli və Kərəm»?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: «Nərgiz»”.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz yoldaş, «Nərgiz» 1935-ci ildə yazılmışdır. Yaxşı, indi mən bu mövzunu
davam etdirməyəcəyəm.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: «Nərgiz» inqilabi mövzudadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, inqilabi mövzuda deyildir, sadəcə olaraq, Azərbaycan xalqının o dövrdəki, 30cu illərdəki həyatındandır.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: O, sovet operasıdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə, sovet operasıdır. Bəs necə? Məgər o vaxtlar başqa opera yazmaq olardı?
Üzeyir Hacıbəyovun məşhur «Koroğlu» operası sovet operası deyilmi?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: «Koroğlu» yox, o, sovet mövzusunda deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, bu, sovet metodologiyasına görə yazılmış tarixi əsərdir. Yaxşı, dostlar, belə
məsələlərə daha toxunmayacağam. Demək istədiklərimi davam etdirəcəyəm. Sonralar «Nərgiz» də,
«Koroğlu» da, Üzeyir Hacıbəyovun və Müslüm Maqomayevin digər əsərləri də Azərbaycan mədəniyyəti və
incəsənətinin inkişafında, yeni musiqiçilər nəslinin tərbiyəsində, bəstəkar və ifaçıların yetişməsində çox
böyük rol oynadı. Məsələn, xatirimdədir, 1930-cu illərin axırlarında, 40-cı, 50-ci illərdə və sonrakı illərdə
Azərbaycan Opera və Balet Teatrı parlaq çıxış edirdi. Sonra Azərbaycanın gözəl bəstəkarlarının bütöv bir
nəsli – Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Cövdət Hacıyev, Tofiq Quliyev, Rauf Hacıyev, hazırda yaşayan Arif
Məlikov – bilmirəm, o buradadır, ya yox – və bir çox başqaları meydana gəldilər. Beləliklə, Azərbaycanın
klassik professional musiqisi bütün sahələrdə inkişaf tapdı və təbii ki, bütün bunlar ifaçılar tələb edirdi.
Çoxlu ifaçılar olmuşdur. Əlbəttə, onların arasında, müğənnilərimiz arasında birinci yerdə unudulmaz
Bülbül durur. Azərbaycan tarixinin bütöv bir mərhələsi onun adı ilə bağlıdır. Ondan sonra eyni səviyyədə
Rəşid Behbudov durur. Bir diqqət yetirin, Azərbaycanın qüdrətli müğənnilərinin nəsli davam edir və onlardan
sonra bizim hörmətli və sevimli Müslüm Maqomayevimiz gəlir. Bir çox digər bəstəkarlarımızın, ifaçılarımızın,
müğənnilərimizin rolunu və yaradıcılığının əhəmiyyətini kiçiltmək istəmirəm, lakin mən Bülbülü, Rəşid
Behbudovu və Müslüm Maqomayevi xüsusi fərqləndirəcəyəm. Onlar XX əsr Azərbaycan musiqi tarixinin, mahnı
tarixinin ən uca zirvəsində qərar tutmuşlar.
Müslüm, yubileyin yaxşı keçdiyinə görə bu gün sən mənə təşəkkür etdin. Dedin ki, sənə hörmət etdiyimi
bilirdin, amma səni sevdiyimi bilmirdin. Yəqin istəyirsən mən bir daha deyim ki, səni sevirəm. Mən diqqəti
buna nəyə görə cəlb etdim? Ona görə ki, Müslüm səhnəyə çıxdığı gündən mən onun yaradıcılığının
pərəstişkarı olmuşam. Bundan az sonra, 1969-cu ildə mən Azərbaycanın rəhbəri oldum və o vaxtdan bəri, elə
indiki kimi, bizim incəsənət xadimlərinə, hamıya, hamıya, hamıya, o cümlədən və xüsusən Müslüm
Maqomayevə maksimum diqqət yetirməyə başladım, çünki mən artıq hiss etmişdim ki, onun yaradıcılıq
imkanları böyükdür, o, gənc idi və çalışmaq lazım idi ki, hər şeydən, Allahın bəxş etdiyi hər şeydən və onu
səciyyələndirən bacarığından düzgün istiqamətdə istifadə olunsun. Əslinə qalsa, bizim o vaxtdan bəri şəxsi
dostluğumuzu da məhz bu şərtləndirdi. Mən bütün o illəri xatırlayıram, dünən dedim, bunu eşitmək mənim
üçün xoş idi ki, 1973-cü ildə sən və Tamara Sinyavskaya öz talelərinizi birləşdirdiniz və artıq 30 ildir, mən
bilən, can deyib, can eşidirsiniz, siz həm səhnədə parlaq çıxış etməklə, həm də öz ailə həyatınızı yaxşı
keçirməklə pərəstişkarlarınızı, açığını deyəcəyəm, sevindirirsiniz. Mən sənin ailə həyatına bələdəm, ona görə
bunu deyirəm.
Əslində, bax, bu dostluq həm də onunla bağlıdır ki, mən Müslümün özümə yaxın olmasını istəyirdim və
ona maksimum diqqət göstərirdim. Hesab edirəm ki, bütün bunlar Azərbaycan incəsənətinin, Azərbaycan
mədəniyyətinin xeyrinə idi.
Burada deyildiyi kimi, Müslüm gözəl bəstəkar, rəssam, hətta heykəltəraşdır. Lakin onun mənzili təmir
etmək kimi sevimli məşğuliyyəti də var. O, Moskvada yaşayarkən uzun müddət burada evi olmamışdır,
babasının mənzilində yaşayırdı. Dediyim kimi, Moskvada isə biz ona daimi nümayəndəliyin
mehmanxanasında mənzil tipli bir nömrə ayırmışdıq, orada o, tək yaşayırdı, sonra isə Tamara Sinyavskaya
ilə birlikdə yaşamağa başladı. Sonra Tamara və o, sevincək mənə dedilər ki, bilirsinizmi, biz Taqankada
mənzil almışıq. Mən onlara dedim ki, çox yaxşı. Bax, biz onu təmir edirik. Onlar bu mənzili düz bir il təmir
etdilər. Sonra bizi dəvət etdilər – mən ailəmlə, rəhmətlik Zərifə Əziz qızı ilə birlikdə getdim, bax, İlham
buradadır, o da, qızım Sevil də bizimlə idi. Biz onlara qonaq getmişdik. Sonralar o, daimi nümayəndəliyimizin, indi Azərbaycanın Moskvadakı səfirliyinin yanında daha yaxşı mənzil aldı və onu təmir etməyə
başladı. Təmir qurtaran kimi bizi dəvət etdi. Biz onun mənzilində olduq. Həqiqətən, mənzili çox zövqlə təmir
etmişdi. Mən o vaxtadək belə səliqə-sahmanlı, belə tərtibatlı mənzil görməmişdim. O vaxt onun bir barı
vardı, oraya butulkalar düzülmüşdü. Mən təəccübləndim. Dedim: Müslüm, nə qədər butulka var, olmaya, sən
bu qədər içirsən? O, cavab verdi ki, barda çoxlu butulka olmalıdır. Bax, biz, beləcə, onların qonağı olduq.
Biz bu mənzilə dəfələrlə getdik. Sonra isə Tamara ilə Müslüm mənə birdən dedilər ki, biz mənzilimizi
yenidən təmir edirik. Təmir işlərini Müslümün özü görür, divar kağızlarını özü yapışdırır, özü rəngləyir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Xeyr. Bacarıram, amma etmirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bacarırsan. Bu onun sevimli məşğuliyyətidir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: İndi artıq bağ evi tikirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, artıq neçə ildir deyir ki, bağ evi tikir. Şükür ki, tikib qurtardı. İstəyirəm ki,
o, mənzilini daha dəyişməsin, çünki sonra başlayacaq iki il təmir etməyə.

364

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

M ü s l ü m M a q o m a y e v: Ən başlıcası budur ki, indi biz Moskvadaki mənzilimizi də, bağımızı da
dəyişmək istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Haraya, Bakıya?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Yox, dəyişəcəyik, çünki o yer daha xoşumuza gəlmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gördünüz, mən sizə dedim ki, bu onun sevimli məşğuliyyətidir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Heydər Əlirza oğlu, bütün ömür boyu nə isə tikmək maraqlıdır. Tikib
qurtardıqdan sonra isə orada yaşamaq daha maraqlı deyildir, gərək həmişə tikəsən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bu gün xoşuma gəldi ki, Müslümün dostları, bizim incəsənət xadimləri
və qonaqlarımız Müslümün yaradıcılığından çox yaxşı, çox ürəkdən danışdılar və onun sənətini düzgün
qiymətləndirdilər.
Mən hətta bir qədər təəccübləndim ki, demə, müğənnilərimiz yaxşı danışa da bilirlər. Bu gün yaxşı,
maraqlı nitqlər söylədilər. Bu gün biz sizinlə gənc Müslümün «Sevilya bərbəri» operasında Fiqaronun
ariyasını ifa etdiyi süjetə baxdıq. O vaxt onun neçə yaşı vardı? Mən bunu Tamaradan soruşdum.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Bu, 1963-cü ildə olmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, onda sənin 21 yaşın vardı. Bir görün, o həmin ariyanı necə ustalıqla ifa
edirdi. Yeri gəlmişkən o həmin ariyanı həmişə ifa etmişdir, indi də ifa edir. Mən bu ariyanı onun ifasında
dəfələrlə dinləmişəm. Hər dəfə də böyük diqqətlə, böyük heyranlıqla. Əvvəla, təbii ki, ariyanın, musiqinin
özü gözəldir, bununla belə, mühüm cəhət onu necə ifa etməkdir. Əlbəttə, mən mütəxəssis deyiləm, amma
opera sənətində bu ariya çox mürəkkəb və çox çətindir.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Siz bütöv tamaşanı dinləmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu sənə sonra deyəcəyəm. Çox çətin ariyadır. Amma bir baxın, Müslüm
21 yaşında onu necə ifa edirdi. Mən bu ariyanı başqa müğənnilərin ifasında da dinləmişəm. Mənə inanın,
Müslümün ifası kimi ifa olmayıb və yoxdur. Müslüm xatırlatdı, bu barədə mən də demək istəyirəm. O
burada, Azərbaycanda opera tamaşalarını səhnəyə qoymuşdur. Birincisi «Sevilya bərbəri» operası idi.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Və axırıncısı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox. Bəs «Karmen»?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: «Karmen» Tamaranın işidir. «Toska» da.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, «Sevilya bərbəri»ni rəhmətlik Rauf Atakişiyevlə böyük ruh yüksəkliyi ilə
hazırlamışdı. Məncə, Rauf Abdullayev də var idi. Elə deyilmi?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Əliverdibəyov idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, Əliverdibəyovla. Məndə fotoşəkil var, bu gün fasilədə mən onu Tamaraya
göstərdim. Tamaşadan sonra çəkilmiş həmin şəkildə Əliverdibəyov da var. Mən tamaşada oldum, onu dinlədim.
Müslüm bu operada əvvəldən axıradək gözəl oxudu. Bir sözlə, opera müğənnisi kimi, onun imkanları olduqca
böyükdür. Məhz bu, ona populyar mahnıları belə gözəl ifa etməyə imkan verir. Yaxud, götürək onun ifasında «Vdol
po Piterskoy» mahnısını. Bilirsiniz, mən, ümumən, incəsənət həvəskarıyam, bütün bu mahnıları dinləmişəm, özü də
hələ çox-çox əvvəllərdən, mənim yaşımı nəzərə alın, amma «Vdol po Piterskoy»un Müslümün ifasındakı kimi ifası
olmayıbdır. Ümumiyyətlə, o vaxt Müslümün bu xalq mahnısını ifa etməsi Moskvada, keçmiş Sovet İttifaqında çox
böyük hadisəyə çevrildi. O harada konsert verirdisə, hamı onun bu mahnını oxumasını tələb edirdi. Yadındadırmı,
mən bunu bilirəm. Onun bu mahnını Kremlin Qurultaylar sarayında necə ifa etdiyi də xatirimdədir. Sovet İttifaqının
bütün rəhbərliyi konsertdə idi, bu mahnını onun kimi heç kim ifa etmirdi. Onun ifasında səslənən bu mahnı çox
çətindir. O, səsini nə qədər dəyişir, amma çaşmır. Mən sizə açığını deyəcəyəm, onun ifasında hər bir mahnı ayrıca
bir əsərdir.
Müslüm hər yerdə məşhur idi. Məsələn, o, «Buhenvald harayı»nı əla ifa edirdi. O vaxtlar bu çox böyük
hisslər doğururdu. Xatirimdədir, bir dəfə biz – mən Sovet İttifaqının rəhbərliyini, Siyasi Büronun üzvlərini
və üzvlüyə namizədlərini nəzərdə tuturam – hansısa bayram konsertində idik, Qurultaylar sarayının lojasında
əyləşmişdik. Hansısa bir artist Böyük Vətən müharibəsinə həsr olunmuş mahnını oxuyurdu. Yadımdadır, o,
mahnını oxuyub qurtardıqdan sonra Brejnev hamıya tərəf çevrildi, Müslüm Maqomayevi dəvət etmək lazım
idi ki, o, «Buhenvald harayı»nı oxusun. Bu çox yaxşı olardı. Mən öz təəssüratlarımı söyləyirəm. Bununla
belə, hesab edirəm, mənimlə birlikdə olanlar razılaşarlar ki, Müslümün yaradıcılığının xüsusiyyətini, onun
mahnılarının xüsusiyyətini məhz bu cəhətlər səciyyələndirir. O, hər bir mahnını məhz öz anlamında, öz
təfsirində ifa edir. Zənnimcə bu, asan iş deyildir. O, mahnını hazırlayır və gözəl bir əsər kimi ortaya çıxarır.
Onu da demək istəyirəm ki, Müslüm mənim evimdə olurdu, biz onunla dostluq edirdik. O ilk dəfə bizə
bazar günü öz videokamerası ilə gəlmişdi – o vaxtlar bizdə, ümumiyyətlə, heç kəsin videokamerası yox idi,
bu, 1982-ci ildə olmuşdur, indi hamının videokamerası var – hamımız sevindik. O dedi ki, mən məhz sizi
çəkmək üçün videokamera ilə gəlmişəm. Müslüm onda ilk dəfə olaraq evimizdə mənim birinci nəvəmi
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çəkdi. O vaxt onun cəmi bir yaşı vardı. Müslüm onun adını bilir – onun da adı Zərifədir. Bizim hamımızı
çəkdi. Bax, bu videolent o vaxtdan bəri ailə arxivimizdə saxlanılır. Sonra sən Moskvada da bizə gəlirdin.
Yadındadırmı? Videokamera ilə gəlir və bizi çəkirdin. Bir sözlə, o bu baxımdan bizə yaxşı kömək edirdi.
Mən Müslümü gözəl insani keyfiyyətlərinə görə bir insan kimi də, bir artist kimi də, bir bəstəkar kimi də
həmişə sevmişəm. Burada kim isə dedi ki, onda utancaqlıq vardı. Deyəsən, bunu Lion İzmaylov dedi.
Müslüm, ümumiyyətlə, utancaq adamdır. Belə şan-şöhrəti, belə nüfuzu, belə ad-sanı olmasına baxmayaraq,
utancaq adamdır. Bəzən mənə müraciət etməsi lazım olur, amma bunu etməyə utanır. Bu barədə kimə isə bir
dəfə, iki dəfə ağız açır, sonra mən bunu onun özünə deyirəm, o cavab verir ki, belə şey yoxdur, sizi narahat
etmək istəmirəm. O, son dərəcə təvazökar adamdır, ən başlıcası, dostluq etdiyimiz dövrdə – onu nəzərdə
tuturam ki, mən o illərdə də Azərbaycanın rəhbəri olmuşam, indi də artıq 9 ildir rəhbəriyəm – özünün hər
hansı məsələlərinin həlli üçün mənimlə əlaqələrindən heç vaxt istifadə etməyibdir. O, Əliyevlə dostluğundan
nəinki heç zaman sui-istifadə etməyib, ümumiyyətlə, bunu heç vaxt yaymayıbdır. Bu dostluq heç də sirr
deyildir. Lakin bu onun insanlığını, xarakterini göstərir.
Müslümün 30 ildən bəri birgə yaşadığı Tamara Sinyavskaya görkəmli mügənnidir. O, Böyük Teatrda həmişə
çox yüksək nüfuza, çox geniş şöhrətə malik olmuşdur. Onun Böyük Teatrda çıxışları həmişə hərarətli alqışlarla
qarşılanmışdır. Şadam ki, Müslüm Maqomayevin belə xanımı var. Əvvəla, onların hər ikisi görkəmli müğənnidir.
İkincisi, onlar eyni peşənin adamlarıdır. Üçüncüsü, ən başlıcası isə, görünür, onların xasiyyətləri çox oxşardır.
Mən onların həyatını müşahidə etmişəm, sevinmişəm ki, mehriban yaşayırlar, bu gün də sevinirəm ki, bütün
bunlar davam edir. Mən demişəm və bu gün bir daha demək istəyirəm ki, Müslüm Maqomayevin bütün bu
xidmətlərində Tamaranın rolu az deyildir. O, Müslümü ələ aldıqdan sonra onun burada haqqında söhbət gedən
əvvəlki həyatına son qoyuldu, daha onun ardınca qaçan olmadı, daha onun avtomobilini öpüb yalamadılar.
Tamara onların hamısını qovdu. Mən birisini xatırlayıram, amma adını çəkməyəcəyəm. Müslümün bir məşuqəsi
vardı. Yadındadırmı, biz Pyatiqorskda rastlaşmışdıq? Olmaya, yadında deyil?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Adı nə idi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək istəmirəm. Görürsünüzmü, onun nə qədər məşuqəsi vardı ki, hər birini
xatırlamır. Biz ailəmizlə Pyatiqorskda istirahət edirdik – bu, 1972-ci ildə olmuşdur – birdən mənə dedilər ki,
Müslüm Maqomayev Pyatiqorskda konsert verir. Əlbəttə, biz bütün ailəliklə konsertə getməyi qərara aldıq.
Axı bizim artist, bizim nümayəndəmiz konsert verirdi. Həm də mən onu bir daha dinləmək istədim, oraya
getdim, ailəliklə getdik, dinlədik, məncə, orada yay estradası vardı. Yerli rəhbərlik mənim orada, Pyatiqorskda olduğumu eşitdikdə – onların orada qonaq evi vardı – bizi oraya şam yeməyinə dəvət etdilər. Müslüm
qadınla birlikdə gəldi, sənin hansı mahnıları oxuyacağını elan edirdi, yadındadırmı?
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Svetlana Morqunovanı deyirsiniz?
H e y d ə r Ə l i y e v: Məncə, o idi.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Televiziyanın diktoru idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, daha təfsilata varmayacağam. O, nəhayət, xatırladı. Yəni, demək istəyirəm
ki, Tamara onların hamısını kənarlaşdırdı. Xatirimdədir, bir dəfə o mənə dedi, hətta hansısa familiyaları
çəkərək dedi ki, onları qovmuşdur, onlar Müslümə daha yaxın düşə bilmirlər. Bir sözlə, bu baxımdan
Tamaranın xidmətləri olduqca böyükdür. Mən hələ onun qalan xidmətlərini demirəm. Mən Tamara Sinyavskayaya minnətdaram ki, bütün bu illər ərzində, o vaxtdan bəri Bakıda dəfələrlə olub, burada bu salonda
konsertlərdə çıxış edibdir. Məncə, sənin dediyin kimi, bizim opera teatrında «Karmen» operasını səhnəyə
qoymuş və orada oxumuşdur. Odur ki, bu, opera teatrımızın tarixində əhəmiyyətli hadisədir, gərək bunu
bilsinlər. Mən bunu xatırlayıram, çünki həmin tamaşalardan çox böyük zövq almışam.
Müslüm, beləliklə, bugünkü gecə başa çatır. Doğrudur, gecənin təşkilatçıları vaxtı bir qədər düz
hesablamayıblar, uzatdılar, çox vaxt getdi. Amma, gördüyünüz kimi, salondakıların biri də yorulmayıbdır.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Ağızları nə idi ki, yorulaydılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən düz demirsən. Yaxşı, birdən kim isə etiraz etsə, onda necə? Məsələn, mən
yorulmadım, təsəvvür edin, bu qədər oturandan sonra hələ burada çıxış da edirəm. O isə yanımda
dayanmaqdan yorulubdur. Çünki bizim peşələrimiz müxtəlifdir. Mənim peşəm elədir ki, heç vaxt yorula
bilmərəm. Əgər kimsə yorulubsa, eybi yoxdur, Müslüm Maqomayevin yubileyinə həsr edilmiş bugünkü
gecə, hər halda, Azərbaycanın mədəni həyatında gözəl səhifədir.
Mən baxıram, Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin qaymağı buradadır. Bu məni sevindirir, ona
görə ki, mədəniyyətimiz bu gün də yaşayır və inkişaf edir, incəsənətimiz yaşayır və inkişaf edir. Həyatını bu
peşəyə, incəsənətə həsr etmiş insanlar, bilirəm, çox çətinliklərə məruz qalsalar da, öz peşələrinə sadiqdirlər,
incəsənətimizi irəliyə aparırlar, yeni əsərlər yaradırlar. Xəzər Gəmiçiliyindən olan oğlanın çıxışı bizim
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hamımız üçün gözlənilməz xoş bir hadisə oldu, mən xalqımızın incəsənətə necə bağlı olduğunu nəzərdə
tuturam. Bu mənə sənin dənizçilər klubunda, məhz belə bir yaşda oxumağa başladığın vaxtı xatırlatdı.
M ü s l ü m M a q o m a y e v: Mən bir qədər böyük idim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Böyük idin? Bəlkə də böyük idin. Amma bir gör, o necə oxudu. Həyat irəliləyir,
Azərbaycan Respublikası inkişaf edir, incəsənət həmişə nüfuza malik olmuşdur və malikdir, dövlətin,
prezidentin qayğısı ilə əhatə edilmişdir. Elə bugünkü gecə də sözlərimə sübutdur.
Müslüm, mən səni təbrik edirəm. Tamara, səni də təbrik edirəm. Müslüm, sənə möhkəm-möhkəm
cansağlığı diləyirəm, arzu edirəm ki, xəstələnməyəsən və həmişə formada olasan, axı qarşıda bizim hələ
çox-çox işlərimiz var. Biz bu işləri Müslümlə birlikdə, sizinlə birlikdə, bütün Azərbaycan xalqı ilə birlikdə
həll edəcəyik.

367

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

GÖRKƏMLİ MUĞƏNNİ VƏ BƏSTƏKAR
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(8 sentyabr 2002)
Bakı Əyləncə Mərkəzi
8 sentyabr 2002-ci il
Əziz Müslüm!
Əziz Tamara!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Üç gündür ki, Azərbaycan Müslüm Maqomayevin 60 illiyini bayram edir. Biz Müslümün 60 illiyini
xalqın ona, onun mahnılarına, əsərlərinə bəslədiyi hansı hisslərlə və məhəbbətlə qeyd etdiyinin şahidləriyik.
Bu qanunauyğundur. Çünki Müslüm Maqomayev özünün gözəl mahnıları ilə və incəsənət, mədəniyyət
sahəsində görkəmli fəaliyyəti ilə Azərbaycanın tarixinə daxil olmuşdur. O bizim mədəniyyətimizi, mahnı
sənətimizi zənginləşdirmişdir, böyük məhəbbət, çox yüksək nüfuz qazanmışdır. O, Azərbaycan xalqının oğlu
olaraq, burada dünyaya gəlmiş və ilk addımlarını Azərbaycanda atmışdır, amma sonra, sadəcə, Azərbaycanın
çərçivəsinə sığmamışdır. Bu da təbiidir. Çünki onun yaradıcılığı, onun sənəti, onun mahnıları daha geniş
auditoriya, xalqla daha geniş ünsiyyət tələb edirdi. Odur ki, Müslüm hələ çox-çox illər əvvəl, hələ erkən
yaşlarından Moskva səhnəsində görünmüşdür. Onun Azərbaycanda olduğu kimi, Moskva səhnəsində
görünməsi də Sovetlər İttifaqı paytaxtının, Moskva kimi çox iri şəhərin mədəni həyatında hadisəyə çevrilmişdir. Amma o bununla kifayətlənmədi.
Keçmiş Sovetlər İttifaqının bir çox şəhərlərində, vilayətlərində, respublikalarında və bu hüdudlardan
kənarda da onun sənətinə tələbat olduğunu bilən Müslüm bütün Sovetlər İttifaqına və Qərbin bir çox
ölkələrinə qastrol səfərlərinə çıxmağa başladı. O harada olurdusa-olsun, hər yerdə hamını heyran qoyur,
böyük hisslər oyadırdı, onun konsertlərinə düşmək çətin idi və xalq onu görmək istəyirdi. Halbuki, o vaxtlar
onun mahnıları lentə alınır, yayılırdı, bu işdə Moskva televiziyası və radiosu böyük rol oynayırdı. Buna
baxmayaraq, insanlar onu görmək istəyirdilər.
Belə maraq ilk növbədə onun əla, nadir səsi ilə bağlı idi. Belə maraq onun təkraredilməz ustalığı ilə bağlı
idi. Güclü, yaxşı, xoş avazlı səsə malik olmaq kifayət deyildir, əgər müğənni öz səsindən, Allah vergisi olan
istedadından istifadə edə bilmirsə, insanların məhəbbətini və rəğbətini qazana bilməz. Müslüm isə bu
baxımdan böyük artist, çox böyük usta, mahnı ustası, söz ustası, artistizm ustası olduğunu göstərdi. Dünən
konsertdə köhnə kadrları göstərdilər, Müslüm oxuyarkən onun necə jestləri vardı. Yəni, səhnədə onun zahiri
görkəmi, mahnıların ifası zamanı etdiyi jestlər – bunlar hamısı birlikdə onun gözəlliyini təcəssüm etdirirdi.
Prinsip etibarilə onu təbiət gözəl yaratmışdır. Bilirsinizmi, ümumiyyətlə, o xoşbəxtdir. Allah Müslümə belə
təkrarolunmaz səsi, belə şahiri görkəmi, belə gözəlliyi və belə bacarığı ona görə bəxş etmişdir ki, o öz
səsindən istədiyi kimi istifadə edə bilsin və öz zahiri görkəmini göstərə bilsin. O öz zahiri görkəmini
göstərmirdi, sadəcə, səhnədə dururdu və hamı ona heyran-heyran baxıb zövq alırdı.
Dünən çox deyildi, hər yerdə, hər yanda hamı əlini ona toxundurmaq istəyirdi, ondan aftoqraf almaq
istəyirdi, sadəcə olaraq, ona yaxından baxmaq istəyirdi, mən hələ onu demirəm ki, nə qədər qız, nə qədər
qadın onun həsrətini çəkirdi. Bu, həqiqətən belədir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, – dünən bu barədə
danışmışam – Müslümün Azərbaycanda səhnəyə gəlməsinin şahidi olmuşam. Mən bunların hamısını öz
gözlərimlə görmüşəm. Mən dünən dedim ki, gənc nəslimiz Müslümü tanımalı, onun yaradıcılığını,
yaradıcılıq yolunu bilməlidir. Mənim kimi insanlara gəldikdə isə, bütün bunlar bizim gözlərimiz qarşısında
baş vermişdir. Biz onu Azərbaycanda dinləmişik, sonra isə onun Moskvada, digər şəhərlərdə necə çıxış
etdiyini izləmişik. Mən 1980-ci illərdə Moskvada işləyərkən Müslümün çıxış etdiyi konsertlərə də çox böyük
iftixar hissi ilə gedirdim.
Azərbaycanın rəhbəri işlədiyim və Moskvada Sovetlər İttifaqının rəhbərliyində olduğum illərdə Oktyabr
inqilabının ildönümünə, başqa hadisələrə həsr edilən çoxlu Ümumittifaq tədbirləri və ya yubiley təntənələri
keçirilirdi və həmişə də xüsusi konsert hazırlanırdı. Moskvada da belə bir qayda vardı ki, konsertdə hər
respublikadan bir müğənni çıxış etməli idi. Hər dəfə də bununla əlaqədar mənə müraciət edib deyirdilər ki,
çıxış edəcək adamın adını qabaqcadan, iki ay əvvəl bildirin. Çünki onlar konsert proqramı hazırlayırdılar.
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Bizdə gözəl müğənnilər, gözəl incəsənət xadimləri, gözəl artistlər çox idi. Deməliyəm, xoşbəxtəm ki, xalqım
incəsənət, mədəniyyət sahəsində belə görkəmli istedadlara malikdir. Amma mən əksər hallarda Müslümün
adını verirdim.
Xatirimdədir, mən bütün bu təntənələrdə, tədbirlərdə iştirak edirdim. O vaxt Sovetlər İttifaqının rəhbərləri
birlikdə oturub konserti dinləyirdilər və mən Müslümün səhnəyə çıxmasını həyəcanla gözləyirdim. Mən hər
şeyə diqqət yetirirdim – onu necə hərarətli alqışlarla qarşılayırlar, o necə oxuyacaq, necə ifa edəcəkdir.
Birlikdə işlədiyim Siyasi Büro üzvləri mənə tərəf çevrilib təbrik edirdilər. Mən çox böyük iftixar hissi
keçirirdim! Çünki hər halda bu, öz xalqının malik olduğu ən yaxşı keyfiyyətləri təqdim etmək imkanı idi.
Əlbəttə, hər bir respublikanın rəhbəri çalışırdı ki, onun respublikası daha yaxşı təmsil olunsun. Elə bunun
özü də müəyyən dərəcədə bu və ya digər respublikanın mədəniyyətinin, incəsənətinin səviyyəsinin
göstəricisi idi. Müslüm öz çıxışları ilə məni tez-tez sevindirirdi. Bir qədər ətraflı danışacağam.
Leonid İliç Brejnevin iki yubileyi olmuşdur – 70 illiyi və 75 illiyi. Mən onunla yubiley ərəfəsində,
yubileyə iki ay qalmış görüşdüm, yubiley barədə söhbət etdik. O soruşdu ki, konsertdə səndən kim çıxış
edəcəkdir? Mən bu sualı gözləyirdim. Buna baxmayaraq dedim: Leonid İliç, fikirləşirəm. O mənə dedi:
Maqomayevi gətir, Maqomayevi. Cavab verdim ki, Leonid İliç, narahat olmayın, Maqomayev olacaqdır.
Olan olub, keçən keçib. İndi Brejnev haqqında nə istəyirlər deyirlər, halbuki, o vaxt hamı bu yubileydə
iştirak etməyə, öz xalqını daha yaxşı təmsil etməyə çalışırdı. Çünki bu elə bir fürsət idi ki, orada hər bir
respublika öz incəsənətini, öz mədəniyyətini təqdim edə bilərdi. Yadımdadır, hər iki halda onun yubileyi
Kreml sarayında, Georgi salonunda qeyd edildi. Bu ziyafətlərdə Müslümün çıxışını hamı diqqətlə dinləyirdi
və Müslüm çıxış edərkən mən həmişə böyük iftixar hissi keçirirdim.
Mən dünən dedim ki, onun bütün bu illər ərzində və təbii ki, indi də əhatə olunduğu belə böyük,
görünməmiş şan-şöhrətin ona təsir etməməsi böyük səadətdir, o mənada ki, o lovğalanmadı, yaxud
bəzilərində olduğu kimi, özünü başqa cür aparmadı. O həmişə özünü təvazökar apardı, öz yüksək
mədəniyyəti, ədəb-nəzakəti ilə fərqləndi və onun gözəlliyi barədə isə danışmaq lazım deyil, bunu hamı görür.
Bir baxın, bir insanda nə qədər yüksək keyfiyyətlər olarmış. Bu qədər yüksək keyfiyyətlərə malik olsa da,
çox böyük uğurlara malik olsa da, o həmişə təvazökar Müslüm olmuşdur və bu gün də belədir.
Müslüm zəmanəmizin böyük müğənnisidir. Mən bunu mübaliğəsiz deyirəm. Dünyada elə bir təşkilat
yoxdur ki, o kimin böyük olduğunu müəyyənləşdirsin. Ancaq insanlar bunu özləri müəyyənləşdirirlər. Bu
gün, Müslümün yubileyini qeyd etdiyimiz vaxtda deməliyəm ki, o, tarixə böyük müğənni kimi daxil
olmuşdur. Özü də təkcə Azərbaycan milli miqyasının böyük müğənnisi kimi deyildir, dediyim kimi, o dərhal
Azərbaycanın hüdudlarından kənara çıxmışdır. O, dünyanın bir çox ölkələrində tanınmış, belə yüksək ad-san
qazanmış böyük müğənnidir. Biz Azərbaycanda Müslümün yubileyini bu cür təntənə ilə qeyd edərkən heç
nəyi şişirtmirik, sadəcə olaraq, özünün 60 illiyinədək göstərdiyi xidmətləri layiqincə qiymətləndiririk.
Əziz Müslüm! Sən çox işlər görmüsən. Sən böyük yaradıcılıq yolu keçmisən, olduqca böyük xidmətlərin
var. Təkrar edirəm, sən misilsiz şöhrət, yüksək nüfuz qazanmısan, sən belə uğurlara nail olmağından razı
qala bilərsən. Zənnimcə, bu sənin həyatının mərhələlərindən biridir və biz gələcəkdə də sənin mahnılarının
ifasının şahidi olacağıq. Allaha şükür ki, səsin dəyişməyibdir, ustalığın isə daha da artmışdır. Sən daha da
irəli getməlisən və bizi öz mahnılarınla, öz uğurlarınla sevindirməlisən, bu sənin borcundur.
Mən Tamara haqqında ayrıca danışacağam. Çünki o bu süfrə arxasında onun barəsində ayrıca sağlıq
deyilməsinə layiqdir. Lakin bununla yanaşı, iki kəlmə demək istəyirəm – Müslüm və Tamaranı bir-birindən
ayırmaq olmaz. Yaxşı ki, Müslümün belə şəxsi həyatı var. Əziz Müslüm, mən səni bir daha təbrik edirəm.
Sənə cansağlığı, uğurlar arzulayıram, çox istəyirəm ki, sən həmişə sağlam olasan. Bundan ötrü nə etmək
lazımdırsa, Azərbaycan prezidenti kimi, mənə de, mən edim, çünki sən bizə, xalqımıza, ölkəmizə çox
lazımsan. Sən bütün insanlara çox lazımsan, sən ümummilli xarakterli, ümumbəşəri xarakterli müğənnisən.
Ona görə də sən heç də təkcə bizə lazım deyilsən.
Sənin sağlığına, sənin gələcək uğurlarının şərəfinə!
Sağ ol!
Bu yubiley günləri mən Tamara Sinyavskaya barədə də bir qədər danışdım. Amma indi burada onun haqqında
ayrıca danışmaq istəyirəm. O, Müslümün həyat yoldaşıdır, sözsüz ki, heç də hər bir dahi insanın belə, özünə layiq
həyat yoldaşı olmur. Tamara Sinyavskaya artıq neçə illərdir ki, Böyük Teatrın solistidir. Həm keçmiş Sovetlər
İttifaqında, həm də indi Rusiyada opera müğənnisi kimi böyük şöhrət qazanmışdır.
Böyük Teatr möhtəşəm sənət məbədidir. Cavanlığımda Moskvada olduğum və Böyük Teatra getdiyim
vaxtları xatırlayanda hər dəfə öz-özümə deyirdim ki, bu teatrda iki dəfə olmuşam, üç dəfə olmuşam, filan
baletə baxmışam, filan operanı dinləmişəm. Hər dəfə də bu teatra getmək mənim üçün asan olurdu. O zaman
gənc yaşlarımda mən burada DTK-da işləyirdim. Moskvada DTK-da, təbiidir ki, dostlarım var idi, oraya
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ezamiyyətə gedəndə mənim üçün hər cür şərait yaradırdılar. Böyük Teatrda həmişə onlar üçün 2 yer saxlanılırdı. Amma məsələ bundadır ki, həmin yerlərdən müxtəlif adamlar istifadə edirdilər. Moskvaya gələndə öz
proqramımı dəqiqləşdirirdim ki, teatra nə vaxt gedə bilərəm. Teatrın repertuarı ilə tanış olur və əvvəlcədən
dostlarıma müraciət edib bir neçə gün üçün biletlər alırdım. Bax, Böyük Teatr belə teatr idi. Sonra mən
Moskvada işləyəndə Siyasi Büronun üzvü və Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi, Mədəniyyət
Nazirliyinə kuratorluq edirdim. O zaman mən Böyük Teatrla daha yaxından tanış oldum, əvvəllər oraya
tamaşaçı kimi gedirdimsə, indi Kremldən bu teatrın işləri ilə maraqlanırdım. Əslinə baxsan, maraqlanmaq da
lazım deyildi, çünki Böyük Teatrda artistlərin özləri çox məsələlər qaldırırlar və mən də bu problemlərlə
məşğul olurdum. Onların çoxu ilə o zaman yaxından tanış oldum.
Xatirimdədir, bir dəfə Böyük Teatr burada qastrolda idi. Tertrın bir çox tanınmış müğənniləri, solistləri
bizim opera teatrının tamaşalarında oldular. Müslüm həmişə deyirdi ki, orada, Böyük Teatrda mənə yaxşı
münasibət bəsləyirlər.
1972-ci ildə mən Tamaranı Rusiya mədəniyyət xadimləri nümayəndə heyətinin tərkibində görəndə,
baxdım ki, bu, gənc, hündürboylu, gözəl və çox cazibədar bir qadındır. Açığını deyirəm, gizlətmirəm, axı o
zaman Müslüm Tamara ilə tanış deyildi, o mənim xoşuma gəldi. Sonra ertəsi günü, mən bu barədə artıq
danışmışam, biz bərə ilə Neft Daşlarına yola düşəndə gördüm ki, Müslüm bərədə yoxdur, Tamaranı da
görmədim. Onlar haradasa bir yerdə idilər, öz-özümə fikirləşdim ki, afərin, Müslüm. Mən onun necə gözəl
qadın olduğunu gördüm, sən demə, bizim zövqümüz eyni idi. Müslümün əvvəllər nə qədər qadını olmuşdur,
indi isə neçə illərdir ki, Tamara ilə bir yerdədir.
O zaman mən Tamaranı ilk dəfə görürdüm. Burada o çox gözəl çıxış etdi və ən başlıcası odur ki, həmin
hadisə tarixi xarakter daşıyır. Müslüm Maqomayev nəinki onunla tanış oldu, hətta bu tanışlıq tezliklə onların
ailə qurmasına gətirib çıxartdı. Sonralar, Tamara Müslümə ərə getdikdən sonra mən onlarla tez-tez
ünsiyyətdə olurdum. Mən artıq dedim ki, dünən və srağagün biz bir yerdə oturub mərhum həyat yoldaşım
Zərifə xanımı xatırladıq. Zərifə xanımın onları necə sevdiyini, bizim aramızda həmişə necə birlik yaratdığını
yada saldıq. Onlar tez-tez bizə gəlirdilər, ya da ki, biz Moskvada onların qonağı olurduq. Tamara indi
xatırlatdı ki, biz bir yerdə Böyük Teatra gedib, Maya Plisetskayanın iştirakı ilə Karmen-süita»ya baxmışdıq.
Mən Zərifə xanımla, Müslüm isə Tamara ilə. Doğrudur, biz ayrı-ayrı yerlərdə oturmuşduq, lakin bir-birimizə
yaxın idik. Mənə elə gəlir ki, biz təsadüfən görüşdük.
Gizlətmirəm, məsələn, mən qızımı ərə verəndə toy etmədim, xudmani məclis təşkil etdim, Müslüm və
Tamara da dəvət olunmuşdular. İlham Moskvada evlənəndə də toy olmadı və Siyasi Büroya məxsus evdə,
böyük otaqda süfrə açıb, dostlarımı dəvət etdim. Müslüm və Tamara yenə də orada idilər. Onlar bütün ailə
şənliklərimizdə iştirak etmişlər. Buna görə də mən Tamaranı Müslümü tanıdığım qədər yaxından tanıyıram
və onun Böyük Teatrdakı yaradıcılıq fəaliyyətini diqqətlə izləyirdim. Mən həmişə onun işləri ilə maraqlanırdım, o da mənə danışırdı. O, təkcə Moskvada Böyük Teatrda yox, həm də Avropanın, Birləşmiş
Ştatların bir çox məşhur teatrlarında çıxış etmişdir.
Xatirimdədir, o, ABŞ-damı, yoxsa Avropadamı hansısa opera teatrında necə çıxış etdiyini danışırdı. O,
Almaniyada, Avstriyada, digər ölkələrdə çıxış edirdi. Biz onu sorğu-suala tutub, orada necə çıxış etməsi ilə
maraqlanırdıq, axı o vaxtlar bu bizim üçün müəyyən qədər qəribə idi. Mən Moskvada işləyəndə, dediyim
kimi, Böyük Teatrla maraqlanırdım, Tamaranın təkraredilməz, gözəl səsinə və əlbəttə ki, böyük artistlik
məharətinə görə yüksək nüfuza malik olduğunu bilirdim. «Karmen»də o necə də gözəl oxuyur! «Karmen»də
Tamaranın ifası təkrarsızdır! Özü də təkcə «Karmen»də yox, digər operalarda da. Mən Moskvada işləyəndə
Tamaranı Böyük Teatrdan SSRİ Ali Sovetinə deputat seçdilər. Yəqin ki, Moskvanın mədəniyyət tarixində o,
yeganə deputat idi. Yadımdadır, mən o zaman Rəyasət Heyətində oturmuşdum, Rusiyanın, daha doğrusu,
Moskvanın nümayəndə heyəti isə həmişə qabaqda otururdu. Biz, Siyasi Büronun üzvləri gəlib oturduq və
mən gördüm ki, o, birinci cərgədədir. Biz jestlə bir-birimizlə danışmağa başladıq.
Tamara gözəl insani keyfiyyətlərə malikdir və dostluq etdiyimiz bu illər ərzində bir daha buna əmin
olmuşuq. Biz məhz dostluq edirdik, təkcə ona görə yox ki, mütləq dostluq etməliydik, ona görə ki, bu
adamlar – Müslüm də, Tamara da bizim xoşumuza gəlirdilər. Əgər Tamara başqa cür olsaydı, bizim
xoşumuza gəlməzdi. Biz Müslümə hörmət bəsləyirdik, onları dəvət edirdik. Tamara Müslümdən daha ünsiyyətlidir. O, həmişəki kimi, təmkini ilə seçilirdi, bir söz deyib susurdu, Tamara isə dil-dil ötürdü. Bizə bundan
başqa heç nə lazım deyildi. Bu qadınla söhbət etmək bizim üçün, sadəcə, xoş idi. Çünki o söhbətcildir, çox
gözəl oxuduğu kimi, gözəl də danışır.
İndi Tamara Maqomayev ailəsinin və yüksək üslubu, yüksək ifaçılıq qabiliyyəti ilə seçilən Maqomayev
duetinin bir hissəsidir.
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Tamara, mən səni təbrik edirəm ki, 30 ilə yaxındır Müslümün sadiq həyat yoldaşısan. Birgə həyatınızın
30 illiyi, sonra 35, 40 illiyi tamam olanda biz sizi təbrik edəcəyik. Mən bunu mütləq etmək fikrindəyəm.
Gözəl rus müğənnisi, gözəl incəsənət ustası, Müslüm Maqomayevin gözəl həyat yoldaşı Tamaranın
sağlığına!
Sənin sağlığına!
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MÜSTƏQİL DÖVLƏTLƏR BİRLİYİ
İCRAİYYƏ KOMİTƏSİNİN SƏDRİ – İCRAÇI KATİB YURİ YAROV İLƏ
SÖHBƏTİ
(9 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
9 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Yuri Fyodoroviç, mən sizi Azərbaycanda salamlayıram. Sizin gəlişinizə
şadam. Siz bizi MDB-nin qarşıdakı bütün işlərindən həmişə hali edirsiniz. Buraya gəldiyinizə görə sağ olun.
Y u r i Y a r o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun. İcazə verin, hər şeydən öncə, məni qəbul etməyə vaxt
tapdığınıza görə və MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının oktyabrın 7-də Kişinyovda keçiriləcək
zirvə görüşü barədə məruzə etməyimə imkan yaratdığınıza görə Sizə ürəkdən təşəkkürümü bildirim. Hər
dəfə Bakıya gələndə Azərbaycan paytaxtında heyrətamiz dəyişikliklər – yeni tikintilər, obyektlər görürəm,
özü də tarixi binalar – artıq yeni konstruksiyada qorunub saxlanılır. Bütün bunlar elə gözəldir ki, onlara
baxmaq, paytaxtınızın seyrinə dalmaq xoşdur. Buna görə sağ olun. Bunların hamısı maraqlı və ibrətamizdir.
Mən buraya hər il gəlirəm, buna baxmayaraq, bu gözəl şəhərdə hər dəfə yeni, təkrarolunmaz bir şey,
həqiqətən, heyrət doğuran dəyişikliklər görürəm.
İlk növbədə, icazə verin deyim ki, bundan əvvəl nəzərdə tutulduğu kimi və Sizin razılığınız sayəsində,
Dövlət Başçıları Şurasının mayın 31-dən başqa vaxta keçirilən iclası oktyabrın 7-də Kişinyovda olacaq,
plana görə isə, sizin iclasınızdan əvvəl Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclası keçiriləcəkdir.
Rusiya tərəfinin, Rusiya hökuməti sədrinin təklifi ilə oktyarbın 7-də, səhər saat 9-da Hökumət Başçıları
Şurasının iclası olacaqdır. Eyni vaxtda, səhər saat 9-da Dövlət Başçıları Şurasının qapalı iclasına başlamaq
təklif edilir. İclasın ancaq prezidentlər iştirak edən qapalı hissəsi qurtardıqdan sonra salona keçəcəyik. Həmin
vaxtadək Hökumət Başçıları Şurası da öz məsələlərinə baxıb qurtaracaq və artıq bundan sonra geniş heyətdə
açıq iclas keçiriləcəkdir. Gündəliyin bütün məsələləri, əslində müəyyənləşdirilmişdir. Bundan əvvəl onlar
Xarici İşlər Nazirləri Şurası, Hökumət Başçıları Şurası tərəfindən müzakirə olunmuşdur. Bunlar həmin
məsələlərdir ki, biz sizin tapşırıqlarınızın yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar onların barəsində hesabat verir və
məruzə edirik. Misal üçün, Ukrayna parlamentinə seçkilərə müşahidəçilər göndərilməsi haqqında sizin
qərarınız olmuşdur. Biz sizə məlumat verəcəyik ki, Müstəqil Dövlətlər Birliyindən, parlamentlərdən,
Parlamentlərarası Assambleyadan, mərkəzi seçki komissiyalarından, habelə hökumətlərin xətti ilə 220
müşahidəçi göndərilmişdir. Biz aprelin 1-də səhər saat 9-da bütün Birliyə, ilk növbədə Ukrayna televiziyası
ilə mövqelərimizi açıqlamışıq. Mövqelərimiz bundan ibarətdir ki, seçkilər baş tutmuşdur, biz onları açıq,
demokratik, şəffaf seçkilər sayırıq və hesab edirik ki, yeni, demokratik prinsiplərin gözlənilməsi sayəsində
əldə olunmuş yekunlardan məmnun qalmağa əsasımız var.
Əlbəttə, bu baxımdan həmçinin məruzə edəcəyik ki, demokratik seçkilərə dair konsepsiyanı həm
Parlamentlərarası Assambleya, həm də sizin Mərkəzi Seçki Komissiyası nəzərdən keçirmiş, Xarici İşlər
Nazirləri Şurası isə bəyənmişdir. Bu heç bir beynəlxalq təşkilatda olmayan cəhətdir. Odur ki, seçkilərin
demokratik və ya qeyri-demokratik olduğu, aşkarlığa riayət edilib-edilmədiyi barədə hələlik ancaq fəhm
əsasında, təcrübə əsasında mühakimə yürüdürlər. Deyə bilərik ki, konsepsiyanın olmasının özü yaxşı haldır.
Çünki biz bu konsepsiya əsasında seçkilərin necə keçirildiyindən danışa və ona qiymət verə bilərik. Bir
sözlə, əgər siz onu qəbul etsəniz, bu, əsas kimi götürüləcəkdir.
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TÜRK SƏNAYEÇİ VƏ İŞ ADAMLARI VƏQFİNİN (TÜSİAV) SƏDRİ VƏLİ
SARITOPRAĞIN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(10 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
10 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin Azərbaycana gəlişinizdən çox məmnunam. Proqramınıza baxdım, burada
bir çox görüşlər keçirirsiniz və keçirmək istəyirsiniz. Təhsil Nazirliyində, Milli Elmlər Akademiyasında və
başqa yerlərdə də görüşlər keçirmək istəyirsiniz. Bizim Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasında da
maraqlı işlər var.
V ə l i S a r ı t o p r a q: Möhtərəm Cümhur başqanım, səmimi qəbula görə Sizə minnətdarlığımı
bildirir və bu görüşdən böyük şərəf duyduğumu vurğulayıram. Sizinlə son dəfə iyunun 27-də Ankarada
görüşdük. Siz orada çox gözəl bir nitq söylədiniz. Türk Sənayeçi və İş Adamları Vəqfinin bütün üzvləri Sizə
hörmət və ehtiramlarını, salamlarını göndərdilər. Sizə cansağlığı, uzun ömür diləyirlər. Qardaş Azərbaycan
xalqına da salamlarını çatdırmağı mənə həvalə etdilər.
Biz Sizə minnətdarıq, Sizi sevirik. Sizin cızdığınız yolla biz də getməyə çalışırıq. Sizin səyinizlə
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında əlaqələr gündən-günə möhkəmlənir.
Siz bizim çox sevdiyimiz dövlət adamısınız, Türk dünyasının öndəri, böyüyüsünüz. Siz Sovet İttifaqının
Siyasi Bürosuna qədər yüksələn yeganə türk insanısınız. Həyatınız daim mücadilə içində keçmişdir. Sizə
hörmətimiz, sevgimiz sonsuzdur. Biz, türk iş adamları Sizə dərin minnətdarıq. Bizə şərait yaradırsınız,
yardımçı olursunuz.
Türk Sənayeçi və İş Adamları Vəqfinin 60 nəfərlik idarə heyətinin səs çoxluğu ilə Zati-alinizi dörd minə
yaxın üzvü olan vəqfimizin fəxri sədri seçdik. Digər fəxri sədrimiz Sizin yaxın dostunuz hörmətli Süleyman
Dəmirəldir. İcazənizlə, fəxri sədrlik plaketini Sizə təqdim edim. Allah Sizə uzun ömür versin, Sizi türk
dünyasının başının üstündən əskik eləməsin. Bir hədiyyəmiz də var. Onu Sizin yaxın dostunuz İhsan
Doğramacı göndəribdir.
Vəli Sarıtopraq plaketi və İhsan Doğramacının hədiyyəsini dövlətimizin başçısına təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm, Türk Sənayeçi və İş Adamları Vəqfi, həqiqətən Türkiyədə
çox tanınmış, çox böyük işlər görən bir vəqfdir. Sizin fəaliyyətiniz haqqında mənim məlumatım var. Siz
xüsusən təhsil sahəsinə çox fikir verirsiniz, kompüterləşmə işi ilə də çox məşğulsunuz. Ona görə sizin vəqfə
mənim böyük hörmətim var.
Məni üç il ardıcıl olaraq ilin dövlət adamı seçmisiniz. İndi də məni fəxri sədr seçdiniz. Buna görə də
təşəkkür edirəm. Mənim haqqımda dediyiniz sözlərə görə, həyatımı, keçmişdəki mücadilələrimi də yaxşı
bildiyinizə və çox düzgün qiymətləndirdiyinizə görə sizə xüsusi təşəkkür edirəm.
Siz Azərbaycanın dostlarısınız, mənim dostlarımsınız. Azərbaycanda sizin həmişə xüsusi yeriniz var və bu
səfərinizə görə də çox məmnunam ki, siz vaxtınızı ayırıb Azərbaycana gəlmisiniz. Güman edirəm,
Azərbaycanda, Bakıda çox dəyişikliklər görəcəksiniz. Siz son dəfə Azərbaycanda nə vaxt olmusunuz?
V ə l i S a r ı t o p r a q: Cənab Prezident, 1992-ci ildə, rəhmətlik Turqut Özal sağ olarkən nümayəndə
heyətinin tərkibində gəlmişdim. Sonra burada «Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi işbirliyi imkanları»
mövzusunda keçirilən toplantıda Ankara iş adamlarının rəhbəri kimi iştirak etdim. Artıq 8 il idi ki,
gəlmirdim. Səkkiz ildən sonra bu gün Bakını gəzdim, gördüm, heyran oldum. Azərbaycan, Bakı çox inkişaf
etmişdir. Yeni tikilən binalar, görkəmli obyektlər çoxdur. Azərbaycan tamamilə Qərb ölkəsi kimi olmuşdur.
Bakıda hər şeyi tapmaq olur. Dünyanın harasında nə varsa, Bakıda da var. Təbiidir ki, bunların hamısı Sizin
sayənizdə olmuşdur. Sizin necə çalışdığınızı, işlədiyinizi bilirəm. Siz böyük bir dövlət adamısınız,
Azərbaycan üçün böyük bir şanssınız. Allah Sizə uzun ömür versin, Sizi türk dünyasının başı üstündən əskik
etməsin.
Mən həm də Naxçıvanın Ankarada fəxri konsuluyam.
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AMERIKA BIRLƏŞMIŞ ŞTATLARININ ÖLKƏMIZDƏKI SƏFIRI ROSS UİLSON İLƏ
GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(11 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
11 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, bu gün mən sizi keçən il sentyabrın 11-də baş vermiş
dəhşətli terror hadisələrinin yad olunması münasibətilə dəvət etmişəm. Sizə və sizin simanızda Amerika
Birləşmiş Ştatlarının xalqına, hökumətinə bir daha çatdırıram ki, Azərbaycan xalqı dəhşətli terror hadisələri
ilə əlaqədar qəti etirazını bildirir və biz terrora məruz qalmış, həlak olmuş insanların xatirəsini böyük kədərlə
yad edirik.
O dəhşətli terror hadisələri bütün dünyada sülh, əmin-amanlıq sevən insanların hamısında böyük bir
həyəcan doğurdu. Azərbaycan xalqı bunu çox böyük həyəcanla qarşıladı və biz dərhal bu barədə xalqımızın,
dövlətimizin mövqeyini bildirdik, beynəlxalq terrorla mübarizə aparmaq yolunda antiterror koalisiyasında,
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə koalisiyada olduğumuzu bildirdik. Biz bir ildir ki, öz imkanlarımız
dairəsində bunu davam etdiririk.
Dəhşətli terror hadisəsi təkcə Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun xalqına qarşı yox, bütün mütərəqqi
bəşəriyyətə qarşı idi və biz bunu özümüzə qarşı da qəbul etdik. Ona görə də terrorizmlə mübarizə aparmağı
və onun kökünü kəsməyi özümüzün vəzifəsi hesab edirik. Biz bu gün həlak olanların xatirəsini böyük kədər
hissi ilə yad edirik. Mən bu münasibətlə prezident cənab Buşa da öz məktubumu göndərmişəm. Ancaq, eyni
zamanda, sizinlə bilavasitə görüşüb bu sözləri demək istədim.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin bu gün söylədiklərinizə və keçirdiyiniz hisslərə
böyük hörmətlə yanaşıram. Bugünkü gün, əlbəttə, mənim üçün, ailəm üçün, Azərbaycanda olan amerikalılar
üçün çox emosional bir gündür. Biz bir il əvvəl bugünkü gündə baş vermiş terror hadisələrini hələ də şok
içərisində yaşayırıq. Lakin eyni zamanda, biz geriyə baxarkən görürük ki, bu bir il müddətində beynəlxalq
aləmdə, siyasətdə bir sıra dəyişikliklər getmişdir. Elə bilirəm ki, bu dəyişikliklər yaxşılığa doğru olan
dəyişikliklərdir.
Mən bu gün həm öz adımdan, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti və xalqı adından
Azərbaycan hökumətinə, xalqına dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. İlk növbədə, çox sağ olun ki,
həmin çətin dəqiqələrdə bizi mənəvi cəhətdən dəstəkləmisiniz və digər sahələrdə də öz dəstəyinizi
əsirgəməmisiniz. Siz koalisiyaya qoşularaq, bizimlə birlikdə problemin həllinə çalışırsınız.
Sizin də yaxşı xatirinizdədir, bu dəhşətli terror hücumları baş verdikdən bir neçə dəqiqə sonra mənə zəng
etdiniz və həm başsağlığınızı verdiniz, həm də səfirliyin əməkdaşlarının təhlükəsizliyini təmin etmək üçün
əlinizdən gələn köməyi əsirgəmədiniz. İlk növbədə bizə öz yardımınızı göstərdiniz. Buna görə də həm mən,
həm də səfirliyin əməkdaşları Sizə çox minnətdarıq.
Bundan sonra isə Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatlarına və koalisiyanın digər üzvlərinə öz hava
məkanını təklif etdi. Biz bu hava məkanından istifadə edərək, indiyə qədər misli görünməmiş humanitar
yardımı Əfqanıstanda əziyyət çəkən xalqa yetirdik. Eyni zamanda, Azərbaycan 160 ölkədən biridir ki,
terrorçuların maliyyə vəsaitinin hərəkətinin qarşısını almaq sahəsində bizimlə birlikdə əməkdaşlıq edir. Məlum olduğu kimi, bir neçə gün bundan əvvəl Azərbaycan bir neçə çox təhlükəli adamın tutulub
saxlanılmasını da təmin etmişdir. Elə bilirəm ki, bu da bizim əməkdaşlığımızın daha bir təzahürüdür.
Düşünürəm ki, biz həm «Əl-Qaidə» təşkilatının şəbəkəsinin dağıdılmasında irəliləyiş əldə etmişik, həm
də Taliban rejimini hakimiyyətdən uzaqlaşdırmışıq. Onun yerinə elə bir hakimiyyət gətirmişik ki, o bizimlə
əməkdaşlıq edir. Lakin beynəlxalq terrorizmlə bağlı «Əl-Qaidə»dən başqa da problemlər vardır. Belə ki,
yalnız «Əl-Qaidə» deyil, digər terrorçu təşkilatlar da vardır və onlar «Əl-Qaidə» ilə sıx əlaqədədirlər. Odur
ki, bizim işimiz hələ çoxdur və bunları gələcəkdə yerinə yetirəcəyik.
Mənim ölkəmə olan terror hücumları bütün dünyanı inandırdı ki, artıq terrorizm irəliyə doğru gedə
bilməz. Əgər terrorizm irəliləyərsə, demək, XXI əsr xaosa bürünəcəkdir. Bu isə o deməkdir ki, XX əsrdə
İkinci dünya müharibəsinin törətdiyi dəhşətlərlə biz yeni əsrdə də üzləşəcəyik.
Mən xüsusilə şadam ki, prezidentin qərarı ilə 907-ci maddə aradan götürülmüşdür və bunun nəticəsində
ölkələrimiz arasında daha geniş sahədə əməkdaşlıq imkanı yaranmışdır. Bunun nəticəsində Daxili İşlər
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Nazirliyinə və Respublika Prokurorluğuna bizim yardımımız olmuşdur. Biz onlarla sıx əməkdaşlıq edirik. Bu
ölkəyə 4,4 milyon dollar yardım edilmişdir. Biz artıq bu rəqəmin təsdiqini almışıq və gözləyirəm ki,
gələcəkdə bu rəqəm daha da artacaqdır. Azərbaycanın Sərhəd Qoşunları, eləcə də Gömrük Komitəsi ilə
əməkdaşlıq edirik. Azərbaycana yardım edirik və gözləyirik ki, bunun nəticəsində Azərbaycanın sərhədləri daha
möhkəm qorunacaqdır.
Azərbaycan hökuməti ilə büdcə və vergi sahələrində də əməkdaşlığa başlayırıq, bu sahələri
təkmilləşdirmək üçün yardım edəcəyik. Demokratik təsisatların güclənməsinə yönəlmiş bu cür yardımlar,
proqramlar gələcəkdə də davam etdiriləcəkdir.
Biz bütün bunların hamısını Azərbaycanın inkişafı üçün vacib amillər hesab edirik. 907-ci maddənin
qüvvəsinin dayandırılması bizim Azərbaycana kömək imkanımızı daha da genişləndirmişdir. Elə bilirəm ki,
güclü demokratik təsisatların yaranması, qanunların möhkəm işləməsi, iqtisadi inkişaf, eləcə də zəngin adamlar
Azərbaycanın gələcəyini təmin edəcəkdir.
Cənab Prezident, sonda onu demək istəyirəm ki, bizə göstərdiyiniz dəstəyə görə şəxsən Sizə və
Azərbaycan hökumətinə, xalqına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Biz də həm Sizə, həm də Azərbaycan
hökumətinə öz dəstəyimizi ifadə edirik. Ümid edirik ki, Siz Azərbaycanı uğurlu gələcəyə gətirəcəksiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Siz doğru dediniz ki, sentyabrın 11-də baş vermiş hadisələrdən
sonra dünyada çox dəyişiklik baş veribdir. Bəlkə də bu dəyişikliklərin baş verməsi üçün bu qədər qurbanlar
lazım deyildi və bu cür dəhşətli terrorla rastlaşmamalıydıq. Ancaq hər halda, olan oldu, amma siz dediyiniz
kimi, bundan sonra dünyadakı dəyişikliklərin hamısı müsbət xarakter daşıyır.
Hər yerdə, hər bir qitədə, dünyanın hər bir regionunda artıq dərk etdilər ki, terrorizm bəşəriyyətə nə qədər
böyük təhlükə gətirir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının təşəbbüsü ilə beynəlxalq terrorizmə qarşı aparılan
mübarizə, antiterror əməliyyatları bəşəriyyəti XX1 əsrdə bu faciələrdən xilas edə bilən bir vasitədir. O fikirlə
də razıyam ki, əgər terrorizmin siması bu qədər açılmasaydı və terrorizmə qarşı böyük koalisiyada antiterror
əməliyyatları aparılmasaydı, doğrudan da, ola bilər ki, XX1 əsr dünya üçün, bütün insanlar üçün, bütün
bəşəriyyət üçün daha da təhlükəli olardı. Bu hadisələrdən sonra, həqiqətən Amerika Birləşmiş Ştatlarının
təşəbbüsü ilə aparılan tədbirlər – biz bu tədbirlərə əvvəldən qoşulmuşuq – indi terrorizmin qarşısını almaq,
onun kökünü kəsmək üçün müəyyən imkanlar yaradır.
Siz bizim əməkdaşlığımız haqqında fikirlər söylədiniz. Mən onlarla tamamilə razıyam. 907-ci maddənin
qüvvəsinin dayandırılması, təbiidir, bizim üçün çox böyük hadisədir və onun nəticəsində artıq bir neçə
sahələrdə – siz indi onları burada söylədiniz – yaxşı əməkdaşlıq edirik. Ancaq bu əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək lazımdır. İndi gərək biz 907-ci maddənin götürülməsinin daha da müsbət nəticələrini görək.
Ona görə biz əməkdaşlıq sahəsində üzərimizə düşən bütün vəzifələri yerinə yetiririk, ancaq bu əməkdaşlığın
daha da genişlənməsi təşəbbüsü sizə, Amerika Birləşmiş Ştatlarına aiddir. Mən güman edirəm ki, siz bu
sahədə daha da əlavə tədbirlər görəcəksiniz.
Təbiidir, bizim apardığımız iqtisadi siyasət, islahatlar, demokratiya sahəsində həyata keçirdiyimiz
tədbirlərin hamısı Azərbaycanın həyatını, iqtisadiyyatını, insanların rifah halını get-gedə yaxşılaşdırır.
Siz bilirsiniz, son bir neçə ayda biz sahibkarlığın inkişafı üçün çox tədbirlər görürük. Mən bu barədə çox
ciddi, çox böyük əhəmiyyətə malik olan fərmanlar imzalamışam. Qarşıdan gələn günlərdə də çox vacib bir
fərman imzalayacağam. Dünən imzaladığım fərman çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Güman edirəm,
sahibkarlığa çox böyük imkanlar yaradacaqdır. Bu fərmanlarin hamısını imzaladıqdan sonra, bunların
yekunu olaraq, mən geniş bir tədbir keçirəcəyəm. Ümidvaram ki, bunların hamısı bizim iqtisadiyyatın
inkişafını daha da sürətləndirəcək, bazar iqtisadiyyatını daha da genişləndirəcəkdir.
Biz artıq son aylarda Azərbaycanda investisiyanın artmasını hiss edirik. Özü də həm daxili sahibkarlar
tərəfindən, həm də xarici investorlar tərəfindən. Güman edirəm, bundan sonra daha da yaxşı olacaqdır.
Ancaq bəşəriyyəti, insanları, dünyanı terrordan qorumaq lazımdır. Bu, əsas vəzifədir. Biz bir il bundan öncə
elan etdiyimiz kimi, bundan sonra da antiterror koalisiyasındayıq, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yerdəyik
və bu işi daim davam etdirəcəyik. 11 sentyabr faciəsinin ildönümü ilə əlaqədar öz qəmimizi, kədərimizi bir
daha sizə bildiririk və sizin dərdinizə şərik çıxırıq.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Əvvəlcə dediyim kimi, Amerika Birləşmiş Ştatları adı
çəkilən bütün sahələrdə əməkdaşlığa görə Azərbaycana öz dərin minnətdarlığını bildirir. Biz gələcəyə ümidlə
baxaraq, Sizinlə və hökumətinizlə işləmək əzmindəyik. Biz istəyirik ki, bu regiona sülh gəlsin. Biz istəyirik
ki, uşaqlarımız və nəvələrimiz daha yaxşı yaşasınlar.
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DÜNYA TURİZM TƏŞKİLATININ (DTT)
BAŞ KATİBİ FRANÇESKO FRANJİALLİ
İLƏ GÖRÜŞÜ
(11 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
11 sentyabr 2002-ci il
F r a n ç e s k o F r a n j i a l l i: Cənab Prezident, turizm elə bir fəaliyyət sahəsidir ki, adətən, onun
ölkə iqtisadiyyatına nələr verə biləcəyini heç də həmişə yaxşı hesablamırlar.
Bir sıra çətinliklərə, xüsusilə 11 sentyabr hadisələrinə baxmayaraq, keçən il 693 milyon adam turist kimi,
bir ölkədən başqa ölkəyə getmişdir. Bunun nəticəsində 462 milyard ABŞ dolları xərclənmişdir. Qazanc
sahəsi kimi götürəndə, başqa sahələrlə müqayisədə turizm bəzən birinci, bəzən ikinci yeri tutur. Qarşıdakı 25
ildə turistlərin sayı 3 dəfə artacaqdır. 2010-cu ildə 1 milyarddan yuxarı olacaq, 2020-ci ildə isə 2 milyarda
yaxınlaşacaqdır. Mən bilirəm ki, Azərbaycan məşhur neft ölkəsidir. Elə illər olur ki, neftdən gələn gəlir,
bəzən isə əksinə, turizmdən əldə edilən gəlir çox olur.
Bu yaxınlarda Yohannesburqda keçirilən sammitdə Yer üzündə yoxsulluğa qarşı mübarizə aparmaq üçün
ən mühüm vasitələrdən biri də turizmin inkişafı hesab edilmişdir. Turizmin inkişafı, iqtisadiyyata turizmin
yardım göstərməsi üçün çox işlər görmək lazımdır. Elə etmək lazımdır ki, bu həm də yeni iş yerlərinin
açılmasına gətirib çıxarsın. Turizmin inkişafı Azərbaycanda qadınlar, gənclər üçün yeni iş yerlərinin
açılmasına səbəb ola bilər. Kənd yerlərində bir qədər yeniliklər etmək, dəyişikliklər aparmaq lazımdır ki,
yeni iş yerləri yaratmaq mümkün olsun.
Azərbaycana mənim səfərimin məqsədi ondan ibarətdir ki, turizm fəaliyyəti ilə bağlı ölkənizin
imkanlarını araşdırım, respublikanızın turizm potensialı ilə yaxından tanış olum və həm də dəqiqləşdirim ki,
bizim təşkilatımız burada turizmin inkişafı üçün hansı yardımı, köməyi göstərə bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gətirdiyiniz rəqəmlər onu göstərir ki, turizm doğrudan da gündən-günə inkişaf
edəcək və hər ölkəyə çox gəlirlər gətirəcəkdir. Bu təbiidir, iqtisadiyyat inkişaf etdikcə, insanların rifahı
yaxşılaşdıqca hər kəs istəyir ki, başqa bir ölkəyə getsin, başqa bir yeri görsün. Demək, turist kimi səyahət
etməyi arzulayır.
Təsadüfi deyil ki, indi dünyada ən çox turist iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələrdən – ABŞ-dan,
Avropa ölkələrindən – gedir.
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi, iqtisadi inkişaf yolundadır. Biz görürük ki, Azərbaycanda əhalinin
başqa ölkələrə qısa və uzunmüddətli istirahətə, səyahətə getməyə marağı ilbəil artır. Onlar Azərbaycanda
qazandıqları pulları aparıb başqa ölkələrdə xərcləyir və həmin ölkələrə gəlir gətirirlər. Amma biz istəyirik ki,
başqa ölkələrdən turistlər Azərbaycana gəlsinlər, pullarını burada xərcləsinlər və bizə gəlir gətirsinlər. Yəni,
biz həm Azərbaycandan başqa ölkələrə turizmi dəstəkləyirik, həm də indi tədbirlər görürük və sizinlə
birlikdə bu tədbirləri həyata keçirməliyik ki, xarici turizm üçün müvafiq şərait yaradaq. Azərbaycanın təbiəti
və Azərbaycanda olan bütün başqa infrastruktur buna imkan verir ki, ölkəmizə turistlər gəlsinlər.
Azərbaycanda turizmi inkişaf etdirmək üçün çox böyük imkanlar var.
Turistləri qəbul etmək üçün otellərin də sayı artıbdır. Siz «Hyatt Recensi» otelində qalırsız? Mənə elə
gəlir ki, turistlər üçün çox münasib oteldir.
Güman edirəm ki, Gənclər, Idman və Turizm naziri Azərbaycanda axşam istirahətini keçirmək üçün
müxtəlif əyləncə yerlərini də göstərə bilər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə iştirak edən nazir Əbülfəs Qarayevə tapşırdı ki, sən bir saatlıq proqram
hazırla, bütün əyləncə yerlərinin hərəsinə 10 dəqiqə vaxt ayır. Qoy qonaq görsün ki, axşamlar bizim adamlar
necə istirahət edirlər və burada nə qədər imkanlar var.
Buradakı bəzi istirahət yerləri Fransadakından heç də geri qalmır.
Ancaq mən bizim Gənclər, Idman və Turizm nazirinə tapşırmışam ki, Azərbaycanda turizmin inkişafı
üçün çox ciddi, əsaslandırılmış proqram hazırlansın. Mən Azərbaycana gələn turistləri deyirəm. Biz başqa
ölkələrdən Azərbaycana turistləri cəlb etməliyik. Təbiidir, bu işdə dünya təcrübəsindən çox səmərəli istifadə
etmək lazımdır. Azərbaycana sizin səfəriniz də bu baxımdan bizə çox kömək edəcəkdir.
F r a n ç e s k o F r a n j i a l l i: İnkişaf etmiş ölkələrdən varlı insanlar inkişaf etməkdə olan ölkələrə
səfər etməyi üstün tuturlar. Ola bilsin ki, bu hələlik Azərbaycanın nümunəsində özünü tamamilə göstərmir.
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Amma mən əminəm ki, zaman keçdikcə, buradakı imkanları görərək, yaratdığınız infrastrukturdan istifadə
edərək, turistlərin axını çoxalacaqdır.
Biz buraya yüksək səviyyəli mütəxəssis-ekspert göndərmişdik ki, Azərbaycanda turizmin gələcəyi ilə
bağlı araşdırma aparsın. Biz qayıdandan sonra o öz təkliflərini bizə təqdim edəcəkdir. Turizmlə bağlı
marketinq məsələləri, turizm bazarının öyrənilməsi, təkliflərin verilməsi sahəsində bizim çox zəngin
təcrübəmiz var. Müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın həm arzu və istəklərini, həm də imkanlarını nəzərə
alaraq, onun turizm sahəsindəki problemlərinə xüsusi diqqət yetirəcəyik.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV GƏNCƏ
ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(12 sentyabr 2002)
12 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Gəncəyə getməyim haqqında məlumatınız var. Əlavə məlumata
ehtiyac yoxdur. Mən Gəncədə 2000-ci ildə olmuşam. İndi oraya səfər edirəm ki, şəhərin sosial-iqtisadi
vəziyyəti ilə tanış olam, lazımı tədbirlər haqqında, ola bilər, müəyyən qərarlar qəbul edəm. Hər halda,
gedirəm ki, Gəncənin rəhbərliyi ilə, şəhərin nümayəndələri ilə görüşüm, həm Gəncədəki işlər haqqında
təsəvvürüm olsun, həm də ki, lazımı tədbirlər haqqında göstərişlər verim.
İkinci, Gəncədə böyük Olimpiya İdman Kompleksi tikilibdir. Onun açılışında iştirak edəcəyəm. Sonra orada
hərbi hissəmiz var, gedib oradakı işlərlə tanış olacağam. Ondan sonra Goranboy rayonuna gedəcəyəm. Rayonun
sosial-iqtisadi vəziyyəti ilə tanış olacağam. Sonra da Goranboy rayonunda, Ağcakənd ərazisindəki qəsəbə ilə –
1988-ci ildə Ermənistandan zorla çıxarılmış, indiyə qədər daimi məskunlaşmamış vətəndaşlarımız var, bilirsiniz
ki, onların məskunlaşdırılması üçün Neft Fondundan ilk vəsait ayrılıb, orada qəsəbə salınıb, bir hissəsində
yaşayırlar, bir hissəsi tikilməkdədir – tanış olmaq istəyirəm. Ermənistandan qaçqın düşmüş soydaşlarımızla
görüşmək istəyirəm. Mənim əsas məqsədim bunlardan ibarətdir.
Sözünüz var, yoxsa yox?
S u a l: Cənab Prezident, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas boru kəmərinin tikintisi ilə bağlı mətbuatda
xeyli yazılar dərc olunub, İlham Əliyev buna münasibətini bildiribdir. Erməninin təsisçisi olduğu
Yunanıstan şirkətinin bu tikintidə iştirakına Sizin münasibətiniz necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz nə var, o barədə bu gün ABƏŞ-in prezidenti Devid Vudvord mətbuat
konfransı keçirəcəkdir. Siz maraqlanırsınızsa, mətbuat konfransında iştirak edə bilərsiniz. Mən onu
çağırmışdım, orada o, hər seyi izah edər.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla Kişinyovdan əvvəl görüşəcəyiniz
barədə məlumatlar var...
H e y d ə r Ə l i y e v: Vallah, nə deyim, bizim xüsusən bir iki dənə radikal müxalifətçi qəzet var, onlar o
qədər yalan şeylər uydururlar. Yaxşı, nə olub, mən Köçəryanla gündə görüşəcəyəm? Avqustun 14-də
görüşmüşəm, oktyabrın 7-də Kişinyovda görüşəcəyəm. Nə var ki, bunda? Bilirsiniz, artıq mən bunları
eşidəndə rahat reaksiya verə bilmirəm. Bu qədər də vicdansızlıq, bu qədər də siyasi əxlaqsızlıq olarmı?
Tamam siyasi əxlaqsızlıqdır! O qəzetlərdə gündə nə qədər uydurmalar olar? Bu uydurmalar olmasa, həmin
qəzetlər yaşaya bilməz axı, qəzet də yaşamasa... Qəzetə pul verirlər, onlar pul qazanırlar, ona görə də gündə
hərəsi bir şey uydurur.
S u a l: Cənab Prezident, İranın nümayəndəsi Mehdi Səfəri Xəzərlə baglı danışıqlar aparmaq üçün
Bakıdadır. Bu məsələ ilə əlaqədar Azərbaycanın mövqeyində bir dəyişiklik varmı? Deyirlər ki, İran
prezidentinin ölkəmizə səfəri təxirə salınıb, bu da həmin məsələ ilə əlaqədardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elə şey yoxdur, təxirə salınmayıbdır. Məndə belə bir məlumat yoxdur. İranla
danışıqlar gedir və davam edəcəkdir, növbəti danışıq burada olubdur. Sonra 5 dövlətin nümayəndələri noyabr
ayında burada toplaşacaqlar.
S u a l: İyulun 13-də enerji sistemindəki qəza ilə bağlı komissiyanın sədri Abid Şərifov bildirib ki,
məlumatı Sizə vermişdir. O açıqlamadı ki, qəzanın səbəbi nədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim bundan o qədər də məlumatım yoxdur. Sag olun.
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GƏNCƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(12 sentyabr 2002)
12 sentyabr 2002-ci il
Əziz gəncəlilər!
Əziz bacılar, qardaşlar!
Əziz gənclər!
Sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram və yenidən qədim Gəncə torpağında, sizinlə bir yerdə
olmağımdan böyük qürur hissi keçirirəm.
Gəncə Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının qədim tarixini əks etdirən gözəl bir məkandır. Uzun əsrlərdir
ki, Gəncə Azərbaycan mədəniyyətinin, şeirinin, ədəbiyyatının inkişafında böyük rol oynamışdır. Gəncə
Azərbaycanın elm, tərəqqi mərkəzlərindən biri olmuşdur. Gəncədə Azərbaycanın milli mənliyi, Azərbaycan
xalqının azadlığı və müstəqilliyi yolunda böyük qəhrəmanlıq göstərən insanlar yaşamış, yaratmışlar və
Azərbaycan xalqını ucaltmışlar.
Gəncə indi Azərbaycanın böyük şəhəri, Bakıdan sonra ikinci sənaye mərkəzi və əhalisinə görə də
Bakıdan sonra ən böyük şəhəridir. Gəncənin tarixində Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını, müdrikliyini,
böyüklüyünü nümayiş etdirən çox böyük və əziz səhifələr var. Ona görə də Gəncəni Azərbaycanda sevirlər.
Gəncəyə xalqımızda böyük hörmət və ehtiram hissi var. Xalqımız Gəncənin tarixi ilə fəxr edir. Ona görə də
mən şəxsən hər dəfə Gəncəyə gələndə özümü Azərbaycanın ən doğma, ən gözəl yerində olduğum kimi hiss
edirəm, buna çox sevinirəm.
İkinci dünya müharibəsi dəhşətli bir müharibə idi. Azərbaycandan 600 minə qədər insan müharibəyə
səfərbər olundu, onların yarısı geri qayıtmadı. Amma müharibənin ilk illərində Gəncənin yetirməsi, bizim ilk
Sovet İttifaqı Qəhrəmanı İsrafil Məmmədov Azərbaycan xalqına nə qədər böyük sevinc hissi gətirdi. Gənc
nəsil bunu tarixdən bilir. Ancaq mən o illərdə Azərbaycanın həyatında iştirak edirdim. Xatirimdədir, bütün
Azərbaycan xalqı İsrafil Məmmədovun Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adı almasından böyük ruh yüksəkliyi
keçirirdi. Mən bu faktı dəqiq xatırlayıram və bildirmək istəyirəm ki, Gəncə öz çoxəsrlik tarixində çox böyük
qəhrəmanlar, şücaətli, vətənpərvər insanlar, vətənin yolunda özünü qurban vermiş insanlar yetişdirmişdir.
Ona görə bu torpaq – Nizami torpağı müqəddəs torpaqdır. Bu torpağa hamı hörmət və ehtiram etməlidir.
Bu gün biz sizinlə burada Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü
ilə qısa bir müddətdə ucaldılmış Olimpiya İdman Kompleksinin açılışına toplaşmışıq. Gəncədə vaxtilə
şəhərin iqtisadiyyatının inkişafı üçün, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılması üçün çox binalar ucaldılıbdır,
sənaye müəssisələri, məktəblər, xəstəxanalar, kitabxanalar və əhalinin istifadə etməsi üçün başqa obyektlər
yaradılıbdır. Gərək ki, biz indi Yeni Gəncənin ərazisindəyik. Xatirimdədir, mən 1970-ci illərdə buraya
gələndə Yeni Gəncə yox idi. Biz burada Yeni Gəncənin əsasını, təməl daşını qoyduq. Çünki Gəncə çox
böyümüşdü, keçmiş əraziyə yerləşmirdi. Mən çox sevinirəm ki, indi, təxminən 25 il, bəlkə də ondan bir az
çox vaxt keçəndən sonra buranı tanımaq olmur. Yeni Gəncə ilə keçmiş Gəncə bir-birinə qovuşubdur. Mən
çox məmnunam ki, məhz bu cür gözəl idman kompleksi burada, Yeni Gəncədə ucaldılıbdır. Çünki burada
indi əhalinin çox hissəsi yaşayır və bu idman kompleksi də gənclərin istifadə etməsi üçün çox
əhəmiyyətlidir.
Milli Olimpiya Komitəsi olimpiya idman komplekslərini böyük proqramla yaradır. İlham Əliyev bu
barədə sizə məlumat verdi. Doğrusu, bu bizi, yəni hökuməti, bir prezident kimi, məni çox sevindirir. Çünki
indi bizim keçmiş illərdə olduğu kimi, bütün sahələrə sərmayə qoymağımıza, vəsait ayırmağımıza imkan
yoxdur. İndi biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Bazar iqtisadiyyatı sahibkarlığın inkişafını təmin etmək,
insanlara sərbəstlik vermək və insanlara öz şəxsi mülkiyyətlərini yaratmaq imkanı verir. Eyni zamanda,
sahibkarların hər birinin öz şəhəri, öz vətəni, öz torpağı üçün lazım olan yeni-yeni sosial müəssisələr
yaratması lazımdır. Bu proses Azərbaycanda gedir. Ancaq bununla yanaşı, Milli Olimpiya Komitəsinin bu
təşəbbüsü və belə geniş bir proqramı, təbiidir ki, qısa zamanda Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin
inkişaf etdirilməsi üçün, deməli, Azərbaycanın gənclərinin sağlamlığının təmin edilməsi üçün çox əhəmiyyətli bir işdir.
Bizim gələcəyimiz gənclərdir. Biz bu gün müstəqil Azərbaycanın bütün sahələrində mümkün olan
nailiyyətləri əldə etmək üçün çalışmalıyıq. Ancaq bu işləri görərkən mütləq Azərbaycanın gələcəyi haqqında
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düşünməliyik və düşünürük. Azərbaycanın gələcəyi isə gənclərə məxsusdur. Gənclər Azərbaycanın
gələcəyini inkişaf etdirməli və özlərindən sonra gələn nəsillərə verməlidir.
Bizim məqsədimiz bütün Azərbaycan xalqının sağlamlığını – həm fiziki, həm də mənəvi, əqli sağlamlığını
təmin etməkdir. Bu sahədə də böyük proqramlarımız var. Səhiyyənin inkişafı, tibbi yardım göstərilməsi və
sair... Ancaq hər bir şəxsin sağlamlığı üçün, hər hansı dava-dərmandan, hər hansı həkimdən, hər hansı bir
müalicədən daha əhəmiyyətlisi insanın fiziki sağlamlığı üçün səylər göstərməsidir. Bu işdə də insanların,
gənclərin bədən tərbiyəsi ilə, idmanla kütləvi məşğul olması əsas yer tutur. Siz bilin, bu barədə mənim
geniş biliklərim, təcrübəm var. Mən Moskvada işləyərkən bu işlərlə çox ətraflı məşğul olmuşam və dünya
təcrübəsini öyrənmişəm. Bunların əsasında mən deyirəm ki, hər bir şəxsin, hər bir gəncin özünün fiziki
sağlamlığı üçün səy qoyması, lazımi rejim yaratması və bədən tərbiyəsi ilə, idmanla məşğul olması onun
sağlamlığının təminatıdır və Azərbaycan gəncliyinin fiziki sağlamlığının təminatıdır.
Son illər dünyanı bürüyən xəstəliklər var. Onlar insanlara, bəşəriyyətə faciələr gətirir. Onların qarşısını
təkcə tibbi vasitələrlə yox, birinci növbədə, hər bir insanın öz sağlamlığı yolunda çalışması vasitəsilə almaq
lazımdır. Burada yenə də mən gənclərə müraciət edirəm. Həmin bu faciələr birinci növbədə, dünyada
narkotik maddələrin istifadə olunması ilə əlaqədardır. İndi dünyanın, demək olar ki, əksər dövlətlərin
narkotik maddələrin istehsalı, yayılması, onların satışı ilə mübarizə aparmasına baxmayaraq, təəssüflər olsun
ki, narkotik maddələr yayılır. Təəssüflər olsun ki, insanlar, xüsusən gənclər bunun təsiri altına düşürlər.
Biz Azərbaycanda bu barədə böyük proqram tərtib etmişik. Lazımı işlər görülür. Amma bu işlərin
sırasında, yenə də deyirəm, yalnız və yalnız gənclərin özlərini fiziki cəhətdən möhkəmləndirməsi, bədən
tərbiyəsi ilə, idmanla məşğul olması narkotik maddələrin istifadə edilməsindən uzaqlaşmanın ən birinci
vasitəsidir və birinci şərtidir. Bunlara görə də biz çalışırıq ki, gənclərimiz üçün, onların sağlamlığını təmin
etmək üçün müxtəlif idman kompleksləri yaransın. Bədən tərbiyəsi ilə kütləvi məşğul olmaq üçün imkanlar
yaransın. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin bu sahədə gördüyü işlər çox yüksək qiymətə layiqdir.
Buna nümunə Gəncə şəhərində ucaldılmış bu gözəl Olimpiya İdman Kompleksidir. Burada İlham Əliyev
dedi, bu, dördüncü idman kompleksidir ki, yaranıbdır. Bakıda, Maştağa qəsəbəsində, Naxçıvanda,
dördüncüsü isə burada yaradılıbdır. Daha hansı rayonlarda belə komplekslər olacaqsa, o barədə də məlumat
verildi. Bu bizə – Azərbaycan hökumətinə, dövlətinə böyük köməkdir. Çünki dövlət buna vəsait ayırmır.
Bunu Milli Olimpiya Komitəsi öz vəsaiti hesabına edir və sevindirici haldır ki, çox yüksək keyfiyyətlə, çox
yüksək səviyyədə edir. Yaranan olimpiya idman kompleksləri – güman edirəm, buradakı da, Abid Şərifov
mənə dedi ki, bu o birilərdən geri qalmır, indi biz ona baxacağıq – dünya standartları, beynəlxalq standartlar
səviyyəsindədir. Demək, bizim gənclərin birinci növbədə öz sağlamlıqlarını möhkəmləndirməsi, sağlam gənc
nəsil yetişdirilməsi, Azərbaycan gənclərinin sağlam gələcəyinin hazırlanması üçün imkanlar yaranır. İndi
vəzifə bu imkanlardan səmərəli istifadə etməkdir. Bu isə yerli hakimiyyət orqanlarının, sizin, bu kompleksi
idarə edənlərin üzərinə düşür. Birinci növbədə, yenə də gənclərin özlərinin üzərinə düşür. Gənclər nə qədər
həvəs göstərsələr, bu kompleksin imkanlarından istifadə etməyə çalışsalar, o qədər udmuş olacaqlar.
Təbiidir ki, burada idmanla məşğul olan hər bir adam çempion olmayacaqdır. Bəlkə də o qədər çempion
lazım da deyildir. Ancaq burada idmanla məşğul olan hər bir gənc potensial çempiondur. Əgər onun fiziki
hazırlığı yüksək səviyyədə olarsa, əgər o, əzmlə çalışarsa, öz fiziki keyfiyyətlərini inkişaf etdirə bilərsə və
yüksək mənəviyyatla bu işə yanaşarsa, təbiidir ki, çempion da olacaq və çempionlar da daha çox olacaqdır.
Bəli, son illər Azərbaycan idmançıları indiyə qədər tarixdə görünməmiş nailiyyətlər əldə edirlər. Onların
nailiyyətləri birinci növbədə, elə Azərbaycanın özündə keçirilən yarışlarda nümayiş etdirdikləri
nailiyyətlərdir. Bundan əlavə, ən əsası odur ki, dünyada keçirilən müxtəlif yarışlarda, olimpiadalarda iştirak
edərək, Azərbaycanın adını yüksəldirlər. Bu barədə də Milli Olimpiya Komitəsinin son beş ildəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək lazımdır.
Mən ümidvaram ki, Milli Olimpiya Komitəsinin Gəncə şəhərinə, Gəncənin gənclərinə bu gözəl
hədiyyəsini siz qəbul edəcəksiniz və ondan səmərəli istifadə olunmasını təmin edəcəksiniz. Bu kompleks
qısa müddətdə Gəncədə idmançıların, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olanların artmasını, kütləvi idmanın, kütləvi
bədən tərbiyəsinin inkişafını təmin edəcəkdir.
Əziz dostlar, bu gün sizinlə bu görüşdən istifadə edərək, bir necə kəlmə də Gəncənin başqa problemləri
haqqında və bizim Azərbaycanda gördüyümüz işlər barədə demək istəyirəm.
Mən 2000-ci ildə Gəncəyə gəlmişdim. Burada sizinlə çox gözəl görüşlər keçirdik. Sonra mən şəhər icra
hakimiyyətində konkret məsələləri müzakirə etdim və tapşırıqlar verdim. Məmnunam ki, bu tapşırıqların bir
çoxu artıq yerinə yetirilir. Bu gün axşam da mən Gəncənin icra hakimiyyətində geniş müşavirə keçirəcəyəm.
Azərbaycanın nazirləri – Iqtisadi Inkişaf naziri, Nəqliyyat naziri, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidenti, «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin sədri buradadırlar. Mənim tapşırıqlarımla bağlı olan
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nazirliklərin rəhbərlərini buraya gətirmişəm. Ona görə yox ki, burada keçirilən təntənəli mərasimdə iştirak
etsinlər, məhz ona görə ki, onlar bu gün müşavirədə məlumat verməlidirlər. Təbiidir ki, birinci növbədə
Gəncə Icra Hakimiyyətinin başçısı hesabat verməlidir. Ondan sonra da onlar məlumat verməlidirlər ki, 2000ci ildə verilən tapşırıqlar nə cür yerinə yetirilir, nə kimi nəticələr əldə olunubdur və bundan sonra nə ediləcəkdir.
Mən Bakıda bu məsələlərlə səthi tanış oldum. Deyə bilərəm ki, bir çox sahələrdə xeyli işlər görülübdür.
Məsələn, mənə dedilər ki, enerji təchizatı sahəsində çox işlər görülübdür. Yaxud, Gəncənin qazla təminatı
sahəsində o vaxtdan sonra çox iş görülübdür. Yaxud da özəlləşdirmə sahəsində... Bəzi müəssisələr ki, indiyə
qədər dayanıb, yaxşı işləmir, o müəssisələrin fəaliyyətini təmin etmək sahəsində. Məsələn, alüminium oksidi
kombinatı neçə illərdir ki, müxtəlif problemlər yaradırdı. İndi mənə məlumat verirlər ki, Hollandiyanın bir
firmasına icarəyə verilibdir və artıq orada işlər normal məcraya düşübdür. Deyirlər ki, orada təxminən 2900
nəfər adam çalışır. Amma bu hələ azdır. Bundan da çox işlər görülməlidir, mən bu gün bu məsələlərlə
məşğul olacağam.
Ancaq bununla yanaşı, mən hesab edirəm ki, Gəncənin rəhbərliyi – həm şəhər rəhbərliyi, həm də
Gəncədəki iki rayonun rəhbərləri yerli imkanlardan daha da səmərəli istifadə etməlidirlər. Yerli imkanlar az
deyildir. Yenə də deyirəm, biz bazar iqtisadiyyatına keçmişik. Gəncədə də bir çox obyektlər özəlləşdirilibdir,
özəl sektor inkişaf edir. Hətta mənə məlumat verdilər ki, sənaye istehsalının böyük bir hissəsi özəl sektorun
inkişafı hesabına təmin olunur. Amma bunlar olan halda, hesab edirəm ki, Gəncənin rəhbərliyi – həm şəhər,
həm də rayonların rəhbərləri – yerli imkanlardan lazımi qədər istifadə etmirlər.
Şəhərin abadlaşdırılmasında, şəhərdə kommunal-təsərrüfat işlərinin görülməsində və başqa işlərdə şəhərin
və rayonların rəhbərliyi öz imkanlarından, ayrı-ayrı firmaların imkanlarından istifadə etməklə çox işlər görə
bilərlər. Məsələn, bilirsiniz ki, Bakı şəhərində son iki ildə çox böyük dəyişikliklər var. Bu ona görə deyil ki,
biz Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinə vəsaiti artırmışıq – yox. Vəsait əvvəlki kimidir. Amma şəhər icra
hakimiyyəti yerli imkanlardan səmərəli istifadə edir və indi Bakıya gələnlər görürlər ki, şəhərin siması xeyli
dəyişibdir. Doğrudur, hələ problemlər çoxdur, məsələlərin çoxu həll olunmayıbdır. Amma görülən işlər artıq göz
qabağındadır, öz nəticəsini verir. Bu, təkcə Bakıda deyil. Mən bu yaxınlarda Naxçıvana getmişdim. Orada
blokada şəraitində, ağır şəraitdə yaşayırlar. Amma yerli imkanlardan istifadə edərək, Naxçıvan Muxtar Respublikasında, o cümlədən Naxçıvan şəhərində çox böyük abadlıq işləri görüblər. Özəl sektorun inkişafına imkan yaradıblar.
Ümumiyyətlə, Gəncə keçmişdən də özəl sektora meylli bir yerdir. Hələ Sovetlər İttifaqı vaxtında da
burada ayrı-ayrı çox bacarıqlı insanlar vardı. Onlar öz şəxsi təşəbbüsləri ilə burada çox işlər görürdülər, həm
pul qazanırdılar, həm də xalqa xeyir verirdilər. Amma indi burada özəl sektorun imkanlarından lazımi qədər
istifadə olunmur. Bilmirəm niyə? Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafı sahəsində çoxlu nöqsanlar var.
Bilirsiniz ki, bunların aradan qaldırılması üçün mən sahibkarlarla – həm yerli sahibkarlarla, həm də xarici
ölkələrdən gəlib Azərbaycanda iş aparan sahibkarlarla iki böyük görüş keçirdim. Ondan sonra bir neçə
konkret tədbir görmüşəm, fərmanlar imzalamışam. Məsələn, mən Sahibkarlığın İnkişafı Proqramını təsdiq
etmişəm. Yaxud, lisenziyalaşdırma haqqında yeni fərman vermişəm. Bu fərman lisenziyalaşdırmanı
tamamilə sadələşdiribdir. Mənə deyirlər ki, vaxtilə, məsələn, hansısa bir sahibkar lisenziya almaq üçün
Gəncədən, yaxud da Qazaxdan Bakıya gəlməli idi. Bu yazıq sahibkar nə cür etsin ki, hələ onun o qədər
sərmayəsi də yoxdur... O, lisenziya alıb iş görmək istəyir ki, kapital əldə etsin. Amma Bakıya gəlməlidir,
xərc çəkməlidir, oturmalıdır, orada da, təəssüf olsun ki, bizim bəzi nazirliklərdə, idarələrdə bürokratizm çox
geniş yayılıbdır. Bir məsələni həll etmək üçün insanları beş-altı gün süründürürlər, incidirlər, bəzi hallarda
rüşvət tələb edirlər. Sahibkarlar 240 növ iş görmək üçün gərək lisenziya alaydılar. Mən süründürməçiliyin qarşısını almaq üçün bunları ləğv etdim. İndi cəmi 30 növ üçün lisenziya almaq lazımdır. Qalanları üzrə sahibkar
lisenziyasız nə iş istəyirsə, görə bilər.
İkincisi, lisenziya almaq üçün Bakıya getmək lazım deyildir. Yerlərdə lisenziya vermək üçün müvafiq
təşkilatlar yaradılacaqdır, onu yerlərdə almaq mümkün olacaqdır. Beləliklə, mən bu fərmanla sahibkarlığın
inkişafı üçün imkanları artırıram. İki gün öncə sahibkarlığa himayə haqqında fərman imzaladım. Yəqin ki, o
fərmanla tanışsınız, mən istərdim ki, tanış olasınız. Mən sahibkarlar üçün çox faydalı, əhəmiyyətli qərarlar
qəbul etmişəm. Onların həyata keçirilməsini təmin edəcəyik. Bizim nəzarətedici, hüquq mühafizə orqanları,
bu cür səlahiyyətləri olan başqa orqanlar, vergi orqanları sahibkarlığın inkişafına şərait yaratmalıdırlar.
Sahibkarlığın fəaliyyətinə onların müdaxiləsinin qarşısını almaq üçün mən bu günlərdə ciddi bir fərman
imzalayacağam.
Burada da sahibkarlar incidilir, həmin orqanlar burada da, guya bir tərəfdən, nəzarət edirlər, ikinci
tərəfdən isə, bu səlahiyyətlərdən istifadə edərək, təəssüf olsun ki, bəzi hallarda rüşvətxorluqla məşğuldurlar,
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vəzifələrindən sui-istifadə edirlər. Bunları sizə çatdıraraq, mən bildirmək istəyirəm ki, bu gün də, gələcəkdə
də bizim yolumuz bazar iqtisadiyyatı yolu, sərbəst iqtisadiyyatdır. İnsanlara təşəbbüs göstərmək, iş görmək,
iş yerləri yaratmaq üçün imkan vermək, kömək etmək lazımdır. Bu sahədə əsas işlər böyük şəhərlərdə gedir.
Bakıda bu iş, hesab edirəm ki, geniş miqyasda gedir, amma Gəncədə də getməlidir. Gəncə haqqında mənim
o qədər təəssüratım yoxdur. İndi bu axşam bu barədə də söhbət edəcəyik.
Bizim ölkəmizdə gedən proseslər haqqında da siz hər şeyi bilirsiniz. Bu il oktyabrın 18-də Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin elan edilməsinin 11-ci ili tamam olacaqdır. Müstəqilliyimizin 11-ci ilini qeyd
edəcəyik. Bu 11 il sizin gözünüzün qabağındadır. Biz hansı yollardan, mərhələlərdən keçmişik, hansı
çətinliklərin qarşısını almışıq, Azərbaycan xalqını hansı faciələrdən xilas etmişik – bu sizə və hamıya
məlumdur, o cümlədən, xüsusilə gəncəlilərə məlumdur.
Mən keçmişdə, o vaxtlar Azərbaycanın başçısı olarkən Gəncə şəhərinə çox gəlmişəm. Amma bilirsiniz ki,
1993-cü ilin iyun hadisələri ilə əlaqədar məni Naxçıvandan Bakıya dəvət etdilər. Bakıda mənimlə danışıq
aparırdılar və məni Azərbaycanın rəhbərliyinə cəlb etmək istəyirdilər. Mən çox məsələlərə ehtiyatla
yanaşırdım və fikirləşirdim. Ancaq son olaraq bəyan etdim ki, mən gərək Gəncəyə gedəm, orada vəziyyəti
öyrənəm, ondan sonra öz fikrimi deyə bilərəm. Xatirimdədir, iyunun 13-də mən buraya gəldim. Mən Gəncəni heç vaxt ağır, faciəli vəziyyətdə görməmişdim. Gəldim, bir gecə burada danışıqlar apardım. Sabahısı gün
şəhərə çıxdım, oradan, buradan avtomat atəşləri eşitdim. Haradan atırdılar? Kimlər və nə üçün atırdılar, kimi
vurmaq istəyirdilər? Ondan iki-üç saat sonra mən Gəncəni tərk etdim. Təəssüflər olsun ki, Gəncə elə bir gün
də görmüşdür, elə bir aylar da, günlər də keçirmişdir. Ancaq güman edirəm, siz bunu qiymətləndirirsiniz ki,
biz bunların hamısına son qoyduq. İndi Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, Gəncədə də insanlar rahat
yaşayır, cinayətkarlığın qarşısı alınıbdır, həmin özbaşınalıq edən ayrı-ayrı silahlı dəstələr ləğv olunubdur.
Rahat yaşayırsınız və rahat işləyirsiniz, imkan dairəsində istirahət edirsiniz.
Biz bütün Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik. Bu bizim ən böyük nailiyyətlərimizdən
biridir. Biz nəinki sabitliyi təmin etmişik, onu daim qoruyuruq, saxlayırıq və əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan xalqı öz müstəqil dövlətində həmişə ictimai-siyasi sabitlik şəraitində, rahat yaşayacaq və inkişaf
edəcəkdir.
Beləliklə, əziz dostlar, mən qeyd etdim ki, Azərbaycanda bütün sahələrdə islahatlar həyata keçiririk.
Demokratik təsisatlar təmin olunubdur. İnsanlara söz azadlığı, mətbuat, vicdan azadlığı verilibdir. Bütün
azadlıqlar təmin olunubdur. Bizim bir çox qanunlarımız var. Həyatda olan bütün məsələlər həmin qanunlarla
tənzimlənir. Bu islahatlar həm dövlətimizi möhkəmləndirib, həm Azərbaycanda hüquqi-demokratik, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesini təmin edibdir, həm də Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişaf etməsinə şərait yaradıbdır.
Bizim iqtisadi islahatlar, xüsusən kənd təsərrüfatında, aqrar sektorda çox gözəl nəticələr veribdir.
Özəlləşdirmə proqramının yerinə yetirilməsi çox gözəl nəticələr veribdir. İndi Azərbaycanda istehsal olunan
məhsulların, demək olar ki, əksəriyyəti aqrar sektorun hesabınadır. Azərbaycan bu ili də yüksək
göstəricilərlə başa çatdırır. Ümumi daxili məhsul istehsalı son aylarda təxminən 10 faizə qədər artıbdır.
Başqa göstəricilər də yüksəkdir. Ümumi daxili məhsulun 70 faizi özəl sektorun hesabına təmin olunubdur.
Ticarət, demək olar ki, tamamilə özəlləşdirilibdir. Kənd təsərrüfatı tam özəlləşdirilibdir, özəl sektorun
əlindədir. Bunlar da öz müsbət nəticələrini verir. Yəni, demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan
hökuməti xalq qarşısında verdiyi sözlərə əməl edir. Biz Azərbaycanın həyatının bütün sahələrində lazım olan
tədbirləri görürük. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdiririk. Ölkəmizin vətəndaşlarının rifah halının
daha da yaxşılaşmasını təmin edirik.
İndi biz gələn ilin büdcəsini hazırlayırıq. Mən təklif etmişəm ki, müəllimlərin maaşının artırılması
büdcədə mütləq öz əksini tapsın. Bütün təhsil işçilərinin, səhiyyə işçilərinin maaşının artırılması, mədəniyyət
sahəsində çalışanların əmək haqlarının artırılması – bunlar mütləq təmin olunacaqdır.
Biz başqa tədbirlər də görəcəyik. Ancaq bunlar haqqında mən qəti qərar qəbul etmişəm, ona görə də
burada onu mən sizə bəyan edirəm.
Biz daim irəliyə gedirik və gedəcəyik. Azərbaycan Respublikası neft strategiyasının həyata
keçirilməsində böyük uğurlar əldə edibdir. Bu sizə məlumdur. Yaxın günlərdə – sentyabrın 18-də dünyanın ən
böyük layihələrindən olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin inşasına başlanılmasının təməlini
qoyacağıq. Biz – Türkiyənin, Gürcüstanın və Azərbaycanın prezidentləri birlikdə kəmərin təməl daşını qoyacağıq. Beləliklə, biz neft strategiyasında yeni layihənin icrasına başlayırıq. Bunların hamısı Azərbaycan
xalqının rifah halının yaxşılaşdırılması üçündür. Artıq Azərbaycanın Neft Fondunda təxminən 630 milyon
dollar vəsait var. Azərbaycanın ümumi valyuta ehtiyatı təxminən 1milyard 100 milyon – 1 milyard 200 milyon
dollara çatıbdır. Bunların hamısı xalqımızın gələcəyi, rifah halının yaxşılaşması üçündür. Ancaq bizim neft
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strategiyamız yaxın illərdə çox böyük gəlirlər gətirəcəkdir. Ümumiyyətlə, iqtisadiyyat sahəsində özəlləşdirmə, xarici investisiyanın Azərbaycana gəlməsi yaxın illərdə ölkəmizə böyük gəlirlər gətirəcəkdir. Xalqımızın
rifah halı gündən-günə yaxşılaşacaqdır.
Bunlardan danışarkən, təbiidir ki, mən böyük ürək ağrısı ilə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi haqqında da demək istəyirəm. Bu sahədə bizim apardığımız işlərdən sizin məlumatınız var.
Ancaq sizə onu bildirmək istəyirəm ki, 9 ildir Azərbaycanın prezidenti olaraq mən bu məsələnin həll
edilməsi üçün gecə-gündüz çalışmışam, bu gün də çalışmaqda davam edirəm, gələcəkdə də çalışacağam.
Problem çətin problemdir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda vaxtilə yaranmış vəziyyət, 1988–1989-cu
illərdən başlayaraq 1993–1994-cü ilə qədər yaranmış vəziyyət bizi çox ağır şəraitə gətirib çıxarıbdır.
Ermənistan silahlı qüvvələri torpaqlarımızın bir qismini işğal edib və həmin yerlərdən insanlar zorla
çıxarılıblar, qaçqın şəraitində yaşayırlar.
Mən hesab edirəm ki, sülh danışıqları davam etməlidir və biz bunu davam etdirəcəyik. Hələ ki, bu sahədə
imkanlar tükənməyibdir. Hesab edirəm ki, ilk növbədə münaqişəni bu yolla biz həll edəcəyik. İşğal edilmiş
torpaqlar azad olunacaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, qaçqınlar öz yerlərinə, yurdlarına
qayıdacaqlar.
Eyni zamanda, biz həmişə qəti tədbirlər görmək üçün də hazır olmalıyıq. Mütləq hazır olmalıyıq! Çünki
biz heç vaxt yol verməyəcəyik ki, Azərbaycan torpaqları işğal altında qalsın. Biz buna heç vaxt yol
verməyəcəyik! Nəyin bahasına olursa-olsun, Azərbaycanın işğal altındakı torpaqları azad ediləcəkdir!
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən sizi burada çox saxlamaq istəmirəm. Mənim ürəyimdə çox sözlər var. Sizə daha geniş məlumatlar
verə bilərəm. Ancaq hesab edirəm ki, mənim məlumatlarım bu gün üçün yetərlidir. Mən bugünkü görüşdən
bir daha məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Məni bu qədər hərarətlə, mehribanlıqla qarşıladığınıza görə
sizə təşəkkür edirəm və bildirmək istəyirəm ki, mənim qəlbim həmişə Gəncə ilədir, gəncəlilərlədir.
Azərbaycanın prezidenti kimi, mən Gəncənin problemləri ilə bu gün də məşğul oluram, gələcək illərdə də
məşğul olacağam və sizinlə birlikdə Gəncənin inkişafını təmin edəcəyik.
Sizə bir daha təşəkkür edirəm. Sağ olun.
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GƏNCƏDƏKİ "N" HƏRBİ HİSSƏSİNDƏ KEÇİRİLƏN GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(12 sentyabr 2002)

12 sentyabr 2002-ci il
Əziz əsgərlər, gizirlər, çavuşlar, zabitlər!
Mən sizi səmimi qəlbdən salamlayıram. Sizə, Azərbaycan Ordusunun hər bir əsgərinə, hər bir
döyüşçüsünə möhkəm cansağlığı və hərbi xidməti yerinə yetirməkdə uğurlar arzulayıram.
Azərbaycan oktyabr ayının 18-də dövlət müstəqilliyinin 11-ci ildönümünü qeyd edəcəkdir. 11 il çətin və
ağır yollardan keçən Azərbaycan xalqı dövlət müstəqilliyini möhkəmləndirib, əbədi, dönməz edibdir. Bu
yolda xalqımız böyük fədakarlıq göstərib, çox işlər görülübdür. Onlardan ən mühümü Azərbaycanın Milli
Ordusunun yaranması, ordu quruculuğunun həyata keçirilməsi, Azərbaycan dövlətinin güclü, qüdrətli orduya
malik olmasıdır. Bu sahədə görülən işlər öz nəticəsini verir. Bu gün Azərbaycan həqiqətən güclü, qüdrətli
orduya malikdir. Xalqımızın mətin övladları öz şərəfi borcunu yerinə yetirərək, vaxtı gələn kimi orduya
çağrılır, xidmət edirlər. Artıq indi gənclərin bir çoxu ordu sıralarında xidmət edib, bu yoldan keçibdir.
Azərbaycan Ordusunun qurulması ilbəil təkmilləşir. Azərbaycanda silahlı qüvvələrin zabit-komandan
heyətinin hazırlanması yaxşı təşkil olunubdur. İndi biz ordumuzu ardıcıl olaraq zabit-komandan heyəti ilə
təmin etməyə qadirik.
Azərbaycan Ordusunun zabit korpusu, komandan heyəti onun əsasını təşkil edir. Özlərinin hərbi biliyini
daim artırmaq, hərbi peşə hazırlığının səviyyəsini yüksəltmək bizim komandan heyətinin qarşısında duran
əsas vəzifədir. Biz bunu Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyindən, hər bir hissənin komandanlığından qəti
surətdə tələb edirik. Əgər zabit heyəti, ordunun daimi kadrları yüksək keyfiyyətə malik olsalar, fiziki,
mənəvi cəhətdən güclü, möhkəm olsalar, yüksək biliyə, yüksək döyüş hazırlığına malik olsalar, biz
ordumuzu daha da gücləndirə, müasir tələblərə daha da uyğunlaşdıra bilərik. Bu, bizim vəzifəmizdir, biz
bunu etməliyik.
Müasir dünyadakı vəziyyət və Azərbaycanın indiki şəraiti bizdən ordunu daim gücləndirməyi tələb edir.
Mən məmnuniyyət hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, bizim orduda həqiqətən çox dəyərli kadrlar var. İndi
sizinlə görüşə gələrkən bir 45-50 dəqiqə mən sizin sərəncamınızda olan, ümumiyyətlə, bizim ordunun
ixtiyarında olan bəzi hərbi texnikanın və silahların nümunələri ilə tanış oldum. Güclü hərbi texnikaya
malikik, yaxşı silah- sursatımız var. Yəni, döyüş üçün lazım olan hər bir şey var. Ancaq ondan səmərəli
istifadə etmək lazımdır.
Mən həmin texnikanı, silahları idarə edən zabitlərlə tanış oldum. Söhbət etdiyim zabitlər məndə yaxşı
təəssürat yaratdılar. Birincisi, onların hamısının ali hərbi təhsili var. Uzun illərdir ki, çoxları Silahlı
Qüvvələrdə xidmət edirlər. Bəziləri həmin bu hissədə, sizin hissədə xidmət ediblər. Onların məruzələri,
onlarla apardığım danışıqlar məndə belə bir fikir yaratdı ki, bəli, bizim çox dəyərli zabit kadrlarımız var.
Mən inanıram ki, onlar həmin çox mürəkkəb hərbi texnikadan, mürəkkəb silahlardan istifadə etməyə
qadirdilər. Onların komandanlığı altında olan şəxsi heyətlə istənilən zaman həmin silahlardan istifadə edib,
Azərbaycanın mənafelərini qorumağa hazırdırlar. Onlar mənim xoşuma gəldi. Mən çox sevinirəm ki, bizdə
belə kadrlar var. Ancaq onlar bizim bütün ordumuzun kadrları deyil, başqa hissələrdə də belələri çoxdur.
Demək, bizim yüksək komandan heyəti yaxşı təhsil almış, yaxşı xidmət edən, işini yaxşı bilən bu zabitlərdən
səmərəli istifadə etməlidir. Onların daha da mükəmməlləşməsi üçün qayğı göstərməlidir. Bu yolla
ordumuzda olan komandan heyətinin bilik səviyyəsini, döyüş qabiliyyətini daha da yüksəldə bilərik. Mən
bunu bir vəzifə kimi sizin və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin bütün komandan heyətinin qarşısında
qoyuram. Tələb edirəm ki, yüksək rütbəli hər bir komandan onun tabeliyində olan zabitlərlə daha da sıx
əlaqədə olsun. Bir də deyirəm, onlara qayğı göstərsin, onların hərbi mütəxəssis kimi, zabit kimi, döyüşçü
kimi inkişaf etməsini təmin etsin.
Həyatını Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrində müstəqil Azərbaycan dövlətinə, öz xalqına sədaqətlə
xidmətə həsr etmək hər bir insan, hər bir əsgər üçün ən vacib xüsusiyyətdir. Əgər kimsə orduda xidməti
başqa məqsədlər üçün istifadə etmək istəyirsə, bu, yolverilməzdir və buna heç vaxt yol verilməyəcəkdir. Mən
bunları deyərək, eyni zamanda, tam əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
zabit-komandan heyətinin tam əksəriyyəti Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə, öz vətəninə, torpağına
sədaqətlə xidmət edir.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, orduya səfərbər edilən hər bir gənc, bizim ordumuzun əsgəri
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hərbi xidmət müddətini xalqa, dövlətə sədaqətlə keçirəcəkdir. Bu sədaqəti ömrünün axırına qədər
saxlayacaqdır.
İndi bizim ordumuzun səviyyəsi yüksəkdir. Ancaq eyni zamanda, bəzi hallarda biz ayrı-ayrı hissələrdə
bir çox nöqsanlara, qanun pozuntularına və başqa mənfi hallara da rast gəlirik. O cümlədən, bəzi
komandirlərin öz vəzifələrindən sui-istifadə etməsi hallarına da rast gəlirik. Hətta ordumuzda bəzilərinin
tabeliyində olan adamlardan rüşvət alması hallarına da rast gəlirik. Nə qədər acı olsa da, mən bunu etiraf
edirəm. Eyni zamanda bildirirəm ki, biz bu mənfi hallarla, nöqsanlarla mübarizə aparmışıq və bundan sonra
da aparacağıq. Hər kəs bilməlidir ki, orduda xidmət ilə heç bir mənfi hal bir araya sığa bilməz. Bu,
yolverilməzdir. Hər bir zabiti, – mən ordunun zabitini deyirəm, – bütün başqa peşə sahiblərindən
fərqləndirən o olubdur, o olmalıdır ki, o, mənəviyyatca təmizdir, safdır. Saf mənəviyyatla xalqına, millətinə,
dövlətinə xidmət edir və bütün başqa peşə sahiblərinə nümunə göstərir.
Biz belə zabitlər ordusu yaratmağa çalışırıq, lazım olan tədbirləri görürük və görəcəyik. Bizim bu
tələblərimizə uyğun olmayanlar, keçmiş xidmətlərindən asılı olmayaraq, Azərbaycan ordusunda yüksək
şərəfli zabit, komandir adını daşıya bilməzlər.
Orada böyük hərflərlə yaxşı sözlər yazılıbdır. Mən oxudum, axırda da gördüm ki, mənim sözlərimdir.
Bəli, bu sözləri mən dəfələrlə demişəm. Çox şadam ki, siz onları böyük hərflərlə yazıb, orada, bu meydanda
vurmusunuz. Demək, siz öz işinizi mənim bu sözlərimlə qurursunuz: "Möhkəm, daimi sülh üçün müstəqil
dövlətin güclü ordusu olmalıdır". Bu, mənim sözlərimdir. Mən bu sözləri dəfələrlə demişəm, bu gün bir də
deyirəm. Bizim üçün müstəqil dövlət ən böyük tarixi sərvətdir. Biz onu qoruyuruq və qoruyacağıq.
Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyi əbədidir. Hər birimiz çalışmalıyıq ki, gələcəkdə də bunu təmin edək.
Ancaq bunun üçün bizim dövlətin bütün başqa təsisatları ilə bərabər, güclü ordusu da olmalıdır. Elə məhz
buna görə də biz Azərbaycanda 1993-1994-cü illərdən sonra güclü ordu yaradılması ilə məşğuluq və indi
artıq buna nail olmuşuq. Ancaq biz bununla qane olmamalıyıq. Biz ordumuzu daha da güclü etməliyik,
müasir tələblərə uyğun etməliyik. Ordumuz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, suverenliyinin təmin edilməsi
üçün daim hazır olmalıdır. Orduda gərək dəmir nizam-intizam olsun. Nizam-intizam hər yerdə lazımdır,
amma ordu üçün bu, əsas şərtdir. Hər bir əsgər üçün, hər bir zabit üçün əsas şərtdir. Təəssüflər olsun ki, biz
nizam-intizamın pozulması halları ilə də rastlaşırıq. Məhz bəzi hərbi hissələrdən bizə gələn məlumatlar mənə
bu sözləri deməyə əsas verir.
Son vaxtlar bizim Ali Hərbi Məktəbdə nizam-intizamın pozulması halı baş vermişdir. Mən buna çox
ciddi münasibət göstərmişəm. Müdafiə naziri Səfər Əbiyevdən məsələnin tam ətraflı, dəqiq araşdırmasını
tələb etmişəm. Gözləyirəm ki, o, araşdırmaların nəticəsini mənə təqdim edəcəkdir. İlkin məlumatlardan belə
görünür ki, orada bəzi sosial problemlər mövcud olubdur. Ancaq nədənsə, bunları vaxtında həll etməyiblər,
lazımi ölçü götürməyiblər və Ali Baş Komandan da bundan xəbərsiz olubdur.
Məktəbin zabit heyətindən olan bəzilərinin də nöqsanları aşkar edilibdir. Ancaq bunların heç biri bizim
gənc övladlarımıza, gələcəyin zabitlərinə nizam-intizamı pozmaq üçün, kursant üçün nə qədər çətin olsa da,
onlar nizam-intizamın pozulmasına heç vaxt yol verməməlidirlər. Hərbi xidmətə gələn, əsgərliyə başlayan,
yaxud hərbi məktəbdə təhsil almağa başlayan hər bir kəs verdiyi vədə və içdiyi anda sadiq olmalıdır. Ona
görə də bəzi kursantların hərəkətlərinə heç də bəraət qazandırmaq olmaz. Ancaq bu hələ mənim ilkin
fikrimdir. Qeyd etdim, müdafiə naziri araşdırma aparır. Araşdırmanın nəticəsinə baxacağam və əmin ola
bilərsiniz ki, bu barədə ədalətli, düzgün, eyni zamanda ciddi tədbirlərin görülməsinin zəruri olduğunu yəqin
ki, bildirəcəyəm.
Beləliklə, nizam-intizam hərbi xidmətin əsasıdır. Bunsuz nə kiçik, nə böyük hərbi xidmət ola bilməz.
Bunu bilmək lazımdır. Kim bunu edə bilmirsə, o sadəcə hərbi xidmətdən istefa verməlidir. Heç kəs heç kəsi
məcbur etmir ki, gəlib öz həyatını hərbi xidmətə həsr etsin. Heç kəs bizim gənc övladlarımızı məcbur etmir
ki, gəlib hərbi məktəbdə oxusun. Ancaq əgər o, gəlib imtahan verib, müsabiqədən keçib, əziyyət çəkib, hərbi
məktəbdə təhsil almağa başlayıbsa, demək, hərbi qulluğun tələblərini unutmamalıdır.
Əgər belə olmasa, təbiidir ki, həmin gənc, təəssüflər olsun ki, hərbi təhsil alanların sırasında ola bilməz.
Bu, təkcə hərbi təhsil alanlara deyil, həm də hər bir əsgərə, komandirə, zabitə aiddir. Əsgərlər bizim
Konstitusiyada nəzərdə tutulmuş hərbi xidmət keçirlər. Bu hərbi xidmət məcburidir. Hərbi xidməti keçməyən
gənc Azərbaycanda, bizim cəmiyyətdə heç vaxt hörmət qazana bilməz. Əksinə, hərbi xidmət keçən gənc
bununla sübut edir ki, o, vətəninə xidmət edib və gələcəkdə də xidmət etməyə hazırdır, öz əsgərlik borcunu
şərəflə yerinə yetiribdir.
Ancaq bütün başqa hərbi vəzifələr, o cümlədən təhsil müəssisələrində xidmət, yaxud da ki, təhsil almaq
– bunlar heç kəs üçün məcburi deyildir. Kiminsə xoşuna gəlmirsə, o, bu işə başlamalıdır. Hər kim bu şərtləri
qəbul edə bilmirsə, bu işə başlamamalıdır. Bunu hamı bilməlidir.
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Bütün bu tənqidi sözlərimlə yanaşı, mən bir daha bildirmək istəyirəm ki, bizim Milli Ordumuz ən yüksək
səviyyədədir. Bir daha demək istəyirəm ki, hərbi texnika ilə tanış olduğum zaman gənc zabitlərin mənə
verdikləri məlumatlar onların bilik səviyyəsinin yüksək olduğunu göstərdi. Amma mən birinci dəfə deyildir
ki, bu halla rastlaşıram. Bilirsiniz ki, son vaxtlar mən ordu hissələrində görüşlər keçirirəm və bundan sonra
da keçirəcəyəm. Həm ordu hissələrini özüm şəxsən görmək, tanış olmaq istəyirəm, həm də ki, təbiidir, bizim
ordumuzun zabitləri, komandanları, əsgərləri Ali Baş Komandanla da şəxsən görüşməlidirlər. Ona görə mən
bundan sonra da bu görüşləri keçirəcəyəm. Amma hər bir görüş məndə bizim ordumuzun yüksək səviyyədə
olması haqqında təsəvvür yaradır. Bu da mənim üçün əsas nəticədir.
Mən bu tənqidi sözləri ona görə dedim ki, biz əldə etdiklərimizlə kifayətlənə bilmərik. Azərbaycanın
suverenliyini, ərazi bütövlüyünü təmin etmək üçün ordumuz daha da güclü olmalıdır. Bu vəzifələrin yerinə
yetirilməsinə daim hazır olmalıdır. Özü də təkcə buna görə yox. Hər bir müstəqil dövlətin, – heç bir ölkə ilə
müharibə aparmasa belə, – gərək güclü ordusu olsun. Bəli, güclü ordu dövlətin müstəqilliyinin
təminatçısıdır, qarantıdır.
Mən ümidvaram ki, biz ordumuzu gücləndirərək, döyüş qabiliyyətini yüksəldərək, müasir silahlardan
istifadə olunmasının keyfiyyətini artıraraq, dövlətimizi yüksəldəcəyik və ən əsası, Azərbaycanın işğal
olunmuş torpaqlarının azad edilməsi gününü yaxınlaşdıracağıq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü mütləq
təmin edəcəyik!
Əziz əsgərlər!
Əziz zabitlər!
Siz gəncsiniz. Azərbaycanın gələcəyi gənclərə, sizə məxsusdur. Sizin hərbi peşəniz Azərbaycanın bu
günü və gələcəyi üçün çox vacibdir. Mən ümidvaram ki, Azərbaycan Ordusunun zabit heyəti, komandan
heyəti, bütün şəxsi heyəti xalqımızın, dövlətimizin bu tələbləri səviyyəsində olacaqdır.
Mən sizə bir daha cansağlığı arzu edirəm. Bu şərəfli və çətin peşənizdə sizə yeni-yeni uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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GƏNCƏ ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ
KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI
(12 sentyabr 2002)
12 sentyabr 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və yenidən Gəncə şəhəri ilə, Gəncənin əhalisi, insanları,
vətəndaşları ilə – sizinlə bu görüşlərimdən çox məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm.
Mən bu gün saat 12-də təyyarə ilə Gəncə torpağına enmişəm, o vaxtdan indiyə qədər görüşlər keçiririk.
Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında birlikdə iştirak etdik. Sonra isə mən burada yerləşən hərbi hissədə
iki saat oldum, hərbçilərlə görüşdüm.
Demək olar ki, bu görüşlər elə yetərli idi. Ancaq mən hesab etdim ki, sizinlə, yəni Gəncənin hakimiyyət
orqanlarının başçıları, nümayəndələri, Gəncənin ziyalıları ilə, müxtəlif dövlət işlərində çalışan insanlarla bilavasitə
görüşməsəm, bu, yetərli olmayacaqdır. Ona görə də üzr istəyirəm ki, axşam saat doqquzdur, bu vaxt mən sizinlə
görüş keçirirəm. Bilirəm, yəqin bugünkü gün siz də yorulmusunuz. Amma mən yorulmamışam, kim yorulubsa, qoy
mənimlə ayaqlaşsın.
Mən istəyirəm ki, bizim bu görüşümüz işgüzar şəraitdə keçsin. Biz idman kompleksinin açılışında geniş
söhbət etdik, bir sözlə, mən öz fikirlərimi bildirdim. Ancaq indi isə Gəncənin bugünkü həyatının vəziyyəti,
görülən işlər, tədbirlər, sizin problemləriniz – bunlar haqqında danışmaq istəyirəm.
Xatirimdədir ki, 2000-ci ildə mən burada, bu salonda sizinlə görüşmüşdüm. O vaxt gəncəlilər mənim
qarşımda bir çox məsələlər qoymuşdular. Mən də bir çox göstərişlər vermişdim. Bizim nazirlər məlumat
veriblər ki, göstərişlərimin böyük hissəsi yerinə yetirilib və Gəncədə bir çox tədbirlər həyata keçirilibdir.
Buna görə də mən istəyirəm ki, birinci növbədə Gəncə şəhər Icra Hakimiyyətinin başçısını dinləyim, o,
məlumat versin. Ondan sonra Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Pirverdiyev, «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Məlikov və lazım olsa, başqaları da danışa
bilərlər. Ancaq bu sahələr barədə mən bir neçə göstərişlər vermişdim. Düşünürəm ki, onlar həmin
göstərişlərin yerinə yetirilməsi haqqında məlumat verməlidirlər. Amma eyni zamanda, indiki vəziyyət,
bundan sonra hansı işlər görüləcəkdir – bu barədə məlumat verməlidirlər.



Müşavirədə Milli Məclisin deputatı, Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyev , prezidentin katibliyinrəisi
Dilarə Seyidzadə, Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri Yusif Hümbətov, nazirlər, parlamentin deputatları və digər
rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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YEKUN NİTQİ
(12 sentyabr 2002)
Mən bu gün görüşümüzün əvvəlində sizə bildirdim ki, bunu nə məqsədlə keçirirəm. Bir daha qeyd etmək
istəyirəm ki, məqsədim Gəncənin problemləri ilə yaxından tanış olmaq və Gəncənin sosial-iqtisadi həyatında
lazım olan əlavə tədbirlərin görülməsi üçün məlumat almaqdır. Mən hesab edirəm ki, burada biz çox geniş
söhbət apardıq. Sizə də artıq məlum oldu ki, 2002-ci ildən sonra, yəni mən o vaxt Gəncədə olub konkret
göstərişlər verdiyim vaxtdan sonra nə işlər görülüb və nə nəticələr əldə olunubdur. Hesab edirəm ki, çox iş
görülübdür. Düzü, bu qədər təsəvvür etmirdim. Məndə fikir var idi ki, o qədər də çox iş görülməyəcəkdir.
Etiraf etmək lazımdır ki, həm elektrik, qaz təchizatı ilə əlaqədar, həm də ki, Gəncədə müəssisələrin
canlandırılması, işə salınması, əlavə iş yerlərinin açılması ilə əlaqədar çox iş görülübdür. Bu haqda geniş
məlumatlar verildi və mən təkrar etmək istəmirəm. Hər halda, görülən işləri mən müsbət qiymətləndirirəm,
ancaq eyni zamanda, hesab edirəm ki, daha da çox iş görmək mümkün olardı. Əgər birinci növbədə
Gəncənin icra hakimiyyəti və onun başçısı daha da təşəbbüskar olsaydı, müvafiq respublika təşkilatları
qarşısında məsələləri ciddi qoysaydı daha çox nailiyyətlər əldə etmək olardı. Təəssüf ki, bu olmayıbdır.
Ancaq bugünkü məlumatlar mənə əsas verir deyim ki, yaxın vaxtlarda Gəncənin həyatında xeyli
dəyişikliklər olacaqdır. İqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev burada bugünkü proqram haqqında məlumat
verdi. Mən dünən onu bu məsələ ilə bağlı xüsusi dəvət etmişdim, dinlədim və bu məlumatlar mənə verildi.
Mən onu burada sizin yanınızda da dinlədim ki, siz də biləsiniz. Ancaq hələ bunlar niyyətlərdir,
təkliflərdir, bəzi hazırlıqlardır. Bunları həyata keçirmək lazımdır. Bunların həyata keçirilməsinin də bir yolu
var. Özəlləşdirməni ardıcıl surətdə aparmaq, özəl sektorun inkişafına yardım etmək, iş adamlarına kömək
etmək və özəl sektorun iş adamlarını sahibkarların vasitəsilə bu məsələlərin əksəriyyətini həll etmək
lazımdır. Düşünürəm ki, deməyə əlavə söz yoxdur.
Elektrik enerjisi barəsində Pirverdiyevin məlumatını mən nəzərə alıram. Gördüyünüz kimi, o da bəyan
etdi ki, bütün məsələlər həll olunacaqdır. Qaz da 60 min abonentə çatdırılacaqdır. Bunun özü çox böyük bir
hadisədir. 60 min abonent, 60 min ailə – bilmirəm icra hakimiyyətində məlumat varmı, Gəncədə nə qədər
ailə var?
E y v a z B a b a y e v: 60–62 min ailə var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cəmisi?
E y v a z B a b a y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi hamısı qaz alacaqdır?
E y v a z B a b a y e v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl. Qazı biz Rusiyadan alırıq. Bizim öz qazımız çatmır. Qazın alınması
üçün biz nə qədər pullar xərcləyirik. 52 dollara alırıq, 8 dollara satırıq. Deməli, qalanını dövlət ödəməlidir.
Elektrik enerjisinin haqqının cəmi 15 faizi ödənilir. Amma bunu elektrik enerjisinin istehsalına çəkilən
məsrəflərlə müqayisə etsən, heç müqayisəyə gələn bir şey deyildir. Demək, belə çixir ki , biz Azərbaycanın
əhalisinə elektrik enerjisini müftə veririk.
Ancaq bu da belə davam edə bilməz. Bakının elektrik şəbəkəsi Türkiyənin «Barmek» şirkətinə
idarəetməyə verilibdir. Onlar artıq ciddi addımlar atıblar və get-gedə əhalidən elektrik enerjisinin haqqını
yığmağa nail olublar. Gəncədə də belə şəbəkə yaranıbdır. Güman edirəm ki, o da bu yolla gedəcəkdir.
Bilirsiniz, biz hələ ki, bunlara dözürük. Ancaq təsəvvür edin, heç bir dövlət buna dözməz. Heç bir Avropa
dövlətində – o yerlərdə ki, əhali çox yaxşı yaşayır, yaxşı gəlirləri var – bir ailəyə pulsuz nə elektrik enerjisi,
nə də qaz verərlər. Bizim qonşu Türkiyəni götürün, orada əgər bir nəfər, bir ailə elektrik enerjisinin haqqını
verməyibsə, kəsirlər, qurtardı getdi. Nə edirsən et, öz işindir. Elektrik enerjisi almaq istəyirsənsə, haqqını
ver. Vermirsən, sənə elektrik enerjisi verilmir. Çünki bazar iqtisadiyyatıdır, hamısı özəl sektordadır. Amma
biz hələ ki, bütün bunların hamısını təkcə Gəncə üçün deyil, bütün Azərbaycan üçün dövlətin üzərinə
götürmüşük. Bir yerdə də elektrik enerjisi çatışmayanda, oradan-buradan səs-küy qaldırırlar.
Sosial problemlər həll olunmalıdır. İndi təsəvvür edin, 5-6 il əvvəl vəziyyət necə idi, indi vəziyyət
necədir?
Bunlar bir gündə, bir ildə həll olunmur. Amma biz bunu ardıcıl surətdə həll edirik və nəticələrini də siz
görürsünüz. Ancaq bir halda ki, biz bazar iqtisadiyyatına gedirik, deməli, bazar iqtisadiyyatının bütün
tələblərini yerinə yetirməliyik. Ona görə, sizə müraciət edirəm: elektrik enerjisinə qənaət edin!
Azərbaycanda, ümumiyyətlə, keçmiş Sovetlər Birliyində elektrik enerjisinə qənaət yox idi. Mən
Moskvada işləyəndə, Kremldə biz bu məsələləri SSRİ üzrə müzakirə edirdik. O vaxt da bu problemlər var
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idi. Lakin bu dərəcədə deyildi. Müqayisə edirdik Avropa ölkələri ilə. Məsələn, birinin 5 otağı var. Amma o
hansı otaqda oturursa, həmin otağın işığını yandırır. 5 otaqdan 3-də onun televizoru var idi. Hansında
televizora baxırsa, onu işlədirdi, qalanları işlətmirdi. Amma bizdə necədir? Bizdə bütün otaqlarda elektrik
enerjisi işlənir və kimin 2-3 televizoru varsa, hamısı işləyir. Buna əlavə ev soyuducuları, paltaryuyan
maşınları, tozsoranları və qış vaxtı istifadə olunan elektrik pilətələri. Axı buna hansı elektrik xətti dözə bilər?
Başa düşün, dözə bilməz!
Ona görə mən sizinlə açıq danışıram. Bu sözləri təkcə sizə yox, bütün Azərbaycan vətəndaşlarına
deyirəm. Biz elektrik enerjisi istehsalını artırırıq və artıracağıq. Onların əhaliyə çatması üçün bütün
şəbəkələri işə salırıq və salacağıq. Ancaq siz isə, vətəndaşlar, elektrik enerjisinə qənaət edin. Bilin ki,
bunların hamısı dövlətin xəzinəsindən gedir və bizim dövlətimiz hələ o qədər də zəngin deyildir. Bizim hələ
çox problemlərimiz var ki, vəsait ayıra bilmirik.
Məsələn, icra hakimiyyəti başçısı deyir ki, asfalt zavodu işləmir. Niyə? Vəsait yoxdur. Başa düşürəm,
vəsait yoxdur. Amma əgər elektrik enerjisindən gözlənilən gəliri götürsək, qazın istifadəsindən gözlənilən
gəliri götürsək, Azərbaycanın nə qədər çox vəsaiti olar! Onda asfalt zavodu da işləyər, başqa tələbatlar da
ödənilər.
Bu məsələləri həll etdik və Fərhad Əliyevin məruzəsini də nəzərə alıram. Ancaq bir şeyi düşünürəm ki,
təkcə bunlarla gərək iş tamamlanmasın, görünür, Gəncəyə əlavə yardımlar da edilməlidir.
Bu gün mən avtomobildə şəhərin küçələri ilə gedərkən diqqət yetirdim. İnciməyin, mən hər şeyi açıq
deyəcəyəm. İki il öncə şəhər bundan yaxşı vəziyyətdə idi. Küçələr bundan yaxşı vəziyyətdə idi. Mən
gördüyümü deyirəm. Bəlkə başqa yerlər var ki, mən görməmişəm, bundan yaxşı vəziyyətdədir. Niyə belədir?
Nə üçün? Mən Xətai prospekti ilə gedirdim. Bu prospektin səkiləri dağılıb, bəzi yerlərdə səkilərin kənarında
ot əkilib, amma quruyub-saralıb, baxan yoxdur. Küçələrdə abadlıq yoxdur. Bunun üçün vəsait lazım deyil
ki? Bizdə iməcilik məsələsi var, sizdə varmı? Hər adam öz evinin qarşısında təmizlik yaratsın. Həmin o
Xətai prospektində müəssisələr var, onlar öz binalarının qarşısını abadlaşdırsınlar. Amma abadlıqdan əlamət
yoxdur. Hər şey dağılıbdır.
Gəlin Bakıya baxın. Biz ona o qədər əlavə pul vermirik. Təkcə Bakı deyil, Azərbaycanda bir neçə belə
şəhər var.
Əlavə pul verilmir. Amma müəssisələrin imkanlarından istifadə edərək, əhalinin imkanlarından istifadə
edərək, başqa vasitələrdən istifadə edərək küçələri qaydaya salırlar. Yaxşı, asfalt yoxdur, sizdə heç olmasa
otu biçən alət də yoxdurmu ki, onu biçəsiniz, böyüyüb qurumasın? Ağacları suvarmaq da mümkün deyil?
Mən dəhşətə gəldim. Demək, belə çıxır ki, siz şəhəri görmürsünüz? İcra hakimiyyətinin başçısı, sən bütün
şəhərin əhalisini küçəyə çıxara bilərdin. Bir gün, iki gün, gəlin hamısını təmizləyək, belləyək, gül əkək. Mən
Xətai prospektində bir dənə də çiçək görmədim. Belə şey olmaz axı! Bir o deyil, hərbi hissəyə gedəndə də
mən bu işə fikir verdim. Hava limanından gələndə də küçələrə baxırdım. Bu, sadəcə, sizin şəhərə çox
anlaşılmaz münasibətinizdir.
Vaxtilə Gəncənin çinarları adamı heyran edirdi. O çinarların yanından mən keçməmişəm. Yəqin onlar
hələ durur. Yaxşı ki, onları qurutmamısınız. Amma belə getsə, onları da qurudacaqsınız. Belə şey olarmı?
Mən çox narazı qaldım. Ürəyim ağrıyır. Gəncəni mən belə görmək istəmirəm. Deyirsən vəsait yoxdur. Nə
vaxt gəldin dedin ki, əlavə vəsait lazımdır, biz sənə vermədik? Bizdə də vəsait yoxdur. Amma mən indi
bunları görəndən sonra gedib vəsait tapacağam. Şəhərin abadlaşdırılması üçün mən xüsusi vəsait
ayıracağam. Ancaq mən etibar edə bilmirəm ki, siz ondan necə istifadə edəcəksiniz. Çünki vəsaitsiz də onları
düzəltmək olardı. Yenə də deyirəm, küçəni bölüşdür sektorlara. Hər sektoru ver bir müəssisəyə. Göstəriş ver
ki, buranı təmir et, ot ək, haradan su gətirirsənsə, gətir, buranı suvar, nə edirsən et.
Bu, şəhərin əhalisi üçün lazımdır. Mən bilmirəm, cənab icra hakimiyyətinin başçısı, sən buna necə
dözürsən? Bəlkə elə sizin aləminizdə yaşayış elə bundan ibarətdir? Amma mən bunu yaşayış hesab etmirəm.
Binaların bəziləri köhnədən rənglənib, bəzilərinin rəngi yoxdur. Həmin bu küçədə mən nə qədər ucuq şeylər
gördüm. Heç olmasa, uçmuş daşları oradan götürəydiniz. Heç olmasa, prezident gəlir bura, küçədə bir
təmizlik işi aparaydınız. İndi görün siz bu işlərə nə qədər biganəsiniz ki, bu gün də şəhəri bu vəziyyətdə
təqdim etdiniz. Mən bundan çox narazıyam, həddindən artıq narazıyam. Birinci növbədə səndən – icra
hakimiyyətinin başçısından narazıyam. Sən bu şəhərdə doğulmusan, ya da bu şəhərdə ömür boyu yaşayırsan,
müəssisə rəhbəri olmusan. Sənə indi böyük etimad göstərilibdir. Yaxşı, başqa şeyləri edə bilmirsən, şəhəri
abadlaşdırmaq da mümkün deyilmi?
Bəli, Xətai prospektinin bəzi yerlərinə asfalt salıblar. Gördüm qapqara qaralıbdır. Yəqin orada çalalar idi.
İndi o çalaları örtüblər. Bəlkə də asfaltlamaq çətindir. Amma səkiləri qaydaya salmaq, onları yaraşıqlı etmək,
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həmin o qurumuş otları biçmək, oradakı zibilləri təmizləmək mümkündür. Belə şey olmaz ki? Bilmirəm,
bəlkə siz öz evinizdə də belə şəraitdə yaşayırsınız?
Ancaq mən inanmıram.
Amma Gəncə hər birimizin evidir, sizin evinizdir, mənim evimdir. Mən bu evə belə baxa bilmərəm. Bu
məni çox narahat etdi və mən açıq deyim ki, icra hakimiyyəti başçısının bu sahədə fəaliyyətindən çox
narazıyam. İstəyirsiniz, mən Abutalıbovu göndərim, on günə bu şəhərin küçələrini düzəltsin. Çünki mən
görürəm ki, Bakıda nə işlər görübdür. Heç kim də ona kömək etmir. Özü hər şeyi edir. Bunu da edə bilərəm,
mən zarafat etmirəm, doğru sözümdür. On-on beş günlük göndərim onu buraya, gəlsin, heç olmasa, bu əsas
küçələri düzəltsin, sizi də öyrətsin ki, bunu necə edirlər.
Amma mən sizin özünüzü bu işlə məşğul olmağa məcbur edəcəyəm. Mən sizə tapşırıram və sizinlə
bərabər şəhər təsərrüfatına, şəhər əhalisinin hamısına müraciət edirəm: şəhəri belə vəziyyətdə saxlamaq
olmaz! Mən sizin yerinizə utanıram. Tezliklə şəhəri abadlaşdırmaq lazımdır. Mən də buna kömək edəcəyəm.
Amma sizin özünüz bu işlə ciddi məşğul olmasanız, mənim köməyim hədər gedəcəkdir. Mən belə
düşünürəm.
Mən tapşırıram Fərhad Əliyevə. Bizim buradakı müzakirələrimizin nəticəsində verdiyim tapşırıqlara
əsasən, nəzərdə tutulan planlar və görəcəyimiz işlərlə əlaqədar ümumi sənəd hazırlamaq lazımdır. Ola bilsin,
bu sənəd mənim sərəncamim olsun və mənim sərəncamimda Gəncənin bəzi sosial-iqtisadi məsələlərinə aid
tapşırıqlar verilməlidir ki, harada nə iş görülməlidir. Çox şeylər danışıldı. Elektrik enerjisi üzrə, qaz üzrə
onların məlumatları nəzərə alınacaqdır və tapşırıqlar veriləcəkdir. Bir də ki, Gəncəyə, şəhərin kommunal
təsərrüfat işlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün əlavə vəsait ayrılması məsələsi. Fərhad Əliyev, mən sənə
tapşırıram, Maliyyə Nazirliyinə, Nazirlər Kabinetinə tapşırıram. Qısa bir müddətdə belə bir sərəncam
hazırlayasınız. Amma o sərəncamda həm tapşırıqlar, həm perspektiv məsələlər, həm də şəhərin abadlaşdırılması üçün nə edə biləcəyimiz əksini tapmalıdır. Məsələn, asfalt zavodunun işləməsi. Bu haqda sən
düşün, bu sənin vəzifəndir. Bu barədə tezliklə məlumat ver ki, görək, burada nə edə bilərik. Şəhərin
küçələrini bu vəziyyətdə qoymaq olmaz. Asfaltlamaq, düzəltmək lazımdır. Amma birinci növbədə səkiləri
düzəltmək lazımdır. Gələndə Rasizadəyə də mənim göstərişlərimi deyin və oturun, Maliyyə naziri, daha kim
lazımdırsa, bu işə cəlb edin, Gəncənin inkişafı ilə əlaqədar ümumi bir sənəd hazırlayın. Hansı yardım
mümkündür, bu ilin və gələn ilin büdcəsində şəhər təsərrüfatına vəsaitin artırılması ilə əlaqədar məsələləri
nəzərə alın.
Bugünkü görüşümüzü sona çatdıraraq demək istəyirəm ki, mən Gəncə şəhərinə həmişə böyük diqqət
yetirmişəm, bu gün də diqqət yetirirəm. Mənim bu həyəcanlı çıxışım da məhz Gəncə şəhərinin indiki
xoşagəlməz mənzərələrini görəndən sonra olmuşdur. Gəncə həmişə gözəl şəhər olubdur. Onu daha da
gözəlləşdirmək lazımdır. Çünki onun əsası gözəldir. Amma insanın özü nə qədər gözəl, sağlam olsa da,
onun paltarından da çox şey asılıdır. İndi siz də şəhərin «paltarını» düzəltməlisiniz ki, küçələri abad olsun,
mağazaları gözəlləşsin, binaları rənglənsin. Yoxsa nədir bu, mən gördüyüm binalarda 20–30 il bundan əvvəl
qalmış rənglərdir.
Mən güman edirəm ki, bundan nəticə çıxaracaqsınız. Təkcə icra hakimiyyəti deyil, burada müəssisə
rəhbərləri, başqa vəzifəli şəxslər var, onlar da.
Mən bu gün müşahidə etdiyim bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Bu təkcə sizə aid deyil, təəssüflər
olsun ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda müəyyən qədər ənənə yaranıbdır. Mən bu gün saat on ikidə
planlaşdırmışdım ki, Gəncə hava limanına düşəcəyəm. Düz saat on ikidə mən Gəncə hava limanına düşdüm.
Mənə dedilər şəhərə gəlmək iyirmi dəqiqə çəkəcək və gəlib kompleksin qarşısında açılış edəcəyik. Təbii ki,
açılışda şəhər içtimaiyyəti də iştirak etməlidir. Mən də vaxtında gəldim. Açılış keçirildi. Şəhərin vətəndaşları
çox böyük həvəslə meydana toplaşmışdılar. Bu kompleksin açılışı böyük hadisə kimi qəbul olundu, yüksək
qiymətləndirildi və mən hesab edirəm ki, gələcəkdə görəcəksiniz Gəncə şəhəri üçün nə qədər əhəmiyyətlidir.
Xüsusən gənclərin sağlamlığı üçün, onların idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olması üçün nə qədər
əhəmiyyətlidir.
Biz bü gün orada içəridə gənclərin çixişlarına baxırdıq. Mən gördüm, o uşaqlar, gənclər nə qədər böyük
həvəslə çətin idman hərəkətlərini yerinə yetirirdilər. Nə qədər güc var onlarda, nə qədər ehtiyac var ki, onlar
öz güclərini istifadə etsinlər. Bu, təmin olunacaqdır, arxayın ola bilərsiniz və İlham Əliyev artıq oranın
direktorunu təyin edibdir. O da idmançilardan biridir. Hər halda, nəzarət edəcəkdir ki, gələcəkdə orada işlər
yaxşi getsin.
Bu, çox böyük bir hadisə idi və insanlar da toplaşmışdı. Ancaq məni narahat edən nədir? Axşamtərəfi
mənə belə bir məlumat gəldi ki, insanları – bunu şəhər icra hakimiyyəti təşkil edir – saat ondan, onun
yarısından oraya toplamağa başlayıblar. İnsanlar gəliblər və iki saat, üç saat bu mərasimin açılışını
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gözləyiblər. Bunu mən biləndə çox narahat oldum. Amma mənim narahatçılığım təkcə bu hadisə ilə bağlı
deyildir. Başqa yerlərdə də mən belə hallarla rastlaşmışam. Hətta Bakıda da. Yaxud Azərbaycanın başqa
bölgələrində də. Mən bir neçə dəfə demişəm və bu gün bir daha deyirəm. Bu, şəhər icra hakimiyyətinin yaxşı
işini nümayiş etdirmir. Nə üçün? Saat birdə olan mərasimə insanlar saat onda, onun yarısında – üç saat, üç
saat yarım qabaq gəlməlidirlər? Nə üçün? Mərasimin özü cəmi saat yarım çəkdi. Amma insanların çoxu
orada üç saat gözləyiblər. Niyə insanlara belə əziyyət verirsiniz? Nə üçün? Kimin üçün?
Eyni zamanda, bu mənim gəlişimlə bağlı olduğu üçün, bunu özümə qarşı bir mənfi hal kimi
qiymətləndirirəm. Guya siz mənə hörmət etmisiniz, amma əksinə, mən bunu hörmətsizlik nümunəsi kimi
qiymətləndirirəm. Çünki istəmirəm ki, heç kim mənim hansısa bir toplantıya gələcəyimə görə, bir saat əvvəl
gözləsin. İstəmirəm! Amma burada üç saat əvvəl gəlib yığışıblar. Günün altında. Bu məni çox narahat edir,
çox narahat edir. Əgər bacarmırsınızsa, deyin ki, bacarmırıq. Əgər saat birdə tədbir başlayacaqsa, siz deyin
ki, saat on ikidə gəlin. On ikidə kim gələr gələr, kim yetirə bilməz, birin yarısında gələr, kim yetirə bilməz,
saat birdə gələr. Birdə tədbir başlayar, yetirə bilməyən, tədbir başlayandan sonra da gələr. Bu, azad, sərbəst
bir görüşdür. Burada heç bir ciddi reqlament yoxdur.
Bu daha da yaxşı olar, nəinki üç saat əvvəl insanları meydana toplayıb, günün altında saxlayasan. Mən
bundan çox incimişəm, başa düşürsünüz, çox incimişəm. Çünki, birinci növbədə, mən bunu özümə qarşı
mənfi münasibət kimi qiymətləndirirəm. Təbiidir ki, heç kim istəmir ki, mənə mənfi münasibət göstərsin,
məni incitsin. Amma bu cür ənənə yeni bir şey deyil, bununla vidalaşmaq lazımdır.
Əziz dostlar, mən bunu təkcə sizə demirəm, bütün Azərbaycanın bölgələrində, o cümlədən Bakıda belə
kütləvi tədbirləri keçirənlərin hamısına deyirəm. İnsanları heç bir tədbirə vaxtından əvvəl dəvət etmək olmaz.
Xüsusən də prezidentin iştirak edəcəyi tədbirə dəvət etmək olmaz. Çünki prezident öz təbiətinə görə heç vaxt
insanları gözləmək vəziyyətində saxlamaq istəmir.
Mən düşünürdüm, bunu deyim, deməyim. Kiminsə ürəyinə dəyəcək, kimsə, əlbəttə ki, narahatlıq
keçirəcəkdir. Bəs mən narahatlıq keçirəndə yaxşıdırmı? Kim günahkardır, o da narahatlıq keçirsin. Mən
onsuz da narahatam. Narahatam ki, mənim iştirak etdiyim tədbirə insanları üç saat əvvəl dəvət ediblər. Bu
çox pis haldır. Mən bütün hakimiyyət orqanlarından tələb edirəm ki, bu ənənədən əl çəkin. İnsanlara daha da
hörmətlə yanaşın, insanları hansısa bir tədbirə dəvət edirsinizsə, elə edin ki, onlar əziyyət çəkməsinlər. Mən
bunu sizdən xahiş edirəm.
Görüşümüzün sonunda mən sizə bir az acı sözlər dedim. Ancaq bunsuz olmur. Bu acı sözlərin hamısı hər
bir Azərbaycan vətəndaşını yaxşı etmək məqsədi daşıyır. Mən ancaq buna görə özümə belə əziyyət verir, bu
acı sözləri deyirəm. Mən bütün günü Gəncədəyəm, indi artıq gecə saat 11-dir. Sabah səhər mən Göranboya
gedəcəyəm. Bu gün mənim üçün çox xoş, çox əziz gündür. Mən çox şey gördüm, çox şey öyrəndim və
xüsusən, Gəncəyə yardım etmək, Gəncənin inkişafını təmin etmək üçün yeni tədbirlərin görülməsinin əsasını
qoyduq. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
Müşavirədən sonra jurnalistlərin suallarına cavab
S u a l: Cənab Prezident, Sizin indiki çıxışınız bizdə o qədər gözəl təəssürat yaratdı ki, hər şey
ürəyimizcə oldu. Konkret olaraq, hansı addımlar atıla bilər?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada hamısını dedim. Fərhad Əliyevə göstəriş verdim, onlar xüsusi bir sənəd
hazırlayacaqlar.
J u r n a l i s t: Çox acınacaqlı haldır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz qulaq asdınız. Mən düz deyirdim, yoxsa yox?
J u r n a l i s t: Tamamilə düz deyirdiniz. Ürəyimizdən tikan çıxardınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, mən səhv etməmişəm.
J u r n a l i s t: Xeyr, xeyr, əksinə, hər şeyi açıq dediniz. Biz hər şeyi hava limanına düşərkən gördük.
Camaatı danışdıranda dəhşətə gəlirsən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Camaatı danışdırmısınız? Mən bilirəm necə danışdırmısınız, bəzən onlar demək
istəmədiyi şeyləri də siz danışdırmısınız.
J u r n a l i s t: Siz elə camaatın dediklərini çıxışınızda bildirdiniz. Ümumiyyətlə, icra hakimiyyəti
başçısının taleyi necə olacaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə şeylərlə tale həll olunmur. Sadəcə, tənqid etmişəm ki, düzəltsin. İndi gərək
düzəltsin.
J u r n a l i s t: Mən bir həftə əvvəl Naxçıvanda olmuşam. Sizin Naxçıvana səfərinizdən sonra.
Moskvadan gələn qonaqları aparmışdım. Vəzifəli şəxslər deyildilər, adi qonaqlar idilər. Gördülər ki, necə
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gözəl təmizlik, abadlıq var. Adətən, belə olanda deyirlər ki, prezidentin gəlişinə görə ediblər. Amma belə
deyil, doğrudan da Naxçıvan çox təmizdir, abaddır. Mən iki ildən bir Naxçıvana gedirəm, indi oranı
tanımadım. Batabata qədər yeni yol çəkilibdir. Moskvalı qonaqlar Yerevanda da olmuşdular. Biri məşhur
jurnalist və yazıçıdır, Lyudmila Lavrova idi. O, dörd-beş gün Naxçıvanı gəzdikdən sonra mənə dedi ki,
Naxçıvan blokadadadır? Dedim, bəli, blokadadadır. Dedi ki, siz deyirsiniz, uduzmusunuz. Yox, siz
uduzmamısınız, uduzan ermənilərdir. Mən bir neçə gün əvvəl Yerevanda oldum. Yerevan ölü şəhərə
çevrilibdir. Amma Bakı gələcəyin şəhəridir. Naxçıvan da inkişafda olan şəhərdir.
Cənab Prezident, mən onu Naxçıvanda müayinə üçün tibbi mərkəzə apardım. O, Moskvada iki il idi ki,
müayinə oluna bilmirdi. Amma Naxçıvanda bunu etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən Naxçıvanı nümunə gətirmək istəmirəm. Çünki deyəcəklər ki,
Heydər Əliyevin vətənidir. Ancaq elektrik enerjisi ilə bağlı dedim. İş bundadır ki, Naxçıvana yol bağlıdır.
Dəmir yolu yoxdur, avtomobil yolu yoxdur. İrandan bəzən buraxırlar, bəzən buraxmırlar. Tikinti materialları,
başqa şeylər yoxdur. Mən Naxçıvanda yaşamışam, bilirəm.
J u r n a l i s t: Muxtar respublikanin ucqar kəndlərində neçə təzə məktəb tikiblər. Mən özüm görmüşəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Artur Rasizadə idi, Fatma Abdullazadə, Misir Mərdanov idi – dərslərin
başlanması ilə əlaqədar onlara dedim ki, görün nə qədər məktəb tikilibdir. Deyirlər ki, Naxçıvanda əlli
məktəb, qalan yerlərdə isə cəmi üç məktəb tikilibdir. Belə şey olmaz. Sonra gətiriblər, deyiblər, bax, budur,
budur, budur. İndi belədir, kim işləyir, düzəldə bilir. Gəncənin bu küçələrini, hesab edirəm, on günə tamam
qaydaya salmaq olar.
S u a l: Elə bil ümidsizlik var. Özü də Siz çox düz dediniz, Gəncə qədim vaxtlardan məşhur ticarət
şəhəri olubdur. Cənab Prezident, Gəncə Avtomobil zavodunun taleyi necə olacaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz «Reno» şirkətini cəlb etmişik. Onlar işə başlayacaqlar. Bilirsiniz, o vaxt bu
avtomobil zavodunu çətinliklə Moskvada Siyasi Büronun iclasından keçirdik. Ancaq indi müasir dövrdə bu
cür avtomobil zavodunu işlədə bilmirik. «Reno» şirkəti ilə danışıq aparmışıq, onlar gəliblər. Onlar orada
müəyyən sex yaradacaqlar, görək nə çıxır.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarlığın inkişafına yardımla bağlı regional güzəştlər olacaqmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, mən indi bu gecə vaxtı detallara varmaq istəmirəm. Hər halda,
tədbirlər görüləcəkdir.
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GORANBOY RAYONU İCTİMAİYYƏTİ NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ
KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ ÇIXIŞI VƏ YEKUN NİTQİ
(13 sentyabr 2002)
13 sentyabr 2002-ci il
Hörmətli goranboylular!
Mən çox şadam ki, bu gün sizin rayona gəlmək fürsəti əldə etmişəm. Mən buraya çoxdan gəlmək
istəyirdim. Ancaq rayondakı vəziyyət mənə gəlməyə o qədər imkan vermirdi. Nəhayət, bilirsiniz ki, iki ay
bundan qabaq sizə yeni icra hakimiyyəti başçısı təyin etdik və bu iki ay müddətində hiss edirəm ki, burada
çox dəyişikliklər baş verib və işlər yaxşı tərəfə yönəlibdir. Ona görə də mən bu gün sizin rayona gəldim ki,
sizinlə görüşüm, söhbət edim. Sizin rayonda yaratdığımız Aşağı Ağcakənd qəsəbəsinə də gedəcəyəm, orada
Ermənistandan gələn qaçqınları yerləşdiririk.
Mən indi qısa olaraq icra hakimiyyətinin başçısını dinlədim. Amma sizin hamınızla birlikdə onu dinləmək
istəyirəm, bir balaca məlumat versin. Amma çox uzun olmasın. Çünki mənim qabaqda da işlərim çoxdur.
Görürəm, meydana çox adam yığışıbdır, gərək onlarla da görüşək, söhbət edək.
YEKUN NİTQİ
Mən indi söhbətimizə başlayanda dedim. Bir də qeyd etmək istəyirəm ki, bu gün Goranboya gəlməyimdən və
sizinlə bu görüşdən çox məmnunam.
Goranboy rayonu Azərbaycanın iri, çox böyük iqtisadi potensiala malik olan və strateji xarakter daşıyan
rayonudur. Goranboy rayonu keçmişlərdə də Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında çox mühüm rol
oynayıb və indi də böyük potensiala malikdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
başlanandan Goranboy rayonunun vətəndaşları, goranboylular burada Azərbaycanın torpaqlarının müdafiəsi,
qorunması uğrunda çox işlər görüblər. Biz atəşkəs əldə edənə qədər Goranboy çox çətin bir vəziyyətdə yaşayırdı. Yəni burada, Dağlıq Qarabağ ilə sərhəddə olan bölgələrdə, kəndlərdə döyüşlər gedirdi, bəzən ermənilər
Goranboy tərəfdə olan mövqelərimizə hücum edirdilər, bəzən də bizim əsgərlər belə əməliyyatlar həyata
keçirirdilər. Ona görə goranboylular daim belə gərgin vəziyyətdə yaşamışlar.
Qeyd etmək istəyirəm ki, goranboylular, həqiqətən, erməni işğalçıları ilə aparılan müharibədə çox
qəhrəmanlıq nümunələri göstərmişlər və Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində daim durmuşlar. Onların
xidmətləri Azərbaycan dövləti tərəfindən qiymətləndirilib və qiymətləndirilir.
Biz atəşkəs rejimini 1994-cü ilin may ayında yaratdıq. İndi 2002-ci ilin may ayı ötübdür. Demək, biz 8
ildir ki, atəşkəs rejimində yaşayırıq. Təbiidir ki, bu müddətdə Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edibdir və
bəzi sahələrdə çox irəliyə gedibdir. Kənd rayonlarında, yəni aqrar sektorla xarakterizə olunan rayonlarımızda
da çox işlər görülübdür. Biz bir çox iqtisadi islahatlar həyata keçirmişik. Onlardan önəmlisi, ən yaxşı nəticə
verəni torpaq islahatıdır. Torpaq islahatı haqqında qanunu biz hələ 1995–1996-cı illərdə qəbul etdik. Ondan
sonra onu həyata keçirməyə başladıq.
Xatirinizdədir, bu iş çox ağır gedirdi. Çünki insanlar təsəvvür etmirdilər ki, kolxozsuz, sovxozsuz necə
yaşaya bilərlər, torpağı necə bölmək olar, necə etmək olar. Ancaq biz bu siyasətimizi, islahatları həyata
keçirdik və indi Azərbaycanda kənd təsərrüfatı bütün sahələrə nisbətən ən çox inkişaf etmiş sahədir.
Goranboyda da bu inkişaf var. İcra hakimiyyətinin başçısı bu barədə məlumat verdi. Ancaq hesab edirəm
ki, Goranboyda inkişaf daha da çox ola bilərdi. Çünki Goranboyun aqrar sahədə, kənd təsərrüfatı sahəsində
imkanları böyükdür. Goranboy böyük potensiala malikdir. Bunlardan istifadə etmək lazım idi. Təəssüflər
olsun ki, istifadə olunmayıbdır. Siz günahkar deyilsiniz, ancaq günahkarlar da var. Çünki vaxtilə rayona
təyin edilən rəhbərlər iş görmək əvəzinə, müxtəlif nalayiq işlərlə məşğul olublar.
Xatirimdədir, 1993-cü ildə mən təzə işə başlayanda burada çox ağır vəziyyət idi.
Bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə necə gərgin şəraitdə idim. Azərbaycanı vətəndaş müharibəsindən xilas
etmək, ermənilərin hücumunun qarşısını almaq istəyirdim, Azərbaycanın daxilində olan silahlı dəstələri
aradan götürüb ictimai-siyasi sabitlik yaratmaq istəyirdim. Təbiidir ki, belə vəziyyətdə kadrların
seçilməsində də mənə təqdim olunan adamları heç bir araşdırma aparmadan təsdiq edirdim. Bizim kadrlar


Müşavirədə Göranboy Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Novruz Novruzov məruzə etdi..
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belə də təsdiq olunurdu. Təəssüf ki, o vaxt təyin edilən şəxs burada uzun müddət olmağına baxmayaraq,
layiqli işləmədi və biz onu işdən götürdük. Sonra yeni bir adam təyin olundu. Onda da böyük səhv
buraxılmışdı. Mən bunu dedim, bizim Prezident Aparatının səhvidir ki, elə bir adamı bu vəzifəyə təyin
olunmaq üçün təqdim etmişdilər. O da burada işləri, vəziyyəti düzəltmək əvəzinə, vəziyyəti daha da
gərginləşdirdi. Yəni iqtisadi vəziyyəti və bütün başqa məsələləri. Biz onu da işdən kənarlaşdırdıq.
Nəhayət, Novruzovu Lerik rayonundan buraya təyin etdik. O orada neçə illərdir işləyibdir. Lerik rayonu
dağ rayonudur, şəraiti də çox çətindir. Orada neçə il işlədin?
N o v r u z N o v r u z o v (Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, 7 il işləmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeddi il orada işləyibdir. Orada özünü müsbət göstəribdir. Sınanmış adam
olduğuna görə biz Novruzovu buraya təyin etdik. Məndə belə məlumat var ki, siz də bu təyinatımı müsbət
qarşılamısınız. Düzmü deyirəm?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Cənab Prezident, tamamilə düz deyirsiniz və düz etmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qısa bir müddətdə rayonda vəziyyət tam dəyişilməsə də, xeyli dəyişikliklər var
və əsas odur ki, iş gedir. İcra hakimiyyətinin başçısı və onun ətrafında olan hakimiyyət orqanlarının vəzifəli
şəxsləri indi işlə məşğuldurlar. İcra hakimiyyəti başçısının məlumatından hiss etdim ki, doğrudan da indi bir çox
işlərin əsası qoyulubdur, onlar gələcəkdə həyata keçiriləcək və icra hakimiyyəti burada böyük proqramla irəliyə
getmək istəyir. Mən bunu dəstəkləyirəm, ona kömək edəcəyəm. Əmin ola bilərsiniz ki, rayonunuzda iqtisadi
inkişafın təmin olunması üçün bizim tərəfdən, hökumətimiz tərəfindən, mənim tərəfimdən nə lazımdırsa
ediləcəkdir. Ancaq əgər siz də yeni icra başçısına etibar edirsinizsə, inanırsınızsa, gərək onunla birlikdə ələlə verib bu işləri görəsiniz. Ümidvaram ki, siz bunu edəcəksiniz.
Mən indi Gəncədən gəlirəm. Dünən Gəncədə idim, orada böyük Olimpiya İdman Kompleksi açdıq. Bilirsiniz
ki, o, Milli Olimpiya Komitəsi və onun prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə tikilmişdir. Gəncə üçün çox böyük
hədiyyədir, gözəl bir idman sarayıdır. Onu açdıq, sonra mən Gəncədə hərbi hissədə də oldum. Gec də olsa, axşam
saat 9-dan sonra, sizinlə görüşdüyüm kimi, orada geniş tərkibdə şəhərin rəhbərləri, müxtəlif təbəqələrin nümayəndələri ilə görüşdüm, danışdım. Ancaq bu dəfə Gəncə barədə təəssüratım o qədər də yaxşı deyildir. Mən bunu
dünən axşam orada dedim – televiziya çəkirdi, hələ onları verməyibdir, bu gün verəcəklər, dinləyərsiniz – xoşuma
gəlmədi.
Gəncənin çox böyük imkanları var. Amma təəssüf ki, bu imkanlardan lazımi səviyyədə istifadə olunmur.
Mən indi bunu geniş danışmaq istəmirəm. Siz dinləyərsiniz. Məni narahat edən, ürəyimi sıxan o oldu ki,
Gəncə şəhərində küçələr bərbad vəziyyətdədir. Gedib-gəlirsiniz, görürsünüz, abad deyildir. Başqa işləri görə
bilmirlər, heç olmasa səkiləri düzəltsinlər. Axı küçə boş deyil, küçə boyu müəssisələr var, təşkilatlar var,
şəxsi evlər var, ümumi yaşayış evləri var. İcra hakimiyyəti onları səfərbər etsə, özləri küçələri qaydaya
salarlar. Amma təəssüf ki, bunlar edilməyibdir. Mən Gəncə şəhərini yaxşı tanıyıram, oraya dəfələrlə
getmişəm. Şəhəri yaxşı vəziyyətdə görmədim.
Sizin ayağınız o qədər də yer almasın. Mən rayonun mərkəzinə girəndə baxdım, hətta təkcə mənim fikrim
deyil – görürəm, burada Usubov da gülür – İlham ilə də söhbət edirdim, sizin rayonun mərkəzi Gəncədən
daha yaxşı təəssürat yaratdı.
R a f i q A b b a s o v (icra hakimiyyəti başçısının müavini): Möhtərəm Prezident, bu, son ayların
nəticəsidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, əgər son ayların bəhrəsidirsə, indi gör, ilin bəhrəsi nə olacaq, üç ilin
bəhrəsi nə olacaq. Mən də bunları çox maraqla izləyəcəyəm və gözləyəcəyəm.
Bilirsiniz, Azərbaycanın dövlət başçısı, prezidenti kimi, mənə yaxşı işdən savayı heç bir mükafat vermək,
xoş söz demək lazım deyildir. Bunların heç biri mənə lazım deyildir. Yaxşı işləyin, iş görün. Amma təmiz iş
görün, mənəvi saflığı təmin edin. Bu işlərin yaxşı getməməsinin səbəblərindən biri, bəzən çox böyük
səbəblərdən biri də mənəviyyatın pozulmasıdır. Burada mənəviyyat pozulmuşdu. Bilirsiniz, rayonun rəhbərliyində olan şəxslər özləri mənəviyyatsız olanda, ümumiyyətlə, mənəviyyatdan söhbət aparmaq mümkün
deyildir. Mənəviyyat pozulmuşdu. Rayonun başçısı, yaxud başqa vəzifəli şəxs gərək hamı üçün nümunə
olsun, saflıq nümunəsi, mənəvi təmizlik, işgüzarlıq nümunəsi olsun. Əgər bu yoxdursa, əksinə, vəzifəli
şəxslər rüşvət alırlarsa, yaxud insanların hüquqlarını tapdalayırlarsa, digər əyri yollara gedirlərsə, onda başqalarından nə gözləmək olar?! Başqaları da onlardan «nümunə» götürür, onlar elədiklərindən də çox edirlər.
Mən orada çoxlu şikayətlər almışam. Mənimlə çoxlu jurnalist gəlib, 40-dan çox jurnalist var. Dünən
orada müşavirə qurtaranda gecə saat on bir idi, çıxanda gördüm ki, jurnalistlər icra hakimiyyəti binasının
birinci mərtəbəsində toplaşıblar. Dedim, burada niyə gözləyirsiniz, mən onları zalda görməmişdim. Mənə
dedilər ki, başqa otaqda televizor qoyublar, zalda olan hər bir şeyi görüblər, eşidiblər. Dedilər ki, biz bu
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sözləri Sizə demək istəyirdik. Biz Gəncəni gördük, çox narahat olduq. İstəyirdik Sizə deyək ki, Gəncə niyə
belədir. Amma Siz bunların hamısını dediniz.
Mən nə gördüm? Mən vağzalda vaqonda gecələyirdim. Oradan Xətai prospekti ilə icra hakimiyyətinə, idman
kompleksi olan yerə, yaxud hərbi hissəyə gedir, həmin yolla da qayıdırdım. Bir neçə küçəni gördüm, hamısını
görmədim. Amma gördüklərim məndə çox ağır hissiyyatlar yaradıbdır. Niyə belədir, nə üçün belədir? Ona
görə özünüz üçün bundan da nəticə çıxarın. Sizin rayonun ərazisinə girəndə gördüm ki, çoxlu adam yığışıb,
əllərində bayraqlar və s. var. Təbiidir, avtomobili saxlatdım ki, – bilmirdim, bunlar kimdirlər – siz kimsiniz,
mən bilmədim ki, Goranboyun sərhədinə gəlmişəm. Dedilər ki, Xoylu kəndindəndirlər. Mən insanların
əhval-ruhiyyəsini gördüm, onların paltarını gördüm və fərqi də gördüm. Başa düşürsünüz, o sərhəddəki fərqi
gördüm. Mən bəlkə də indi sizi tərifləyirəm, hələ tezdir. Çünki hələ siz az iş görmüsünüz. Amma yaxşı
başlamısınız. Buna görə mən sizə daha da ruh vermək istəyirəm. Başa düşürsünüz, hər bir yaxşı iş o dəqiqə
məndə, yaxud mənim kimi başqa insanlarda böyük minnətdarlıq hissi doğurur və istəyirsən bu insanları daha
da ruhlandırasan ki, çox işləsinlər.
Burada icra hakimiyyətinin başçısı aqrar sektor haqqında danışdı, öz proqramı haqqında dedi. Mən ona
razıyam, etiraz etmirəm və İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə, başqa nazirliklərə – kimə müraciət etmisiniz, bunları
mənə deyəcəksiniz – göstəriş verəcəyəm ki, onlar sizin vəziyyətinizə diqqətlə baxsınlar, rayona kömək
etsinlər. Amma hesab edirəm, aqrar sektorda siz daha da çox nailiyyətlər əldə edə bilərdiniz. Sizin torpağınız
çoxdur. Keçmişdə pambıq əkmisiniz, 35 min ton pambıq istehsal etmisiniz. İndi hökm deyil ki, yenidən o
qədər pambıq istehsal edəsiniz. Düzdür, icra hakimiyyətinin başçısı dedi ki, bunu 35 min tona qaldıracağıq.
Bu, düzgün deyil, mən səninlə razı deyiləm. Çünki indi keçmiş vaxt deyil, raykom deyil ki, desin, bəli, bizə
bu qədər plan veriblər, bunu yerinə yetirmək lazımdır. Heç bir plan vermirik və heç bir şey də demirik ki, nə
qədər nəsə əkin.
Sizin xatirinizdədir, mən Azərbaycanda pambıqçılığın inkişafı üçün nə qədər səylər qoyurdum və canımı
qoydum. Elə sizin rayona iki dəfə gələrkən burada məhz pambıq tarlalarına getmişəm, pambıqçılığın inkişafı ilə
məşğul olmuşam. Sizin rayonu və bir neçə başqa rayonları su ilə daha çox təmin etmək üçün Dağlıq Qarabağın
ərazisində Sərsəng su anbarını tikdik, su elektrik stansiyasını tikdik. O, böyük tikinti idi. Mən onu etdim. Biz onun
üçün Moskvadan əlavə vəsait aldıq. Ona görə ki, su oradan Tərtər çayı ilə gəlib sizin rayonun ərazisini təmin
etsin. Bu bizim böyük proqramımız idi. Təkcə siz yox, Tərtər rayonu da bu sudan istifadə etməli idi. Amma bu su
daha çox sizə gəlməli idi.
İndi belə oldu ki, hələlik neçə illərdir Sərsəng ermənilərin əlində qaldı. Bəzən oradan su gəlir, bəzən gəlmir.
İndi siz artezian quyularından istifadə etməlisiniz. Əvvəllər burada artezian quyularından çox istifadə edirdilər.
Mənim xatirimdədir, çox artezian quyuları var idi. Mən onları yaxşı xatırlayıram.
Ancaq biz indi heç kəsə demirik ki, nə qədər pambıq lazımdır. Sizə nə qədər lazımdır, o qədər də əkin. Əgər
siz o pambıqdan yaxşı gəlir götürəcəksinizsə, əkin, götürün. Yəni məqsəd nədir? Torpaqdan səmərəli istifadə
edəsiniz və maksimum məhsul alasınız. Sizin üçün hansı məhsul daha əlverişli, daha çox gəlir gətirəcək, onu əkin.
Pambıqdan çox gəlir alacaqsınızsa, pambıq əkin. Taxıldan çox alacaqsınızsa, taxıl əkin.
Burada dediniz ki, indi günəbaxan çox əkmək istəyirsiniz. Ondan çox gəlir alacaqsınızsa, əkin. Nə
istəyirsiniz əkin. Amma o bitkiləri əkin ki, onlardan çox məhsul alacaqsınız. Yəni torpaqdan səmərəli istifadə
edəcəksiniz. Bizim aqrar siyasətimizin əsası bundan ibarətdir. İndi torpaq dövlətin deyil, torpaq kəndliyə
paylanıbdır. Kəndli bu torpaqdan necə istifadə etməyi özü həll etməlidir. Ona görə mən sizə aydınlıq gətirirəm.
Heyvandarlığın da inkişafında, mənə belə gəlir ki, siz çox şey əldə edə bilərdiniz. İndi sizin rayonun 96
min əhalisi var, əksəriyyəti də kənd əhalisidir. Bir neçə şəhər tipli qəsəbədən, rayon mərkəzindən savayı,
qalanlar mal-qara saxlamalıdır və mala-qara çox olmalıdır. İndi sən dedin ki, 170 min davar, 29 min qaramal
var. Bu sizin rayonunuz üçün o qədər də çox deyildir. Mən indi başqa rayonların rəqəmlərini sizə demək
istəmirəm, özünüz bununla tanış ola bilərsiniz. Amma bu o qədər çox deyil, siz mal-qaranın sayını çox artıra
bilərsiniz. Yəni burada da plan qoymuram. Ancaq hər bir kəndli baxmalıdır ki, onun neçə inəyi var. Əgər o
bundan doğrudan da yaxşı gəlir götürürsə, saxlasın. Götürmürsə, saxlamasın. Yaxud qoyun-keçidən gəlir
götürürsə, saxlasın, götürmürsə, saxlamasın. Amma son illərin təcrübəsi onu göstərir ki, Azərbaycan kəndlisi
heyvandarlıqdan çox böyük gəlir götürür. Ona görə mən bu məlumatı sizə çatdırıram və bu tövsiyələri verirəm.
Bir sözlə, mən çox məmnunam ki, rayonunuzda indi sağlam əhval-ruhiyyə yaranır, hələ tamam yaranması
üçün vaxt lazımdır. Yeni icra hakimiyyəti başçısı və onun ətrafında olan sizlər işə yaxşı başlamısınız. Arzu
edirəm ki, bu minvalla işi daha da yaxşı aparasınız və Goranboy rayonu böyük iqtisadi potensialından
tamamilə istifadə edib Azərbaycanın iqtisadi həyatında öz yerini tuta bilər.
Məktəb, xəstəxana tikintisi və başqa şeylər – bunlar çox vacib məsələlərdir. Sosial məsələlərlə ciddi
məşğul olun. Çox vacib məsələlərlə məşğul olun.
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Mən indi Aşağı Ağcakəndə gedəcəyəm. Bilirsiniz ki, orada qəsəbə tikmişik. Artıq deyildiyi kimi, mən
Neft Fondundan ilk dəfə 82 milyard manat vəsaiti bu qaçqınlar üçün ayırmışam. Qalanına əl vurmuruq,
hamısı yerindədir. Çünki mən söz vermişəm, Neft Fondu gələcək nəsillər üçündür və sosial problemlərin həll
olunması üçündür. Görürsünüz, o insanlar 1988-ci ildə Ermənistandan köçüblər, indiyə qədər onların yerləri
yoxdur. Ona görə Aşağı Ağcakənddə onlara evlər tikirik. Şəmkirdə, Yevlaxda evlər tikilir ki, onlar tamamilə
məskunlaşsınlar. Onlar artıq sizin rayonun doğma sakinləri olacaqlar.
Mən icra hakimiyyətinin başçısı ilə danışırdım. Dedim ki, Gəncənin məsələsi məni incidir. Təbiidir, biz
onlara çox yardım edəcəyik. Amma Gəncənin ətrafında kənd təsərrüfatı rayonları var. Hər halda, bunların
imkanları var, məsələn, hər rayon Gəncənin bir küçəsini götürsün, təmir etsin, qaydaya salsın. İcra
hakimiyyətinin başçısı dedi ki, ola bilər. Düzdür, vəzifəm yüksək olduğuna görə mən bunu deyəndən sonra
icra hakimiyyətinin başçısı nə deyəcək, deməyəcək ki, ola bilməz. Ancaq mən istəyirəm ki, o bu işə daha da
real yanaşsın. Əgər doğrudan da bu mümkündürsə – dünənki söhbətdən sonra bu sözü birinci dəfədir açıram
– edin.
N o v r u z N o v r u z o v: Cənab Prezident, biz Gəncənin bir küçəsini rayonumuzun baş küçəsinə
uyğun səviyyədə təmir edib gəncəlilərə təhvil verə bilərik. Problem yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı asfalt ilə, səkilərlə, küçənin kənarında yaxşı gül-çiçəklə, sonra evləri
rəngləyərsiniz, qaydaya salarsınız.
N o v r u z N o v r u z o v: Goranboylular bir küçəni düzəldəcəklər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Eləyə bilərsiniz?
N o v r u z N o v r u z o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, onda belə hesab edəcəyəm ki, bu mənim yox, goranboyluların
təşəbbüsüdür. Mən şəmkirlilərə deyəcəm, Xanlara, o birilərə də deyəcəm. Ətrafda olanların hamısı bu
təşəbbüsə qoşulsunlar. Ona görə bir proqram hazırlanar, müəyyən olunar ki, Goranboy hansı küçəni edəcək,
neçə vaxta edəcəkdir. Biz keyfiyyətinə özümüz nəzarət edəcəyik ki, Bakıdakı kimi olsun. Görürsünüz, Bakı
indi necə düzəlibdir. Bakını gəlib görürsünüz?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoşunuza gəlirmi?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Çox gözəldir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dünən orada şəhərin icra hakimiyyəti başçısına dedim ki, bəlkə Abutalıbovu
on günlük Gəncəyə göndərim, gəlsin Gəncədə otursun, bu küçələri qaydaya salsın.
Yaxşı, yəqin bu təşəbbüsü bəyənmək olar. Sağ olun. Mən sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. İndi
orada deyəsən sizin rayonun vətəndaşları toplaşırlar. Onları da salamlamaq lazımdır. Ondan sonra mən
Ağcakəndə gedəcəyəm. Sağ olun.
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GORANBOY RAYONU İCTİMAİYYƏTİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNİN MİTİNQİNDƏ
NİTQİ
(13 sentyabr 2002)
13 sentyabr 2002-ci il
Əziz goranboylular!
Bacılar və qardaşlar!
Əziz dostlar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə, Goranboy rayonunun bütün sakinlərinə cansağlığı, səadət
və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Goranboy rayonu Azərbaycanın tanınmış guşələrindən biridir.
Məhsuldar torpağı, yaxşı, gözəl təbiəti və qədim zamanlardan çox dəyərli insanları olan bu rayon
Azərbaycanın həyatında keçmiş tarixdə də, müasir dövrdə də çox böyük rol oynamışdır.
Mənim bu rayonla əlaqəm sizə məlumdur. Mən 1970-ci illərdə, 1969-cu ildən Azərbaycana rəhbərlik
edərkən respublikamızın bütün rayonları ilə, o cümlədən də Goranboy rayonu ilə çox sıx əlaqədə olmuşam.
Xatirimdədir, 1978-ci ildə, 1982-ci ildə mən sizin rayona gəlmişəm, burada geniş müşavirə keçirmişəm.
Hətta rayonlararası müşavirələri burada keçirmişəm. Təkcə bu deyil, sizin rayonunuzla mən daim məşğul
olmuşam və o illərdə rayonun inkişafı üçün lazım olan tədbirləri görmüşəm.
Xatirinizdə olmalıdır ki, o illər Goranboy rayonunun iqtisadiyyatı yaxşı inkişaf edirdi. Camaatın güzəranı
yaxşılaşırdı. Kəndlərdə çox gözəl evlər tikilirdi, hər yer abadlaşırdı. Goranboy rayonunun mərkəzinin
abadlaşması, bax, bu binanın tikilməsi və burada başqa böyük binaların tikilməsi də – hamısı o illərin
yadigarıdır.
Yeni dövrdə, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra – bilirsiniz ki, mən 1993-cü ildə
xalqın tələbi ilə yenidən Azərbaycanın rəhbərliyinə gəldim – o ağır illərdə çox böyük problemlərlə məşğul
olduğum zaman, ermənilərin Azərbaycana hücumunun qarşısını almaq üçün müharibə apardığımız vaxtda,
döyüşlər apardığımız zaman mən yenə də daim Goranboy rayonu ilə əlaqədə olmuşam. Demək istəyirəm ki,
Ermənistanın Azərbaycana həmin təcavüzü başlayandan goranboylular, həqiqətən qəhrəmanlıq nümunələri
göstərmişlər. Burada, Dağlıq Qarabağla sərhəddə bizim ordu hissələri durmuşdu. Ancaq o illər hələ ordu
hissələri tam formalaşmamışdı. Bilirəm ki, Goranboy rayonunun əhalisi, hər kəs öz imkanından istifadə
edərək, döyüşlərdə iştirak etmiş, torpaqlarımızı qorumuş, qurbanlar verilmişdir. Sizin rayondan xeyli şəhidlər
var. Bunların hamısı goranboyluların Vətənə, xalqa, Azərbaycana nə qədər sədaqətli olduqlarını bir daha
nümayiş etdirmişdir.
O illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunmasında döyüşlərdə iştirak etdiyinizə və torpaqlarımızı
qoruduğunuza görə, Goranboy rayonu ərazisindən bir parca da torpağın düşmənin əlinə keçməsinə imkan
vermədiyinizə görə mən sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Ondan sonrakı illərdə, təbiidir ki, biz çox mürəkkəb bir dövr yaşamışıq. Ancaq şükürlər olsun ki, 1993,
1994, 1995-ci illərdə Azərbaycanın daxilində olan bütün mənfi halları biz aradan götürdük. Qanunsuz silahlı
dəstələr ləğv olundu, dövlət çevrilişi cəhdlərinin, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinin qarşısı alındı.
Azərbaycan böyük təhlükələrdən xilas oldu. Biz artıq 1996-cı ildə ictimai-siyasi sabitliyi təmin etdik.
Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına ciddi fikir verməyə başladıq. Bu sahədə də xeyli nailiyyətlər əldə
etmişik.
Bu illərdə Goranboy rayonunun sakinləri, goranboylular da çox işlər görmüşlər. Ancaq bu işlər daha da
çox ola bilərdi. Təəssüflər olsun ki, bunun qarşısını alanlar, buna maneçilik törədənlər olubdur. Buna mane
olanlar Goranboy rayonuna o vaxt rəhbərlik etmiş bəzi şəxslər olmuşlar. Sizdə icra hakimiyyətinin bir başçısı
oldu, o burada işləri yaxşı apara bilmədi. Sonra qısa müddət ikinci icra başçısı oldu, o da işləri apara bilmədi.
Bunlar Goranboy rayonunu müəyyən qədər geri saldılar.
Ancaq mən indi sizin rayonun rəhbər işçiləri ilə görüşdüm, onlarla bir xeyli söhbət etdim. Məndə belə
təəssürat yarandı ki, rayonunuza təyin etdiyimiz yeni icra hakimiyyəti başçısı Novruzov sizinlə birlikdə bu
böyük, ciddi nöqsanları aradan qaldırmağa başlamışdır və aradan qaldırırsınız. Rayonun vəziyyəti gündəngünə yaxşılaşır. Mən bunu məmnuniyyətlə qəbul edirəm. Həqiqətən görürük ki, rayonda indi daha işgüzar,
daha sağlam şərait yaranıbdır. Bu gün icra hakimiyyətinin başçısı rayonun iqtisadi inkişafı ilə əlaqədar öz
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təkliflərini, öz proqramını mənə məruzə etdi. Hesab edirəm ki, bunların hamısı düzgün istiqamətdə
qurulubdur. Bunların həyata keçirilməsi üçün hamı səfərbər olunmalıdır. Azərbaycan hökuməti tərəfindən,
bizim tərəfimizdən isə sizə lazımi yardımlar göstəriləcəkdir.
Sizin rayonunuzda – Gülüstan bölgəsində, Ağcakənddə 1988-ci ildə Ermənistandan zorla çıxarılmış
soydaşlarımızın yerləşdirilməsi üçün yeni qəsəbələr tikilir. Mən indi oraya gedəcəyəm, onlarla tanış olacam.
Oradakı insanlarla görüşəcəyəm. Hesab edirəm ki, bu da sizin rayonun həm miqyasını böyüdür, həm də ki,
mənzərəsini gözəlləşdirir.
Ümumiyyətlə, oralar təbiətcə gözəl yerlərdir. O yerləri abadlaşdırmaq, oradakı torpaqlardan istifadə
etmək, insanların orada məskunlaşmasını təmin etmək bizim üçün çox vacibdir. Hesab edirəm ki, bu,
goranboyluların vəzifəsidir. Bu vəzifəni də həyata keçirmək lazımdır.
Bir sözlə, indi sizin rayonunuz, hesab edirəm ki, irəliyə doğru addımlamağa başlayıbdır. İstəyirəm ki,
sizin bu addımlarınız uğurlu olsun. Mən görüləcək işlər haqqında danışmaq istəmirəm, orada söhbət etdik.
Sonra bunu televiziya ilə verəcəklər, siz də dinləyəcəksiniz. Amma istəyirəm ki, hamınız birləşəsiniz, yenə
də deyirəm, irəliyə atdığınız addımlar daha da güclü olsun.
Burada çox iş görmək lazımdır. Xüsusən aqrar sahədə – islahatların, özəlləşdirmənin həyata keçirilməsi,
sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlara, iş adamlarına şərait yaradılması. İndi bizdə bazar iqtisadiyyatıdır. Bazar
iqtisadiyyatının aparıcı qüvvəsi sahibkarlardır, iş adamlarıdır. Ona görə də biz nə qədər yaxşı, sağlam
sahibkarlar təbəqəsi yarada bilsək, nə qədər bacarıqlı, iş görə bilən adamlar meydana çıxsa və hamımız
onlara kömək edib, onlarla birlikdə iqtisadiyyatın müəyyən sahələrində irəliləyiş əldə edə bilsək, iqtisadiyyat
daha da çox inkişaf edəcək, xalqın, əhalinin, o cümlədən Goranboy rayonu sakinlərinin rifah halı o qədər
yaxşılaşacaqdır. Mən arzu edərdim ki, hər biriniz bu istiqamətdə öz səylərinizi göstərəsiniz.
Siz burada bizim düşmənlərimizlə ön cəbhədəsiniz. Bilirsiniz ki, biz 8 ildir ki, müharibəni dayandırmışıq,
atəşkəs rejimində yaşayırıq. O vaxt müharibənin nə cür getdiyi sizə yaxşı məlumdur. 1993-cü ildə mən
rəhbərliyə qayıdanda 2-3 gündən bir mənə məlumat gəlirdi: Goranboy rayonunun Tapqaraqoyunlu kəndinə
ermənilər hücum etdilər... Bizimkilər getdilər, onları vurub çıxartdılar. Orada elə oldu, burada belə oldu... Nə
qədər belə mənasız döyüşlər gedirdi. Təbiidir ki, erməni qəsbkarları istəyirdilər ki, gəlib bu torpaqları da
işğal etsinlər. Azərbaycanın ordu hissələri və xüsusən siz burada bunun qarşısını alırdınız. Ancaq məsələ
bununla bitmirdi. Bu, böyük, gərgin vəziyyət yaratmışdı. Biz məsələni həll edə bilmirdik. Ona görə də
atəşkəs rejiminə razılıq verdik. 8 ildir ki, bu rejim davam edir. Bu bizə böyük imkanlar yaradıbdır. Ən əsası
odur ki, indi qan tökülmür, şəhidlər yoxdur. Gənclərimiz böyüyür, təhsil alır, orduya gedirlər. Orduda xidmət
edirlər, ali hərbi məktəblərdə oxuyurlar, güclü ordumuz yaranır və artıq yaranıbdır. Bunlar üçün bizə vaxt
lazım idi, imkan lazım idi. Bundan sonra da biz sülh siyasətini davam etdirəcəyik. Təbiidir ki, biz
Azərbaycanın suverenliyini bərpa edəcəyik. Torpaqlarımızın, ərazimizin bütövlüyünü bərpa edəcəyik.
Amma hələlik biz bunu sülh yolu ilə, beynəlxalq təşkilatların, ATƏT-in Minsk qrupunun iştirakı ilə, onların
köməyi ilə etmək istəyirik. Doğrudur, neçə illərdir ki, bu proses davam edir, danışıqlar gedir. Bu danışıqların
əksəriyyəti mənim tərəfimdən aparılır. Mənim ətrafımda bu işlə məşğul olan vəzifəli şəxslər tərəfindən
aparılır. Nəticə yoxdur. Amma bu o demək deyildir ki, sülh danışıqlarının potensialı tükənibdir. Yox! Hələ
var. Ona görə də biz yenidən müharibəyə başlamaq istəmirik. Biz istəmirik qan tökək. Başa düşürsünüzmü?
Əgər bir şeyi sülh yolu ilə etmək olarsa, bir az da dözək, amma sülh yolu ilə həll edək. Ancaq həll edə
bilməsək, təbiidir ki, biz torpaqlarımızı erməni işğalçılarının tapdağı altında qoya bilmərik. Biz onları mütləq
azad edəcəyik. Nəyin bahasına olursa-olsun, hansı qüvvə ilə olursa-olsun, biz onları azad edəcəyik. Bunun
üçün biz xalqımızın, vətəndaşlarımızın vətənpərvərlik hisslərini daha da gücləndirməliyik, artırmalıyıq.
Gənclərdə, gənc nəsildə vətənpərvərlik hissini, Vətənə xidmət etməyi, orduda xidməti şərəf bilmək və
Vətən yolunda həlak olmağa, özünü qurban verməyə daim hazır olmaq hisslərini daha da yüksəklərə
qaldırmalıyıq. Bu işlər görülür. Amma bunları daha da yüksək keyfiyyətdə aparmalıyıq. Hər yerdə, hər
rayonda, hər şəhərdə, hər bir qəsəbədə birinci məsələ hər bir vətəndaşımızın vətənpərvərlik hissləri ilə yaşamasıdır. Hər bir vətəndaşımız gərək böyük qürur hissi keçirsin ki, Azərbaycan artıq müstəqil dövlətdir,
Azərbaycan xalqı azaddır. Azərbaycan xalqı öz dövlətində öz torpağının sahibi olaraq yaşayır və
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əbədidir, dönməzdir.
Əziz dostlar!
Əziz bacılar və qardaşlar!
Mən yaxşı bilirəm ki, siz Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətini dəstəkləyirsiniz, bəyənirsiniz
və Azərbaycan dövlətinin, prezidentinin siyasətini dəstəkləyirsiniz, mənə daim dəstək vermisiniz, bundan
sonra da dəstək verəcəksiniz.

398

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Doqquz ildir ki, sizin, xalqın etimadı ilə mən Azərbaycanın dövlət başçısı, Azərbaycanın prezidentiyəm
və bu doqquz ildə əlimdən gələni etmişəm ki, Azərbaycanın müstəqilliyi möhkəmlənsin, iqtisadiyyatı inkişaf
etsin, beynəlxalq aləmdə respublikamızın mövqeləri güclənsin, müstəqil dövlət kimi, Azərbaycanın dünyada
hörməti daha da yüksəyə qalxsın və xalqımızın rifah halı gündən-günə yaxşılaşsın. Sizin dəstəyinizlə bundan
sonra da mən bu siyasəti sizinlə birlikdə aparacağam. Azərbaycan qarşıdakı illərdə yeni nailiyyətlər əldə
edəcəkdir. Biz sizinlə birlikdə bu nailiyyətlərin təşkilatçısı olacağıq.
Siz mənə etimad göstərdiyiniz kimi, dəstək verdiyiniz kimi, mən də sizə arxalanıram, sizdən güc alıram.
Mənim indiyə qədər əldə etdiyim bütün nailiyyətlər və bu 9 ildə Azərbaycanı ağır vəziyyətdən çıxarıb bu
günə gətirmək yolunda gördüyüm işlər yalnız və yalnız sizin, Azərbaycan xalqının mənə göstərdiyi dəstək və
etimadın nəticəsidir.
Bu görüşə görə çox sağ olun. Mənə göstərdiyiniz bu diqqətə görə sizin hamınıza bir daha çansağlığı,
səadət arzu edirəm və goranboylularla gələcəkdə mənim yenə də görüşlərim olacaqdır.
Sağ olun.
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GORANBOY RAYONUNDA
YENI SALINMIŞ AŞAĞI AĞCAKƏND QƏSƏBƏSINİN AÇILIŞINDA NİTQİ
(13 sentyabr 2002)
13 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz bacılar və qardaşlar!
Əziz dostlar!
Mən sizin hamınızı salamlayıram. Hər birinizi qucaqlayıram, bağrıma basıram. Hər birinizə cansağlığı
arzulayıram. Burada, Azərbaycanın bu gözəl guşəsində xoşbəxt həyat arzu edirəm.
1988-ci ildə erməni millətçiləri, erməni qəsbkarları uzun illərdən bəri Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
bölgəsinə olan iddialarını, nəhayət, həyata keçirməyə başladılar. Onlar münaqişəyə şərait yaratdılar. Ancaq
sonra isə, əvvəldən axıra qədər, onların bütün hərəkətləri Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz etməkdən,
Azərbaycanın suverenliyini pozmaqdan, ərazi bütövlüyünü pozmaqdan, Azərbaycan torpaqlarını əllərinə
keçirməkdən ibarət olmuşdur.
Belə bir şəraitdə, 1988-ci ildə münasibətlər kəskinləşdi və Ermənistanda həmin o qəddar millətçi qüvvələr
əsrlər boyu öz doğma vətənində, doğma torpağında yaşamış insanları, azərbaycanlıları zorla öz yerlərindən
çıxarmağa başladılar. Beləliklə, ermənilərin Azərbaycana qarşı təcavüz hərəkətlərinin son mərhələsi baş
verdi.
Siz bilirsiniz ki, bir neçə il bundan öncə, 1998-ci ildə mən ermənilərin indiki Ermənistan ərazisində
yaşayan azərbaycanlılara qarşı ədalətsiz hərəkətləri, azərbaycanlıların indiki Ermənistan ərazisindən
deportasiya olunması ilə əlaqədar fərman vermişdim. Bu deportasiyanın 50 illiyi münasibətilə öz fikirlərimi
bildirmişdim. Amma bu deportasiya, azərbaycanlıların Ermənistandan deportasiyası ilk hadisə deyildi. İndiki
Ermənistanın ərazisində əhalinin əksəriyyətini həmişə azərbaycanlılar təşkil ediblər. Ermənistanın paytaxtı
olan Yerevanda əsrlər boyu azərbaycanlılar çoxluq təşkil ediblər. Bu hələ çar hökumətinin statistikasında da
var. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Ancaq, təəssüflər olsun ki, o illərdə də, XX əsrin əvvəllərində də
ermənilərin azərbaycanlılara qarşı düşmənçilik münasibəti, azərbaycanlılara qarşı təcavüzü tədricən həyata
keçirilirdi.
1918-ci ildə onlar azərbaycanlılarla ermənilər arasında qanlı vuruşlara şərait yaratdılar. Azərbaycanlıları
Ermənistan ərazisində və başqa yerlərdə qırmağa başladılar və qırğın yaratdılar. İndiki Ermənistan ərazisində
yaşayan azərbaycanlılar, demək olar ki, o vaxtdan öz doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur oldular. Hər il
tədricən Ermənistandan qədim ata-baba torpaqlarını tərk edib Azərbaycanın ərazisinə köçmək
məcburiyyətində oldular.
Beləliklə, getdikcə ermənilər azərbaycanlılara məxsus olan torpağı, Ermənistan adlanan yeri zəbt edəndən
sonra orada özlərinə dövlət yaratmağa, əhalinin çoxluğunu təmin etməyə çalışdılar. Buna da nail oldular.
Sonrakı dövrdə də Azərbaycana Ermənistan ərazisindən azərbaycanlıların axını davam edibdir.
Ancaq 1948-ci ildə SSRİ hökumətinin qərarı ilə – təəssüflər olsun ki, o vaxtkı Azərbaycan hökumətinin də
razılığı ilə – azərbaycanlıları kütləvi olaraq Ermənistan ərazisindən deportasiya etdilər. Özü də çox ağır
şəraitdə–insanlara öz mal-mülklərini də yığışdırmağa imkan vermədilər. Dağlıq yerdə yaşayan adamları
yük vaqonlarına doldurub, dəmir yolu ilə gətirib Azərbaycanın Muğan, Mil zonasına – çöllərə tökdülər. Məlumdur ki, deportasiya olunanların bəzisi orada qırıldı, bəzisi sonra yenə də müəyyən yollarla öz torpaqlarına, öz evlərinə qayıtdı. Çünki ürəkləri davam gətirə bilmirdi. Böyük bir qismi də Azərbaycanın ictimaisiyasi, iqtisadi həyatına qoşuldu və Azərbaycanda yaşadı.
Beləliklə, get-gedə Ermənistan ərazisində azərbaycanlıların sayı azaldı, azaldı, azaldı. Nəhayət, ermənilər
1988-ci ildə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini başlayaraq, dərhal azərbaycanlıları Ermənistan
ərazisindən tamamilə çıxartdılar. O cümlədən siz də, əziz qardaşlar, bacılar, həmin o vaxt ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı bu sonuncu qəddar, düşmənçilik siyasətinin və terrorçuluq hərəkətlərinin qurbanı oldunuz. Evinizi-eşiyinizi, varınızı-dövlətinizi itirdiniz, ata-baba yurdlarını tərk etdiniz, ulu babalarınızın
qəbirlərindən ayrıldınız və Azərbaycana gəldiniz. O vaxt sizin məskunlaşmağınız üçün bəzi tədbirlər
görülmüşdür. Ancaq bunlar lazımi qədər olmamışdır. Açıq deyək, o qədər imkan da yox idi, müharibə
gedirdi. Ancaq get-gedə, ilbəil biz sizin məskunlaşmağınızla məşğul olduq.
Mən adı çəkilən fərmanlarda 1988-ci ildə Ermənistan ərazisindən Azərbaycana zorla köçürülmüş, qaçqın
düşmüş insanların, soydaşlarımızın məskunlaşması məsələsini həll etmək qərarına gəldim. Mən əvvəlki
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illərdə də bunu istəyirdim. Ancaq bilin, imkan, vəsait yox idi. Bunun üçün biz yaşamalı idik, iqtisadiyyatı
inkişaf etdirməli, neft strategiyasını həyata keçirməli idik. Beləliklə, gəlirlərimizi artırmalı idik ki, bu cür
böyük layihələrin həyata keçirilməsinə başlaya bilək.
Nəhayət, Azərbaycanın dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsindən ilk gəlirləri əldə etdik, Neft
Fondu yaratdıq və onları Neft Fondunda topladıq. Ardıcıl surətdə daxil olan vəsait orada toplandı. Neft
Fondunda müəyyən qədər vəsaitin toplandığını görəndən sonra mən ancaq və ancaq sizin, Ermənistandan
qaçqın düşmüş soydaşlarımızın məskunlaşması və bir də Biləsuvarda çox ağır vəziyyətdə olan, Füzuli,
Cəbrayıl və bir neçə rayonlardan köçüb çadırlarda yaşayanların şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Neft
Fondundan 72 milyon dollar ayırdım. İlk addımı da sizin üçün, öz doğma torpaqlarından ayrılıb, böyük
iztirablar içərisində qaçqın vəziyyətində yaşayan azərbaycanlılar üçün, soydaşlarımız üçün atdım.
Bu qəsəbənin tikilməsinin tarixi haqqında artıq burada deyildi. Mən bunlara qayıtmaq istəmirəm. Bəli,
mənim qəbul etdiyim qərarlar, verdiyim göstərişlər, onların həyata keçirilməsi qısa müddətdə burada,
Azərbaycanın Gülüstan bölgəsində, bu gözəl guşədə sizin üçün belə bir böyük yaraşıqlı, gözəl qəsəbənin
yaranmasına təminat verdi.
Bu qəsəbə tikilərkən evlərin fotoşəkillərinə baxmışam. Nəhayət, hazır olandan sonra bütün qəsəbənin
fotoşəklini görmüşəm. Çox sevinmişəm. Ancaq bu gün avtomobillə gələrkən bu qəsəbəni görəndə mən və
mənimlə gələnlərin hamısı həddindən artıq sevindik. Nə qədər gözəl yerdir, gözəl təbiəti, gözəl havası var,
eyni zamanda, gözəl bir qəsəbədir.
Əziz dostlar, siz buna layiqsiniz. Bundan da artığına layiqsiniz. Çünki siz çox əzab-əziyyət çəkmisiniz,
çox itkilər vermisiniz. Siz erməni millətçilərinin, işğalçılarının qurbanı olmusunuz. Ona görə bizim
hamımızın borcu, o cümlədən mənim, Azərbaycan dövlətinin prezidentinin borcu sizə lazımi şəraiti
yaratmaqdan ibarətdir. Mən də bu borcumu yerinə yetirirəm.
Dünya heç vaxt belə qalmayacaq, dünyada hər şey dəyişir. XX əsrin sonu, XXI əsrin ilk illəri bunu sübut
edir və göstərir ki, dünyada çox böyük dəyişikliklər gedir. Bəli, heç bir şey bir yerdə durmur. Heç bir şey
olduğu kimi qalmır. Mən inanıram, tam inanıram ki, bizim bölgədə hər şey ədalət naminə dəyişəcəkdir.
Azərbaycan xalqının bu əzab-əziyyətinə görə onun xeyrinə dəyişəcəkdir. Siz gələcəkdə mütləq və mütləq
gedib hələ öz gözəl Göyçə torpağınızı da görəcəksiniz, öz doğma dağlarınızı, bulaqlarınızı, çaylarınızı da
görəcəksiniz. Ata-babalarınızın qəbirlərini də görəcəksiniz. Mən buna heç şübhə etmirəm. Mən buna
inanıram və bu inamla da sizin qarşınızda nitq söyləyirəm. Ancaq indi sizə bu şəraiti yaratmaq mümkün
olub, mən də bunu yaratmışam.
Ermənistanın işğalçı qüvvələri də heç vaxt düşünməsinlər ki, hər şey belə qalacaqdır. Yox! Biz
Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsini sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
sülh yolu ilə bərpa etmək, suverenliyini bərpa etmək, işğal olunmuş rayonlarımızın azad edilməsini istəyirik.
Əminəm ki, biz buna nail olacağıq. Bizim Azərbaycan rayonlarından zorla çıxarılmış soydaşlarımız da öz
yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar.
Qarabağ məsələsi bizim əsas problemimizdir, ağrılı problemimizdir, ürək ağrımızdır. Ancaq biz bunlara
dözürük. Eyni zamanda biz torpaqlarımızı azad etməyə həmişə hazırıq. Amma sülh imkanlarından sona
qədər istifadə edəcəyik və əgər bu imkanlar nəticəsində istədiyimizə nail ola bilməsək, biz bütün vasitələrdən
istifadə edib, torpaqlarımızı azad edəcəyik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik.
Azərbaycan müstəqil bir dövlət kimi artıq böyük inkişaf yolundadır. Azərbaycan Dünya Birliyində öz
layiqli yerini tutubdur. Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti ölkəmizdə demokratik hüquqi dövlət quruculuq
prosesini təmin edir, Azərbaycanda iqtisadi islahatları həyata keçirir, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirir,
beynəlxalq aləmdə ölkəmizin bütün mövqelərini möhkəmləndirir. Bu siyasət Azərbaycan dövlətinin və
Azərbaycan prezidentinin siyasətidir və bu siyasət axıra qədər davam edəcəkdir. İnanıram ki, sizinlə birlikdə,
sizin dəstəyinizlə, etimadınızla biz birlikdə Azərbaycanı inkişaf etdirəcəyik, yüksəldəcəyik, onu daha da
gözəl edəcəyik.
Əziz dostlar, bu qəsəbədə sizə xoşbəxt həyat arzulayıram. Arzulayıram ki, burada həmişə sevinc olsun,
məhəbbət olsun, toy olsun, şənlik olsun, musiqi çalınsın. Burada Aşıq Ələsgərin sazı səslənsin, Aşıq
Ələsgərin sözləri bu dağlara yayılsın. Siz burada gözəl, xoşbəxt həyat içində yaşayasınız. Sizin hamınıza
cansağlığı arzu edirəm. Sağ olun, sağ olun, sağ olun!
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AMERIKA BIRLƏŞMIŞ ŞTATLARININ ENERGETIKA NAZIRI SPENSER ABRAHAM
VƏ ONUN BAŞÇILIQ ETDIYI NÜMAYƏNDƏ HEYƏTI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(17 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
17 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və sizə xoş gəlmisiniz deyirəm.
Biz bu günlərdə Azərbaycanda böyük bir hadisəni qeyd edirik. Bu hadisə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
boru kəmərinin təməl daşının qoyulmasıdır. Yəni onun inşasına başlayacağıq. Bu münasibətlə sizin də
Azərbaycana gəlməyiniz və bu tədbirlərdə iştirak etməyiniz bizim üçün çox xoşdur və eyni zamanda, çox
əsaslıdır. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri dünyanın böyük layihələrindən biridir. Xüsusən, bizim Qafqaz bölgəsində çox mühüm bir layihədir. Biz bunun həyata keçirilməsi üçün 8 ildir ki,
çalışırıq, vuruşuruq. Minnətdarlıq hissi ilə qeyd edirəm ki, bu layihənin həyata keçirilməsində Amerika
Birləşmiş Ştatlarının, onun hökumətinin, prezidentinin çox böyük dəstəyi olubdur və bu da bizə bu
məsələlərin həll edilməsində kömək edibdir.
1999-cu ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbulda keçirilən zirvə görüşündə Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi
haqqında son sənədin imzalanmasında ABŞ-ın prezidenti də iştirak edib və öz imzasını qoyubdur. Ona görə
sizin bu tədbirdə iştirak etməyiniz çox lazımlıdır və vacibdir. Gərək siz də, bizim kimi, apardığınız işlərin
nəticəsini görəsiniz. Ona görə də mən sizə təşəkkür edirəm. Buyurun.
S p e n s e r A b r a h a m: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Icazə verin, bu
uğurlu layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin və prezident Buşun
adından Sizə təbrikləri çatdırım. Prezident Buş şəxsən xahiş edib ki, bu cür müvəffəqiyyətli səylərin müsbət
nəticələrlə başa çatması münasibətilə onun təbriklərini sizə çatdıraq.
Bildiyiniz kimi, prezident Buş, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti və xalqı Azərbaycanla olan
münasibətləri yüksək qiymətləndirirlər. Bu həm bizim vətəndaşlarımız, həm də ölkəmiz üçün xüsusi və vacib
münasibətlərdir.
Prezident Buş həmçinin qlobal terrorizmə qarşı aparılan mübarizədə Sizin göstərdiyiniz, Azərbaycanın
göstərdiyi dəstəyə görə öz minnətdarlığını bildirir.
Bir neçə gün bundan əvvəl prezident Buşun Sizə ünvanladığı məktubda deyildiyi kimi, bizə göstərdiyiniz
dəstəyə görə biz Sizə səmimi təşəkkürümüzü bildiririk. Mənə və rəhbərlik etdiyim nümayəndə heyətinə
ölkənizə bu səfər zamanı göstərdiyiniz qonaqpərvərliyə görə də öz minnətdarlığımızı bildirmək istəyirik.
Biz sentyabrın 18-də həyata keçiriləcək mühüm tədbirlərdə iştirak edəcəyimizə görə çox həyəcanlıyıq.
Xüsusən ona görə ki, Xəzər dənizində enerji ehtiyatlarının istismarı, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru
kəmərinin tikilməsi bizim üçün, xalqımız üçün çox mühüm hadisədir. ABŞ-ın hər iki hökuməti – həm
demokratlar, həm də respublikaçılar bu layihəyə böyük əhəmiyyət veriblər. Bu çox mühüm bir hadisədir.
Corc Buş prezident seçildiyi ilk gündən mənə və vitse-prezident Dik Çeyniyə qarşıdakı iyirmi il üçün
Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni neft strategiyasını hazırlamağı tapşırmışdı. Vitse-prezident Dik Çeyninin
rəhbərliyi altında 2001-ci ilin mart ayında biz həmin neft strategiyası proqramını hazırladıq və prezidentin
diqqətinə çatdırdıq. Bu proqramın əsas bir hissəsində Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin Amerika Birləşmiş
Ştatları tərəfindən dəstəklənməsi və həyata keçirilən layihənin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün nə qədər
böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi qeyd olunmuşdur. Biz yeni neft strategiyası ilə əlaqədar proqramımız elan
ediləndən sonra da bu regionda həyata keçirilən işləri, əldə olunan müvəffəqiyyətləri çox böyük həvəslə,
həyəcanla izləmişik.
Sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikintisinin təməlinin qoyulması
Azərbaycan xalqı üçün, bütün region üçün inkişafa doğru güclü bir amildir. Bu, həmçinin Amerika Birləşmiş
Ştatları hökumətinin Sizin hökumətlə ardıcıl əməkdaşlığının müsbət nəticələrini nümayiş etdirir. Bu
layihənin müvəffəqiyyətlə həyata keçirilməsi, eyni zamanda, lider kimi, Sizin uzaqgörənliyinizi və bir çox
çətin hallarda göstərdiyiniz yüksək təşkilatçılıq qabiliyyətinizi nümayiş etdirir.
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Yenə deyirəm, prezident Buş məndən bir daha xahiş etdi ki, bu mühüm hadisə ilə əlaqədar Sizi təbrik
edim. Çünki əldə olunmuş irəliləyişlər ölkənizdə sabitliyin daha da artmasına və firavanlığın təmin
olunmasına xidmət edəcəkdir. Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti bu sahədə də Sizinlə birgə işləmək və
nailiyyətlər əldə etmək arzusundadır. Bu gün bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab nazir, təşəkkür edirəm. Prezident Corc Buşun göndərdiyi
salamları və xoş arzuları mənə çatdırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm mənim təşəkkürümü
və minnətdarlığımı prezident cənab Buşa çatdırasınız. Amerika Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələri sizin
üçün olduğu kimi, bizim üçün də çox əhəmiyyətlidir. Biz buna xüsusi diqqət yetirir, bütün sahələrdə bu
əlaqələri inkişaf etdirməyə çalışırıq.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi haqqında sizin fikirləriniz, bu barədə Amerika hökumətinin və prezident
cənab Buşun fikirləri, onun münasibəti və bu haqda söylədiyiniz bütün başqa fikirlər çox dəyərlidir və bizim
fikirlərimizlə üst-üstə düşür.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin bu mərhələyə çatdırılması 8 il vaxt tələb edibdir. Bu 8 il də çox çətin,
çox böyük mübarizədə keçibdir. Mən çox məmnunam ki, siz və prezident Buş bu barədə hər şeyi düzgün
bilirsiniz və düzgün qiymətləndirirsiniz. Şəxsən mənim bu işdə fəaliyyətim haqqında dediyiniz sözlərə görə
təşəkkür edirəm və prezident Buşa da bu sözlərə görə təşəkkürümü çatdırmağı sizdən xahiş edirəm.
Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan etdiyi
antiterror koalisiyasına dərhal qoşulmuşdur. O vaxtdan indiyə qədər bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatları
ilə, antiterror koalisiyasındakı bütün ölkələrlə çox sıx əməkdaşlıq edirik və öz üzərimizə düşən vəzifələri
yerinə yetiririk. Biz bu koalisiyada varıq və bundan sonra da olacağıq. Beynəlxalq terrorizmin ta kökü
kəsilənə qədər bu koalisiyada olacağıq.
Antiterror əməliyyatında Azərbaycanın iştirakı ilə əlaqədar bu günlərdə prezident Buşun mənə göndərdiyi
məktuba və orada mənə, Azərbaycan Respublikasına, xalqımıza etdiyi minnətdarlığa görə mən də çox
təşəkkür edirəm. Bu məktub məni çox ruhlandırdı. Eyni zamanda, göstərdi ki, həqiqətən, biz koalisiyadayıq
və bu koalisiyada da olacağıq.
Mən çox məmnuniyyətlə dinlədim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları prezident Buşun göstərişi ilə öz neft
strategiyasını hazırlayıbdır, həyata keçirir. Başa düşdüm ki, bu işin də başında vitse-prezident cənab Çeyni
durur. Mən şübhə etmirəm ki, bu strategiyada Xəzər dənizi özünə layiq yerini tutur və tutmalıdır. Vitseprezident Çeyni burada olub, Xəzər dənizi ilə tanışdır, buradakı işləri görübdür. Ona görə bu məsələlər onun
üçün daha da yaxın ola bilər.
Amma demək istəyirəm ki, siz bir az gecikmisiniz. Azərbaycan hələ 1994-cü ildə öz neft strategiyasını
hazırlayıb və o vaxtdan ardıcıl surətdə onu həyata keçirir. Təbiidir ki, bu neft strategiyasını Azərbaycan bir
çox qərb ölkələri ilə, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birlikdə və ABŞ-ın dəstəyi ilə həyata keçirir.
Ancaq mən istəyirəm bilim ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir, onun çox uzaqgörən və uzun illəri əhatə edən
neft strategiyası var. Biz bu strategiyanı həyata keçiririk. Müsbət nəticələr göz qabağındadır və gələcəkdə də
çox gözəl nəticələr alacağıq.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan məhz Azərbaycanın neft strategiyasının bir hissəsidir. Siz buyurdunuz, mən də
təsdiq edirəm ki, bu layihənin çox böyük əhəmiyyəti var. Bu kəmər Gürcüstan ərazisindən, Türkiyədən
keçməklə Azərbaycanı Aralıq dənizi ilə birləşdirəcəkdir. Birinci növbədə bunun iqtisadi əhəmiyyəti var və
bu işə qoşulan şirkətlər, təbiidir ki, öz şəxsi mənfəətlərini, gəlirlərini gözləyirlər və onları da alacaqlar.
Ancaq bizim üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan, eyni zamanda böyük siyasi məna, strateji xarakter daşıyır. Bu,
Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəni Cənubi Qafqazda bir-biri ilə çox sıx bağlayan bir xəttdir. Bununla
yanaşı, biz Azərbaycan qazının, «Şahdəniz» yatağındakı qazın Bakı–Tbilisi–Ərzurum xətti ilə Türkiyəyə
çatdırılması haqqında layihə üzərində işləyirik. Bizim bölgə üçün sülhün, təhlükəsizliyin, əmin-amanlığın
çox böyük əhəmiyyəti var. Biz buna nail olmaq istəyirik. Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş ştatları da məhz bu
bölgədə, çox böyük coğrafi-strateji vəziyyəti olan Azərbaycanda məhz sülhün, təhlükəsizliyin, əminamanlığın olmasını istəyir. Bu barədə biz çox işlər görürük. Eyni zamanda, Amerika Birləşmiş Ştatlarının bu
barədə dəstəyinə, yardımına ehtiyacımız var.
Mən xahiş edirəm ki, 907-ci maddənin dayandırılması üçün qəbul etdiyi qərara görə prezident Buşa
mənim təşəkkürümü çatdırasınız. 1992-ci ildən Azərbaycana tətbiq edilmiş 907-ci maddə, demək olar ki, on
il Azərbaycan üçün çox ağır bir siyasi hadisə olubdur. Biz bunu ədalətsiz hesab edirdik və həmişə də bunu
bildirmişdik. Çünki bunu qəbul edənlər bizi, Azərbaycanı onda günahlandırmışdılar ki, guya Azərbaycan
Ermənistanı blokadaya alıbdır. Bu, doğru deyildir. Biz nə qədər çalışdıq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının
konqresində o ermənipərəst konqresmenləri inandıraq ki, onlar ədalətsizlik edirlər, amma buna nail ola
bilmədik. Hər şey göz qabağındadır: Ermənistan Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edibdir. İşğal
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olunmuş torpaqlardan bir milyondan artıq vətəndaşımız zorla çıxarılıb, onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır.
Belə bir halda 907-ci maddəni Azərbaycana tətbiq etmək həddindən artıq ədalətsiz bir aktdır.
Ancaq, nəhayət, prezident cənab Buş bu barədə xüsusi qərar qəbul etdi və 907-ci maddənin qüvvəsi
dayandırıldı. Biz hesab edirik ki, 907-ci maddənin dayandırılması yaxşıdır. Amma o tamamilə ləğv
olunmalıdır. Bu, siyasi məsələdir. Mən sizə deyirəm, biz on ildir ki, 907-ci maddə ilə yaşamışıq və bundan
sonra da yaşaya bilərik. Ancaq 907-ci maddənin Azərbaycana tətbiq olunması və onun davam etməsi, əlbəttə
ki, bizim üçün çox böyük siyasi xarakter daşıyan məsələdir. Bunlara baxmayaraq, biz Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə bütün sahələrdə öz əməkdaşlığımızı inkişaf etdiririk və inkişaf etdirəcəyik.
Amerika Birləşmiş Ştatları bizim strateji tərəfdaşımızdır və bizim bu Xəzər dənizində birgə gördüyümüz
işlər də bunu çox aydın surətdə təsdiq edir.
Siz sentyabrın 18-də Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin özülünün qoyulması mərasimini görəcəksiniz.
Həqiqətən, Azərbaycan neft strategiyasını yerinə yetirir və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bu sahədə çox sıx
əməkdaşlıq edir. Təşəkkür edirəm.
S p e n s e r A b r a h a m: Cənab Prezident, Sizin prezident Buşa göndərdiyiniz salamlarınızı və
təşəkkürlərinizi mən şəxsən ona çatdıracağam. Hesab edirəm ki, ötən illər ərzində ölkələrimiz arasında əsası
qoyulmuş güclü münasibətlər, 907-ci maddənin tətbiqinin dayandırılması və sentyabrın 18-də həyata
keçirilən mərasim aramızda olan münasibətləri bir daha təsdiq edir. Mən inanıram ki, prezident Buş
ölkələrimiz arasında yaranmış bu münasibətlərin yeni mərhələsinin davamını gözləyir. Sentyabrın 18-də
keçiriləcək tədbirlə əlaqədar mən Sizə bir daha öz təbriklərimi çatdırmaq istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizi daha saxlamaq istəmirəm. Biz görüşəcəyik.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ TÜRKİYƏ PREZİDENTİ
ƏHMƏD NECDƏT SEZƏRİN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN İŞTİRAKI İLƏ GÖRÜŞÜ
(17 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
17 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Cümhur başqanı!
Hörmətli qonaqlar!
Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz. Qardaş ölkəmiz Türkiyədən Azərbaycana hər dəfə hər
bir heyətin gəlməsi bizim üçün böyük hadisədir. Cümhur başqanının gəlməsi, onunla bərabər nümayəndə
heyətinin gəlməsi ən böyük hadisədir. Mən buna görə çox təşəkkür edirəm.
Hörmətli Cümhur başqanı, təşəkkür edirəm ki, Siz mənim dəvətimi qəbul etmisiniz, gəlmisiniz və sizinlə
bərabər 8 il bundan öncə başladığımız işin son mərhələsini tamamlayacaq, yəni Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru
xəttinin inşasının başlanmasının təməlini qoyacağıq. Biz bu işi bir yerdə aparmışıq və 1994-cü ildə
müqaviləni imzalayanda orada yazmışdıq ki, Xəzər nefti buradan Türkiyəyə gedəcəkdir, Ceyhana
gedəcəkdir. Gürcüstandan keçib gedəcəkdir.
Bilirsiniz, bu illər bizim problemlərimiz olubdur. Onun əleyhinə çıxanlar, ona mane olmaq istəyənlər
olubdur. Ancaq biz bu maneələrin hamısını aşmışıq, bu günə gəlmişik. İndi layihə hazırdır, hər şey hazırdır,
sabah təməli bir yerdə qoyacağıq. Ona görə, hesab edirəm ki, bu, Türkiyə üçün də, Azərbaycan üçün də çox
böyük bir işdir, böyük bir layihədir və bizim ölkələrimizi bir-birinə təkcə iqtisadi cəhətdən yox, siyasi
cəhətdən bağlayan bir boru xəttidir. Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin yaranması üçün çox böyük bir amildir.
Ona görə bunun mənası təkcə ondan ibarət deyil ki, buradan neft harasa gedəcəkdir. Bu, böyük iqtisadi
məsələdir, amma mənası daha da böyükdür.
Hesab edirəm ki, biz başqa işlərdə də, amma xüsusən bu işdə həmişə bir yerdə olmuşuq, bir yerdə
çalışmışıq və bir yerdə də bunun təməl daşını atmalıyıq. Biz sonra bunun inşasını Azərbaycanda,
Gürcüstanda aparacağıq. Siz isə «Botaş» şirkəti vasitəsilə Türkiyədə aparacaqsınız. Gün o gün olacaq ki,
2005-ci ildə kəmər hazır olacaq, biz gəlib sizinlə ona buradan baxıb, sonra uçub Ceyhana gedəcəyik.
Ceyhanda neftin oraya gəlməsini görəcəyik və bayram edəcəyik.
Xoş gəlmisiniz!
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Cox hörmətli Cümhur başqanı!
İki ildən sonra yenidən Azərbaycanda, Bakıda olmaqdan böyük məmnuniyyət hissi duyuram. Buraya
gəldiyimiz andan bizə göstərdiyiniz böyük qonaqpərvərliyə görə öz adımdan və nümayəndə heyəti adından
Sizə dərin təşəkkürümü bildirirəm.
Ötən illər ərzində Trabzonda və İstanbulda Sizinlə iki dəfə bir yerdə olduq. Bir az öncə təkbətək görüşdə
oktyabrın 14-də İstanbulda keçiriləcək EKO-nun zirvə toplantısında iştirak edəcəyinizi də məmnuniyyətlə
öyrəndim. Təxminən bir aydan sonra yenidən bir yerdə olacağıq.
Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, istər ölkələrimizin, istərsə də bölgədə yaşayan xalqların sabitliyi və
təhlükəsizliyinə böyük kömək olacaq Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin sabah təməlini
qoyacağıq. Uzun illər davam edən bu işin son nöqtəyə çatmasında ən böyük pay sahiblərindən biri Sizin
kişiliyiniz, şəxsiyyətinizdir. Bu baxımdan bölgə xalqları bu iqtisadi layihənin həyata keçirilməsində
göstərdiyiniz qayğı və dəstəyə görə həmişə Sizə minnətdarlıq hisslərini bildirəcəklər. Buna əmin ola
bilərsiniz.
Siz bu böyük layihə barədə «Üç dənizin əfsanəsi» konfransında demişdiniz ki, arzularımız var. Artıq bu,
arzu, xəyal deyildir. Çünki Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri xəyal olmaqdan çıxdı və artıq
gerçəkləşdi. Həqiqətən, sabah bunun real gerçəkliyini gözlərimizlə görəcəyik. İnşallah, bundan sonra digər
xəyalların da reallaşması üçün çalışacağıq. Azərbaycan və Türkiyə indi xəyal kimi görünən digər bir


Görüşdə Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev, ARDNŞ-in birinci vitse-prezidenti, Milli
Məclisin deputatı İlham Əliyev, prezidentin katiliyinin rəisi Dilarə Seyidzadə, Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri
Novruz Məmmədov, Türkiyənin Bakıdakı səfiri Əhməd Ünal Çeviköz və digər rəsmi şəxslər iştirak edirdilər.
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layihəni, bir az öncə haqqında söhbət etdiyimiz Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərinin tikintisini həyata
keçirəcəkdir. Bu layihəni də həyata keçirmək üçün hər iki tərəfin böyük fəaliyyət göstərəcəyinə inanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Hörmətli Cümhur başqanı, biz Sizinlə indi təkbətək söhbət
etdik, bir çox məsələlər haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Həmişə olduğu kimi, bu dəfə də fikirlərimiz
eynidir və Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri, yaxud bizim bölgədə olan problemlərin hamısı barədə eyni
dünyagörüşümüz, eyni baxışlarımız var. Bu da Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin təzahürüdür. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndiririk. Onların bütün sahələrdə – iqtisadi, siyasi
sahədə, sosial, mədəni sahədə, humanitar sahədə daim inkişaf etməsi üçün biz öz səylərimizi göstəririk və
bundan sonra da göstərəcəyik. Dəfələrlə demişəm – bizim dostluğumuz əbədidir, sarsılmazdır. Bu belə də
olacaqdır. Mən hər dəfə bunu təsdiq edirəm. Çünki zaman keçdikcə kimsə düşünər ki, bəlkə bu belə deyildir.
Ona görə bu elə bir şeydir ki, bunu ardıcıl surətdə təsdiq etmək lazımdır ki, xalq da bilsin, dünya da bilsin,
dövlətlər də bilsin.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Hörmətli Cümhur başqanı, təbii, ölkələrimiz arasında, iki qardaş ölkə
arasında siyasi sahədə heç bir problem yoxdur. Ancaq iqtisadi və ticarət əlaqələri yetərli səviyyədə deyildir.
Bunu inkişaf etdirmək məcburiyyətindəyik. Bunu inkişaf etdirmək üçün də hər iki tərəfin müştərək fəaliyyət
göstərməsi vacibdir. Mən keçən ilin statistikasına baxdım. 2001-ci ilin ticarət həcmi ilə 2002-ci ilin ticarət
həcmi arasında on bir faiz azalma var. Bildiyiniz kimi, Türkiyə iş adamlarının burada qoyduğu sərmayə 23
milyon dollar həcmindədir. Bunun daha da artırılmasını istəyirik, iş adamlarımızı buna cağırırıq. Ancaq iş
adamlarımızın xarici sərmayənin təşviqi, vergi, gömrük sistemləri, hətta nəqliyyat və bank sistemində
müəyyən sıxıntılı anları vardır. Biz bu sıxıntıların aradan qaldırılması üçün buraya mütəxəssislər göndərib bu
sahədə müəyyən işlərə yardımçı ola bilərik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ola bilər. Ancaq demək istəyirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə əlaqədar
sabah terminalı görəcəyik. Türkiyənin «Tekvem» şirkəti 70 milyon dollarlıq bir müqavilə əldə edibdir. Orada
işləyəcəkdir. Digər şeylər də var.
A b i d Ş ə r i f o v (Baş nazirin müavini): Cənab Prezident, «Şimal» elektrik stansiyasına boru xəttinin
tikilməsini də biz Türkiyə şirkətinə vermişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Verilib, nə qədərdir?
A b i d Ş ə r i f o v: Haradasa, 50 milyon dollara yaxındır. Amma bilavasitə Sizin göstərişinizlə istər
Naxçıvanda hava limanının yenidən qurulması, təxminən 22-23 milyon dollar həcmində – istərsə də, Vayxır
su elektrik stansiyası da...
H e y d ə r Ə l i y e v: Türk iş adamlarına verilibdir.
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli.
Cənab Cümhur başqanı, demək istəyirəm ki, o türk şirkətləri ki, Azərbaycanda ihalə ilə pul qazanırlar, bu,
siz söylədiyiniz rəqəmə girmir. Bakı–Qazıməmməd yolunu da türk şirkəti tikir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən gördüm, gözəl bir yol çəkilir. Türk şirkəti çəkir. Nə qədərdir, 40 milyon?
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, 27 milyon dollardan çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada 27 milyon dollarlıq yol tikirlər. İndi bunu mənə xatırlatdı. Mən 20 gün
bundan öncə Naxçıvana getmişdim. Naxçıvanda hava limanının tikilməsinə qərar verdim. Təxminən 20–22
milyon dollar həcmində işi Türkiyənin şirkəti – hansı ki, bizim Bakı hava limanını tikibdir – görəcəkdir.
Bunu tapşırdım. Sonra orada bizim böyük bir çay var, stansiya tikirik. Onun bir hissəsi tikilib, digər hissəsi
də tikiləcəkdir. Orada həcm təxminən nə qədərdir?
A b i d Ş ə r i f o v: 22-23 milyon dollar.
H e y d ə r Ə l i y e v: 22-23 milyon. Sən o şirkətə dedin, yoxsa?..
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, layihə tamamlanıbdır, bu ayın 30-dək hər şey başa çatacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu da verdik.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Hörmətli Cümhur başqanı, mənim demək istədiyim budur ki, xarici
sərmayənin təşviqi əsasında vergi, gömrük, nəqliyyat və bank sistemlərində çağdaş qanunlar qəbul olunarsa,
türk iş adamlarının sərmayəsi daha da artacaqdır. Bu çatışmazlığın aradan qaldırılması vəziyyətində türk
sərmayəçiləri buraya daha çox gələcəklər. Bunları demək istəyirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğru deyirsiniz, onları etmək lazımdır. Ancaq biz Türkiyənin böyük şirkətlərinə
iri layihələr veririk. Kiçik şeylər, gedib bir mağaza açmaq və sairə yox. Bu yaxınlarda bir türk iş adamı
Bakıda böyük bir ticarət mərkəzi açdı. Gərək ki, sizin nazir də gəlmişdi.
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, ticarət mərkəzi açıldı.

406

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

H e y d ə r Ə l i y e v: Böyük ticarət mərkəzi açdı. Bilmirəm, orada nə qədər mağaza, filan var. Hörmətli
naziriniz də onun açılışına gəlmişdi. Hətta mənə dedilər ki, Tatlısəs də gəlib orada mahnı oxumuşdur. Mən
görməmişəm, amma görənlər deyir ki, çox böyük bir ticarət mərkəzidir. Bunu da türk iş adamı etdi.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, icazənizlə, bir məlumatı da Sizin diqqətinizə çatdırardım. Biz
hörmətli türkiyəli nazirlə belə bir protokol imzalamışıq ki, iki-üç ay içində Türkiyə tərəfi 5 illik proqram
hazırlasın. Biz bunu onlardan gözləyirik və bunu müvafiq nazirliklərlə razılaşdırdıqdan sonra Sizə təqdim
edəcəyik. Bu, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli iş proqramıdır. Bunu düşünürük, inşaallah,
edəcəyik.
Ə h m ə d N e c d ə t S e z ə r: Hörmətli Cümhur başqanı, növbəti görüşlərimizdə danışacağıq. Amma
son olaraq demək istəyirəm ki, nəqliyyatçılardan dövlət yol haqqı alınır. İndi Türkiyədən gələn malların
doxsan faizini İran maşınları daşıyır. Çünki İran maşınlarından yol haqqı alınmır. Bu sahədə Rusiya və İrana
güzəşt mövcuddur. Biz heç nə istəmirik, o güzəşti aradan qaldırın, hər şey yetər. Əgər bu olarsa, bizim yük
daşıyan şirkətlər də bu haqqı tanıyacaqlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu problemlər nə qədər olacaqdır? Söylə görüm, nədir bu problem, hər dəfə
qaldırılır? Siz nə üçün bunu həll edə bilmirsiniz? Mən başa düşə bilmirəm.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, söhbət ondan gedir ki, biz İran yük maşınlarından vergilər
tutmurduq. Bu, Naxçıvana gedən bizim yük maşınları üçün problem yaratmamaq məqsədi ilədir. Bir il əvvəl
Türkiyə tərəfi bizə öz məsləhətlərini verdi. Mən də Sizə məruzə etdim. Artıq on gün əvvəl Siz o Fərmana
imza atmısınız. Yəqin ki, oktyabr ayının 1-dən İran tərəfindən də eyni cür vergilər tutulacaqdır.
Siz nəqliyyatla əlaqədar İstanbulda da mənə tapşırmışdınız. Biz orada müvafiq nazirlikdə görüş keçirdik.
Mən Sizə məruzə etmişdim. Bir neçə problem var, ancaq düşünürəm ki, biz bunu ilin sonunadək həll
edəcəyik. İstər humanitar yüklərin Avropadan Əfqanıstana daşınmasında, istərsə də başqa problemlər. Biz bu
barədə müvafiq nazirliklərlə işləyirik və Türkiyənin ölkəmizdəki səfirinə də söyləmişik. Bunlar gələn ilin
büdcəsinə salınacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu hər şeyə cavabdehdir.
Ə h m ə d N e c d ə n S e z ə r: Biz sərhədə daxil olanlardan 10 dollar həcmində gömrük pulu alırıq.
Ümumiyyətlə, iş adamları 45–50 dollara yaxın pul ödəyirlər. Burada isə bu verginin həcmi 250 dollara çatır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Cümhur başqanı, mən bu məsələləri anlayıram. Buna sonra baxarıq.
Yaxşı, başqa bir sözünüz yoxdursa, biz sabah böyük bir mərasimdə olacağıq.
M ə m m ə d Ə l i y e v(Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri): Möhtərəm Prezident, icazənizlə, bir məsələni
demək istəyirəm.
Hörmətli cümhur başqanı Əhməd Necdət Sezər, Türkiyə tərəfi Azərbaycandan gələnlərdən 50 dolları
almasa, çox yaxşı olar. Türkiyədə Kiprə gedənlərdən bunu almırlar. İndi qərar qəbul ediblər, Türkiyədən
çıxan hər adamdan 50 dollar alırlar. Bu, xüsusilə Türkiyədən Naxçıvana gələn adamların qarşısını alır. Əgər
Türkiyə tərəfi Kiprə gedənlərdən olduğu kimi, Naxçıvana, Azərbaycana gələnlərdən də bunu almasa, çox
yaxşı olar.
Ə h m ə d N e c d ə n S e z ə r: Bəli, biz bunu türk puluna çevirdik. Türkiyədən haraya gedirlər
getsinlər, bunu alırıq.
M ə m m ə d Ə l i y e v: Hörmətli Cümhur başqanı, bunu almasanız daha yaxşı olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, sağ olun.

407

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN TƏMƏLİNİN
QOYULMASI MƏRASİMİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN
NİTQİ
(18 sentyabr 2002)
18 sentyabr 2002-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti zati-aliləri hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstanın prezidenti zati-aliləri hörmətli Eduard Şevardnadze!
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri hörmətli Spenser Abraham!
Hörmətli xanımlar və cənablar, qonaqlar!
Mən sizin hamınızı Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram və bu böyük əhəmiyyət kəsb edən
layihənin həyata keçirilməsi münasibətilə bura toplaşanlara təşəkkür edirəm.
Bizim hamımızı, o cümlədən uzaq ölkələrdən Azərbaycana gəlib bu gün bizimlə birlikdə bu şənliyi
bölüşənləri buraya toplayan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanması üçün təməl
daşının atılması mərasimidir. Bu böyük layihə artıq bütün dünyada məşhurdur və dünya ictimaiyyəti bir çox
illərdir ki, bu layihəni müzakirə edir.
Bu layihənin əsası 1994-cü ildə Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsinin başlanğıcında,
1994-cü il sentyabr ayının 20-də Azərbaycanda, Bakıda Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda olan
«Azəri», «Çıraq», «Günəşli» yataqlarının müştərək işlənilməsi üçün Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti ilə
dünyanın 11 böyük neft şirkəti arasında müqavilə imzalanarkən qoyulmuşdur. Bu müqavilə dünyaya səs
saldı və təsadüfi deyildir ki, ona «Əsrin müqaviləsi» adı verildi. Biz bu müqaviləni imzalayarkən, təbiidir ki,
«Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarından gələcəkdə ildə 50 milyon tondan artıq neft hasil edilməsini
nəzərdə tutmuşduq. Ancaq hasil olan neft dünya bazarlarına çıxarılmalıdır. Bunun üçün müxtəlif yollar var
idi, müxtəlif marşrutlar var idi. Ancaq biz Azərbaycan olaraq öz dostlarımızla – Türkiyə Cümhuriyyəti ilə,
Gürcüstanla və təbiidir ki, bu layihədə iştirak edən şirkətlərlə birlikdə gələcəkdə hasil olunacaq nefti Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə Türkiyənin Aralıq dənizindəki Ceyhan limanına çatdırmağı qərara aldıq.
Bu qərarın özü də çox mübahisələr doğurdu. Çünki o vaxt həm bizim imzaladığımız müqaviləyə qarşı
çıxış edənlər, həm də boru xəttinin məhz Bakı–Tbilisi–Ceyhan marşrutu ilə getməsinin əleyhinə çıxanlar var
idi. Bunlar məlumdur. Bizə, yəni birinci növbədə Azərbaycana mane olurdular. Çünki neftin sahibi bizik və
nefti də haradan ixrac etmək birinci növbədə, bizim hüququmuz idi. Bizə çox təzyiqlər etdilər. O vaxt
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət o qədər də sabit deyildi. 1993-cü ildə burada vətəndaş müharibəsi baş
vermişdi. Biz onların qarşısını aldıq və müqaviləni imzaladıq. Ancaq müqaviləni imzalayanda hətta bizim
daxilimizdə belə, yüksək vəzifəli şəxslər var idi ki, onlar müxtəlif xarici xidmət orqanlarına qulluq edirdilər,
bu müqavilənin pozulması haqqında öz fikirlərini söyləmişdilər.
Bunu demək sizin üçün maraqlıdır. Çünki 1994-cü il sentyabrın 20-də biz müqaviləni imzaladıq. Ondan
bir gün sonra Azərbaycanın Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin təcridxanasından böyük cinayət etmiş 4 nəfəri
qaçırdılar. Ondan bir həftə keçdi, Azərbaycan parlamenti sədrinin müavininə terror etdilər, onu öldürdülər.
Azərbaycanın əks-kəşfiyyat idarəsinin rəisini, polkovniki öldürdülər. Bu terrorlarla bizi qorxutmaq istədilər.
Ancaq biz qorxmadıq. Onlar isə bu işlərini davam etdirirdilər. O vaxt məcburiyyət qarşısında mənimlə
burada Baş nazir vəzifəsində çalışan Surət Hüseynov kimi bir şəxs oktyabr ayının 4-də Azərbaycanda silahlı
dövlət çevrilişi etməyə başladı. Biz bunun qarşısını aldıq. Birinci növbədə, xalqın bizə dəstəyi ilə, xalqın
köməyi ilə. 1995-ci ilin mart ayında yenidən silahlı dövlət çevrilişi etmək istədilər, qarşısını aldıq. Ondan
sonra bəzi yerlərdə terror aktları törətmək, körpünü partlatmaq, təxribat etmək istədilər. Zərər çəkdik, amma
qarşısını aldıq.
Bilirəm ki, məhz o zaman, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi irəliyə sürüləndə mənim dostum Gürcüstan
prezidenti Eduard Şevardnadzeyə terror etdilər və o, möcüzə sayəsində sağ-salamat qurtardı.

Mərasimdə Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri
Ramiz Mehdiyev, Milli Məclis sədrinin və Baş nazirin müavinləri, nazirlər, konsern və şirkətlərin rəhbərləri, xarici
ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycandakı nümayəndələri və digər rəsmi şəxslər iştirak
edirdilər.
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Bütün bunların hamısı və bizə göstərilən başqa siyasi təzyiqlər, müxtəlif təsirlər ona yönəldilmişdi ki,
birincisi, bizim neft müqaviləsini – bu işə Xəzər dənizində ilk dəfə başladıq – qəbul etmək istəmirdilər.
İkincisi isə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin çəkilməsinin əleyhinə çıxırdılar. Belə bir şəraitdə biz bunu
başladıq, öz iradəmizi ortaya qoyduq və əvvəldən tutduğumuz yol ilə getdik.
1999-cu ildə «Çıraq» yatağından ilk neft aldıq. Biz onu əvvəl Bakı–Novorossiysk kəməri ilə, Rusiyanın
Qara dənizdəki Novorossiysk limanı vasitəsilə nəql edirdik. Ancaq bununla bərabər, biz Qərb marşrutu ilə
Bakı–Supsa neft kəmərini tikirdik və onu tezliklə istifadəyə verdik. İndi o vaxtdan indiyə qədər hasil edilən
neft məhz bu kəmərlə – Qərb xətti ilə nəql olunur.
Ancaq bunların hamısı ilkin neftdən ötrü idi. Bizim nəzərdə tutduğumuz böyük neft üçün isə, yenə də
deyirəm, Bakı–Tbilisi–Ceyhan lazım idi. Biz ardıcıl surətdə bu layihənin üzərində işləyirdik, çalışırdıq,
bütün imkanlarımızdan istifadə edirdik. Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan burada bərabər idi, birlikdə hərəkət
edirdi, bu işlə birlikdə məşğul idi. Ancaq əgər Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin bizə, Azərbaycana bu
barədə köməyi, daimi dəstəyi, məsləhətləri olmasaydı, təbiidir ki, biz buna nail ola bilməzdik.
Təsadüfi deyil ki, 1999-cu ilin noyabr ayında İstanbulda, ATƏT-in zirvə görüşündə biz – Türkiyə,
Gürcüstan, Azərbaycan və Qazaxıstan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşasına başlamaq
üçün anlaşma imzaladıq. Bundan əlavə, bəyanat imzaladıq və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Bill
Klinton öz dövləti adından bu bəyanata qoşuldu, öz imzasını qoydu. Bu da Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru
xəttinin tikilməsinin reallığına gətirib çıxartdı.
Mən bu qısa tarixi sizə deməliyəm. Çünki bilməlisiniz ki, burada 8 il müddətində biz nə işlər görmüşük
və hansı çətinliklərdən çıxmışıq, hansı müqavimətlərin, maneələrin qarşısını almışıq.
Nəhayət, son dövrdə Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşa edilməsi haqqında bir neçə aydır proseslər
gedir. Onun maliyyələşdirilməsi məsələsində də problemlər var idi. Ancaq onlar da həll olundu. İndi
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, bp bu işlərə başçılıq edir. Onlar artıq bütün planları hazırlayıblar.
Ona görə də bizi buraya təməl daşının qoyulmasına dəvət ediblər.
Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin əleyhinə çıxanlar çox vaxt belə
söyləyirdilər ki, bu, xəyaldır, mümkün deyil, Azərbaycanda o qədər neft yoxdur, olmayacaqdır. Belə
danışıqlar çox idi. Zaman çox keçdiyinə görə bəziləri də bu danışıqlara inanırdılar. Ancaq bunların hamısı
əsassız oldu, biz öz işimizi gördük.
Bu yaxın vaxtlarda İstanbulda «Üç dənizin əfsanəsi» adlı konfrans keçirildi. Orada əfsanə haqqında
söhbət gedirdi. Mən orada nitq söylədim, dedim, siz burada əfsanədən danışırsınız. Amma mən sizə demək
istəyirəm ki, bu, xəyal deyil, əfsanə deyil, üç dəniz – Xəzər dənizi, Qara dəniz, Aralıq dənizi birləşəcəkdir.
Bunu birləşdirən də Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan, onların həyata keçirdikləri bu layihə və Amerika
Birləşmiş Ştatlarının bu məsələyə daimi dəstəyi olmuşdur. Ona görə indi xəyaldan gerçəkliyə gəlib çatmışıq.
Buraya nə qədər vəsait qoyulacaq, nə işlər görüləcək – bu barədə sizə məlumatlar veriləcəkdir. Mən bunu
demək istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, bütün bu layihələr Azərbaycanın iqtisadiyyatının
inkişafına yönəldilibdir. Bu gün burada «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarının işlənilməsinin ikinci fazası
haqqında da sənəd imzalanacaqdır. Bu o deməkdir ki, artıq buraya çox böyük investisiya gələcək, işlər
sürətlə gedəcəkdir. Çünki biz hesab edirik ki, 2005-ci ildə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəməri
tamamilə hazır olacaq və biz hamımız birlikdə buradan Türkiyənin Ceyhan limanına gedəcək və orada
Azərbaycan neftinin, Xəzər neftinin Ceyhan limanından yola salınmasının şahidi olacağıq.
Dediyim kimi, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin maliyyələşdirilməsində bəzi problemlər var idi.
Azərbaycan bu işə öz payını verdi, biz onun maliyyələşdirilməsinin 25 faizini öz üzərimizə götürdük. Qalan
hissəsi ayrı-ayrı şirkətlər arasında bölünübdür. Ancaq maraqlısı budur ki, bu layihəyə 2,5 faizlə «Eni» şirkəti
qoşulubdur. Sonra «Total» şirkəti qoşulubdur. Mənə bu gün dedilər ki, 2,5 faizlə Yaponiyanın «İtoçu» şirkəti
qoşulubdur və bir də Yaponiyanın «İmpeks» şirkəti məhz dünən 2,5 faizlə buna qoşulubdur. Bu nə
deməkdir? O deməkdir ki, bu boru xəttindən təkcə Azərbaycan yox, hamı istifadə etmək istəyir.
Biz vaxtilə İstanbulda anlaşmanı imzalayanda ona Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev də
imzasını qoyub və bildiribdir ki, Qazaxıstan da bu boru xəttindən istifadə edəcəkdir. İndi mən bilirəm ki,
xarici şirkətlər Qazaxıstanda çox işləyirlər. Onların bizim Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinə qoşulması və
sərmayə qoyması onu göstərir ki, doğrudan da, Xəzərin başqa sektorlarından neft Bakı–Tbilisi–Ceyhan
kəməri ilə ixrac olunacaqdır.
Ancaq mən sizə deyirəm ki, təxminən 2007–2008-ci illərdə «Azəri»–«Çıraq»–«Günəşli» yataqlarından
50 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ancaq Xəzər dənizində bizim başqa yataqlarımız da var. Biz bir çox
şirkətlərlə əməkdaşlıq edirik. 30 ölkənin şirkətləri ilə 21 müqavilə imzalamışıq, iş aparırıq. Əlbəttə, onlar da
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neft hasil edəcəklər. Biz onlarla birlikdə çalışırıq. Ona görə gələcəkdə hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanın tutumu
çatmayacaqdır. Ya onu genişləndirmək, ya da ikinci boru lazım olacaqdır.
Mənim dediyim bu sözlər gələcək üçündür və bu işlər bizim xalqlarımızın gələcəyi üçündür. Bizim bu
işlərimiz yalnız və yalnız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən sonra mümkün olubdur. Siz
bilirsiniz ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. 150 il bundan öncə Azərbaycanda sənaye üsulu ilə neft
hasilatına başlanıbdır. Ancaq heç vaxt neft Azərbaycan xalqına məxsus olmayıbdır. Xəzər dənizindəki bütün
neft və qaz yataqlarının hamısı Azərbaycan alimləri, geoloqları tərəfindən kəşf edilib, ancaq biz bunun sahibi
olmamışıq. İndi isə müstəqil dövlətik. Müstəqil dövlət olaraq öz sərvətlərimizin sahibiyik. İstədiyimiz
ölkələr ilə əlaqələr qururuq və belə işlər görürük. Amma ikinci boru da növbədədir. 1 trilyon kubmetr
ehtiyatı olan «Şahdəniz» yatağından Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri də çəkiləcəkdir.
Beləliklə, boru kəmərlərinin sayı artır. Təbiidir ki, bunlar çox böyük iqtisadi xarakter daşıyır. Ancaq təkcə
iqtisadi deyil, hesab edirik ki, bizim gördüyümüz işlər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan siyasi xarakter daşıyır. Bu
layihə və onun həyata keçirilməsi Qafqaz bölgəsində sülhün, əmin-amanlığın, təhlükəsizliyin təminatçısı ola
bilər. Bu boru xətti, bu polad boru Azərbaycanı, Gürcüstanı, Türkiyəni bir-biri ilə daha sıx birləşdirəcəkdir.
Biz dost ölkələrik. Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Gürcüstan bizim üçün dost, qardaş ölkədir.
Eləcə də biz onlar üçün dost, qardaş ölkəyik. Biz çox əlaqələr saxlayırıq. Ancaq bu əlaqələrimizi, necə
deyərlər, daha möhkəm tellərlə bağlayırıq. Bu tellərdən biri də Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri olacaqdır. Mən
şübhə etmirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələlərdə bizi bundan sonra da dəstəkləyəcəkdir. Ona
görə mən bu mərasimdə Türkiyə Cümhuriyyətinə, onun prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə təşəkkür
edirəm. Gürcüstana, onun prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadzeyə təşəkkür edirəm. Amerika Birləşmiş
Ştatlarına, onun prezidenti cənab Corc Buşa təşəkkür edirəm.
Mən bu yaxınlarda cənab Corc Buşdan antiterror koalisiyasında Azərbaycanın fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirən çox xoş bir məktub aldım. Biz ötən il sentyabrın 11-də ABŞ-da baş vermiş dəhşətli terror
hadisəsindən dərhal sonra antiterror koalisiyasına qoşulmuşuq, bu koalisiyada öz vəzifəmizi yerinə yetiririk
və bundan sonra da yerinə yetirəcəyik. Beləliklə, biz bu sahədə də Amerika–Azərbaycan əlaqələrini inkişaf
etdiririk, daha da yüksəklərə qaldırırıq.
Dünən hörmətli nazir ilə söhbət edəndə o, prezident Buşdan mənə səmimi salamlar, çox xoş sözlər
çatdırdı. Bütün bunlara görə, ümumiyyətlə, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin reallaşmasına dəstəyinə görə
Amerika Birləşmiş Ştatlarına, onun xalqına və prezident cənab Buşa təşəkkürümü bildirirəm.
Əziz dostlar!
Əziz qonaqlar!
Mən sizi bir daha ürəkdən salamlayıram, hamınıza cansağlığı arzu edirəm. Bakı–Tbilisi–Ceyhan irəliyə
gedəcək, gedəcək, gedəcəkdir!
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BAKI–TBİLİSİ–CEYHAN ƏSAS İXRAC BORU KƏMƏRİNİN
TƏMƏLİNİN QOYULMASI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINDAN DÖVLƏT BAŞÇILARININ VƏ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTLƏRİNİN ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKİL EDİLMİŞ
RƏSMİ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
(18 sentyabr 2002)
«Gülüstan» sarayı
18 sentyabr 2002-ci il
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər!
Gürcüstan prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bu gün biz tarixi bir gün yaşayırıq. Bu gün bir neçə il üzərində işlədiyimiz və çox həyata keçirmək
istədiyimiz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin inşasına başlanılmasının təməlini qoyduq. Mən
çox məmnunam ki, bunu biz Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, Gürcüstanla və Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir
yerdə edirik. ABŞ-ın Energetika naziri bu mərasimdə iştirak etdi, ancaq onun Tokioda təcili işi olduğuna
görə ziyafətə qala bilmədi.
Biz bu gün Səngəçalda, Bakı küləyinin əsməsinə baxmayaraq, çox böyük mərasim keçirdik. Yəni
kəmərin təməl daşını atdıq, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinə yol açdıq. Bununla əlaqədar biz –
prezident Əhməd Necdət Sezər, prezident Eduard Şevardnadze, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika
naziri, mən orada nitqlər söyləmişik və Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında öz fikirlərimizi, sözlərimizi,
arzularımızı demişik. Ona görə də mən indi yemək vaxtı bu barədə danışmaq istəmirəm. İstəyirəm deyəm ki,
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin hazırlanmasında və indi ona həyat verilməsində iştirak edənlərin
hamısına ürəkdən təşəkkür edirəm.
Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərə, Gürcüstan prezidenti hörmətli
Eduard Şevardnadzeyə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri cənab Spenser Abrahama xüsusi
təşəkkür edirəm. Ancaq bu böyük layihənin hazırlanmasında bizimlə bərabər, bizdən də çox zəhmət çəkənlər
var. Birincisi, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti və onun tərkibində olan şirkətlər, Azərbaycan
Dövlət Neft Şirkəti... Mən bu gün onların indiyə qədər gördükləri işi yüksək qiymətləndirərək bəyan edirəm
ki, bu işlərin hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur və bizim Xəzər dənizində neft hasilatı ilə əlaqədar
bütün istək və arzularımızı yerinə yetirə biləcəkdir. Ona görə də bu şirkətlərə təşəkkür edir, onların çox
yüksək peşəkarlığını qeyd edirəm. Mən eyni zamanda, bütün neftçilərə, inşaatçılara, bütün fəhlələrə,
Azərbaycan övladlarına, müxtəlif ölkələrdən Azərbaycana gəlmiş və bu layihələr üzərində çalışan
dostlarımızın hamısına təşəkkür edirəm.
Bu təşəkkürləri edərkən mən yalnız bir adamın, cənab Vudvordun xüsusi səylərini və çox yüksək
səviyyəli rəhbərliyini qeyd etmək istəyirəm.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri tikilməyə başlandı. Mən sizi təbrik edirəm və Bakı–Tbilisi–
Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinə uğurlu yol arzulayıram.
Bunun üçün qədəhlərinizi qaldırmağı xahiş edirəm.
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri üç dövlətin ərazisindən keçir. Neft Azərbaycanda hasil edilir və bundan
sonra da hasil olunacaqdır. Amma neftin dünya bazarlarına çıxarılması üçün, təbiidir ki, bizim üçün çox

Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərov, Baş nazir Artur Rasizadə, Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri Ramiz
Mehdiyev, nazirlər, komitə sədrləri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Bakıdakı səfirləri, beynəlxalq təşkilatların, xarici neft şirkətlərinin, Bakı ictimaiyyətinin nümayəndələri ziyafətdə iştirak edirdilər.
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əlverişli marşrut lazımdır. Burada da çox fikirləşmək lazım deyildi. Çünki biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihəsinə 1994-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyəti və Gürcüstan ilə bir yerdə başlamışdıq.
Biz əvvəldən Türkiyə Cümhuriyyəti, onun hökuməti ilə, Türkiyənin keçmiş prezidenti mərhum Turqut
Özalla, 9-cu prezidenti hörmətli Süleyman Dəmirəllə bu işləri bir yerdə başlamışdıq, bir yerdə çalışırdıq. Bu
boru xətti Türkiyəsiz ola bilməzdi. Biz Türkiyədən savayı, başqa ölkədən, regiondan boru xəttini keçirmək
istəməmişik. Ona görə də bizim əməkdaşlığımız çox səmərəli olubdur. Türkiyənin şirkətləri burada çox işlər
görüblər. Biz daim məsləhətləşdik və təsadüfi deyil ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inşa olunması haqqında 1998-ci ildə ilk dəfə Ankara bəyannaməsini qəbul etdik. Daha sonra, 1999-cu ildə İstanbulda,
ATƏT-in zirvə görüşündə bu barədə saziş imzalandı. Bu sazişi Azərbaycan prezidenti, Türkiyə prezidenti və
Gürcüstan prezidenti imzaladı. Qazaxıstan prezidenti də buna qoşuldu. Ən əhəmiyyətlisi də odur ki, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidenti Bill Klinton da bu sazişi dəstəklədi və biz birlikdə böyük bəyanat
verdik və prezident Bill Klinton da həmin bəyanata öz imzasını atdı.
1999-cu ildən sonra əsas işlər başlandı. Bu işlərdə yenə də Türkiyə ilə Azərbaycan sıx əməkdaşlıq edirdi
və Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər də bizimlə bərabər bu layihənin həyata keçirilməsi
üçün çox səylər qoymuşdur, çox zəhmət çəkmişdir.
Türkiyə bizim üçün dost, qardaş ölkədir. Türkiyə xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında qədim dostluq,
qardaşlıq əlaqələri var. Türkiyə bu gün də bizim üçün güvənc yeridir. Türkiyə bizim dostumuzdur. Biz
Türkiyə ilə olan bu dostluğumuzu daim, əbədi olaraq davam etdirəcəyik.
Rica edirəm, qədəhlərinizi Türkiyə Cümhuriyyətinin və Türkiyə xalqının şərəfinə, Türkiyənin prezidenti
hörmətli Əhməd Necdət Sezərin şərəfinə qaldırasınız.
Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərin nitqi
Əziz dostum, cümhur başqanı Heydər Əliyev!
Əziz dostum, cümhur başqanı Eduard Şevardnadze!
Dəyərli qonaqlar!
Bu tarixi bir gündə qardaş ölkə Azərbaycanda olmaqdan böyük sevinc duyuram.
Bu gün ölkələrimiz, xalqlarımız üçün böyük əhəmiyyət daşıyan Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin
təməlinin qoyulması mərasiminin gerçəkləşdirilməsində iştirak etməyimiz bizə qürur və məmnunluq verir.
Türkiyə üçün öz qonşuları ilə əlaqələri inkişaf etdirmək hər zaman önəmli olmuşdur. Ətrafdakı və
bölgədəki dövlətlərlə sülh və sabitlik yaratmaq məqsədi daşıyan Türkiyənin bu münasibəti böyük öndərimiz
Atatürkün «Yurdda sülh, cahanda sülh» sözlərində gözəl şəkildə ifadə olunmuşdur.
Qonşularımız arasında Azərbaycan ilə Gürcüstanın xüsusi və ayrıca yeri vardır. Bu, coğrafi yaxınlıqdan
əlavə, xalqlarımız arasındakı güclü mədəni və tarixi əlaqələrdən qaynaqlanır.
Sovetlər Birliyi dağıldıqdan sonra Türkiyə iki dəyərli qonşusu – Azərbaycan və Gürcüstanla əlaqələrini
yeni anlayışla canlandırmağa başlamışdır. Xalqlarımız arasındakı qardaşlığa, tarixi və mədəni əlaqələrə
söykənən strateji tərəfdaşlığımız hər ötən gün daha da sağlam bünövrə üzərində inkişaf etməkdədir.
Çox hörmətli Cümhur başqanları!
Dəyərli qonaqlar!
Təməlini bu gün qoyduğumuz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri işbirliyimizin inkişafı
yolunda önəmli bir addımdır. Dövlətlərimiz arasındakı işbirliyi yalnız siyasi sahədə əlaqələrin inkişafı ilə
məhdudlaşmır. Siyasi sahədə əməkdaşlıq iqtisadi və mədəni işbirliyi ilə dəstəkləndiyi zaman daha da
dərinləşir. İndi Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti iqtisadi maraqlardan əlavə, bu istiqamətdə də əhəmiyyət
daşımaqdadır.
Ölkələrimiz arasındakı siyasi və iqtisadi əməkdaşlığın gözəl bir nümunəsi olan bu boru xətti həm də
xalqlarımızın əbədi olan ümumi maraqlarına xidmət etməkdədir. Türkiyə bütün sahələrdə Azərbaycana və
Gürcüstana öz köməyini əsirgəməmiş, bu dost və qardaş ölkələrin yanlarında olmuşdur. Əlaqələrimiz bundan
sonra da ümumi mənafelərimiz və beynəlxalq maraqlarımız istiqamətində davam edəcəkdir.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti bu istiqamətdəki qətiyyətimizi açıq şəkildə ortaya qoymaqdadır.
Azərbaycan və Gürcüstanın da öz ölkələrində sülh və sabitlik yaratmaq səylərini dəstəkləməkdə davam
edirik. Bu mənada Azərbaycan və Gürcüstanın bölgədə beynəlxalq hüquqa və münasibətlərə zidd olaraq
qarşılaşdığı problemləri beynəlxalq hüquq normaları əsasında həll etmələrinə hər cür kömək göstərməyə hazırıq. Qafqazın möhkəm sülhə və sabitliyə nail olması, bu önəmli bölgənin əhəmiyyətli ölkələri olan
Azərbaycan və Gürcüstanın demokratik dövlətlər arasında layiq olduqları yeri ən qısa müddətdə əldə
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etmələri bizə də xoşbəxtlik və qürur verəcəkdir. Türkiyə Azərbaycan və Gürcüstanın bu məqsədə xidmət
edən səylərini hər zaman olduğu kimi, bundan sonra da hərtərəfli dəstəkləyəcəkdir.
Hörmətli Heydər Əliyev!
Əziz qardaşım, Azərbaycanda olduğumuz müddətdə Sizin və Azərbaycanın digər vəzifəli şəxslərinin bizə
göstərdikləri qonaqpərvərlik üçün təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Azərbaycanın öz vətənimiz olduğunu,
eyni yurdun övladları olduğumuzu bir daha hiss etdik. Xalqlarımızı gözəl günlər gözləyir. Ölkələrimiz
arasındakı möhkəm əməkdaşlığımızı davam etdirməyimiz Qafqazı sülh və sabitliyə qovuşduracaq əməkdaşlıq anlayışının bütün bölgəyə yayılmasını sürətləndirəcəkdir. Bu düşüncələrlə hamınızı hörmətlə
salamlayır və qədəhimi dostlarım hörmətli Heydər Əliyevin, hörmətli Eduard Şevardnadzenin sağlığına,
xalqlarımızın səadəti və müvəffəqiyyətləri, ölkələrimizin əbədi birliyi şərəfinə qaldırıram.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli dostlar!
Hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezər!
Hörmətli prezident Eduard Şevardnadze!
Azərbaycan ilə Gürcüstan qonşu, dost, qardaş dövlətlərdir. Tale bizim xalqlarımızı Qafqazın gözəl
bölgəsində yerləşdiribdir. Sevindirici hal odur ki, əsrlər boyu, tarixin bütün zamanlarında Gürcüstan ilə
Azərbaycan arasında heç bir nifaq, münaqişə olmamış və bir-birimizlə dostluq, mehribanlıq, qonşuluq
şəraitində yaşamışıq.
Biz Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru kəməri layihəsinin, ümumiyyətlə, 1994-cü ildə Azərbaycanın
neft strategiyasının həyata keçirilməsinə başlayanda bilavasitə Gürcüstanla və onun prezidenti hörmətli
Şevardnadze ilə əməkdaşlıq etmişik. Hasil ediləcək neftin Qərb istiqamətində, Gürcüstan ərazisindən nəqli
üçün biz çox çalışdıq, prezident Şevardnadze də çox çalışdı. Çünki bu marşruta çox mane olanlar var idi.
Ancaq bunların hamısı aradan götürüldü və artıq onun qarşısını heç kəs ala bilməz.
İlkin neftin ixracı üçün biz Bakıdan Novorossiyskə – Rusiyanın Qara dəniz sahilindəki limanına boru xətti
çəkdik və onunla nefti ixrac etməyə başladıq. Ancaq bizim əsas məqsədimiz Qərb istiqamətində Bakı–Supsa
xəttini – Gürcüstanın Qara dənizdəki limanına böyük neft kəməri çəkmək idi. Biz buna da nail olduq. 1999-cu
ildə bu boru xətti artıq istismara başladı və o vaxtdan indiyə qədər Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti hasil
etdiyi neftin hamısını bu xətlə ixrac edir. Bakı–Supsa xətti ilə artıq 23 milyon ton neft ixrac olunubdur.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri üçün, təbiidir ki, ən əlverişli marşrut Gürcüstandan, Türkiyədən keçən
marşrutdur. Bunun üçün də çox işlər görməli olduq. Ancaq, Allaha şükürlər olsun ki, biz bu gün böyük
bayram edirik. Bayram edirik ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin inşasına başlanıbdır və bu boru xətti ilə
neft Azərbaycandan, Gürcüstanın ərazisindən, Türkiyənin ərazisindən keçərək Aralıq dənizindəki Ceyhan
limanına çatacaqdır.
Beləliklə, prezident Şevardnadze əvvəldən indiyə qədər bu layihənin hazırlanması, həyata keçirilməsi
üçün çox səylər qoymuşdur və ümumi səylərimizin, işbirliyimizin nəticəsində də biz indi bu xoşbəxt günə
gəlib çatmışıq. Gürcüstan ilə bizim başqa sahələrdə də əməkdaşlığımız var və bu əməkdaşlıq bundan sonra
da davam edəcəkdir.
Məlumdur ki, Gürcüstan indi müəyyən səbəblərdən gərgin vəziyyət keçirir. Ancaq biz bilirik ki, gürcü
xalqı və onun hörmətli prezidenti böyük iradəyə malikdirlər. Ona görə öz dövlətinin suverenliyinin, ərazi
bütövlüyünün qorunması yolunda nə lazımdırsa edəcəklər.
Təklif edirəm, qədəhlərimizi gürcü xalqının şərəfinə, müstəqil, azad Gürcüstanın şərəfinə və Gürcüstanın
prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadzenin şərəfinə qaldıraq.
Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadzenin nitqi
Əziz dostum, əziz qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti cənab Heydər Əliyev!
Əziz dostum, bizə qardaş Türkiyənin prezidenti cənab Sezər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün tarixi bir gündür. Həqiqətən tarixi bir gün – üç xalqın, millətin, üç dövlətin həyatında tarixi bir gün.
Mən məcburam ki, öz çıxışımı qısaldam. Çünki gördüyünüz kimi, iki dilə tərcümə olunur. Mən burada sizə
oxumaq üçün yazdıqlarımın hamısını desəm, onda biz səhərə qədər burada oturmalı olarıq. Ona görə də bu gün
burada konkret olaraq qarşıma qoyduğum məqsəd ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının böyük oğlu,
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dünyada tanınmış siyasətçi, Azərbaycan xalqının tanınmış lideri cənab Heydər Əliyevə öz səmimi
minnətdarlığımı bildirim.
1990-cı illərdən üzü bu yana mən və dostum, qardaşım Heydər Əliyev neft kəmərlərinin, qaz
kəmərlərinin problemlərinə dəfələrlə qayıtmışıq, müzakirələr aparmışıq.
Bu gün mən və mənim xalqım xoşbəxtdir. Ona görə xoşbəxtdir ki, bu günü də gördük. Bakı–Tbilisi–Ceyhan
layihə, ideya deyil, artıq həyata keçirilmiş işdir. Bu layihəyə, həmin ideyaya qarşı ayrı-ayrı dövlətlər və
qüvvələr tərəfindən, demək olar ki, fasiləsiz təzyiqlər var idi. Qızğın mübarizələr gedirdi, kənardan müdaxilələr
olurdu, göstərişlər verilirdi. Çalışırdılar ki, bu layihənin həyata keçirilməsinə hər cür maneçilik etsinlər. Mən bu
gün dediyim sözləri sizin qarşınızda da bir daha təkrar etmək istəyirəm. Heydər Əliyevin şəxsi qəhrəmanlığı,
müdrikliyi, cəsarəti olmasaydı, həmin layihə bu gün də həyata keçirilə bilməyəcəkdi. Mən göstərdiyi şücaətə,
qəhrəmanlığa və
mərdliyə görə bir daha sizin qarşınızda xalqım adından, öz adımdan Azərbaycanın prezidenti cənab Heydər
Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Gürcü, Azərbaycan və türk xalqları üçün etdiklərinə görə
mən ona minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Mən Bakıya ona görə gəldim ki, bir daha buradan böyük türk xalqını, böyük Türkiyəni, onun rəhbərlərini,
böyük mədəniyyətin və böyük tarixin sahibi olan türk xalqını buradan salamlayım. Türkiyənin dəstəyi
olmasaydı, Türkiyənin keçmiş prezidenti Süleyman Dəmirəlin, Türkiyənin çağdaş prezidenti cənab Sezərin
dəstəyi olmasaydı, beynəlxalq dəstək olmasaydı, sözsüz ki, biz bu layihəni həyata keçirə bilməzdik. Ona
görə də türk xalqına bir daha dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Ona görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm ki,
onların dəstəyi ilə biz tarixən qısa müddət olan on il ərzində mümkün olmayan uğurlar qazandıq. Ona görə
də mən cənab Sezərdən xahiş edirəm ki, bizim salamlarımızı, minnətdarlığımızı böyük türk xalqına çatdırsın.
Cənab Heydər Əliyev bu gün artıq qeyd etdi ki, həmin layihənin həyata keçirilməsində Amerika
Birləşmiş Ştatlarının misilsiz rolu olmuşdur. Doğrudan da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun rəhbərlərinin
və prezident Corc Buşun dəstəyi olmasaydı, bu layihə həyata keçirilə bilməzdi.
Xoşbəxtəm ki, bu gün mən burada nəhəng, dünyamiqyaslı neft şirkətlərinin nümayəndələrini görürəm.
Həmin şirkətlər əllərindən gələni, nə vaxtlarını, nə də vəsaitlərini əsirgəmirlər ki, Xəzər dənizinin sərvətləri
bütün dünyanın sərvəti olsun.
Artıq neçə illərdir bizim dövlətlərimizin xeyrinə fasiləsiz və maneəsiz işləyən Bakı–Supsa neft kəməri
təsdiq etmişdir ki, Gürcüstan Sizin, Azərbaycan xalqının, dövlətinin layiqli tərəfdaşıdır. Mən əmin etmək
istəyirəm ki, biz həmişə, daim sizin tərəfdaşınız olacağıq.
Bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Gürcüstanda artıq neçə müddətdir ki, böyük qaz kəmərinin tikintisi
barədə düşünürlər, bunu arzu edirlər. Sözsüz ki, bu, təkcə gürcü xalqının yox, həm də Azərbaycan xalqının,
başqa dövlətlərin istəyinə uyğundur. Bizim layihəmizə, həyata keçirdiyimiz bu böyük işlərə gələcəkdə
qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə, ölkələrə indidən minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu işdə Gürcüstana,
Azərbaycana, Türkiyəyə qoşulacaq ayrı-ayrı dövlətlərə indidən təşəkkürümü çatdırıram. Mənə belə gəlir ki,
gələcəkdə Qazaxıstan, Orta Asiya dövlətləri hökmən həmin ideyaya qoşulacaqlar.
Mən əminəm ki, üç layihə – mən iki ixrac neft kəmərini və qaz kəmərini nəzərdə tuturam – üç dənizsahili
dövləti bir-biri ilə daha möhkəm tellərlə bağlayacaqdır. Mən Xəzər dənizini, Qara dənizi və Aralıq dənizini
nəzərdə tuturam.
Mən badəni, sözsüz ki, ilk növbədə dostum, qardaşım, Azərbaycan dövlətinin prezidenti Heydər Əliyevin
sağlığına və Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti Əhməd Necdət Sezərin sağlığına və onlar başda olmaqla
sizin hər birinizin sağlığına qaldırıram.
Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin nitqi
Hörmətli xanımlar və cənablar, dostlar!
Bu gün bütün mərasim vaxtı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin hazırlanması və onun həyata
keçirilməsi haqqında çox danışıldı.
Bu layihənin həyata keçirilməsinə müqavimət göstərənlər, maneçilik edənlər var idi. Ancaq Amerika
Birləşmiş Ştatlarının hökumətinin əvvəldən, 1994-cü ildən Xəzər hövzəsinə, Azərbaycan neftinə göstərdiyi
maraq və ümumiyyətlə, Qafqaza, Azərbaycan bölgəsinə göstərdiyi maraq ABŞ-ı Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft
kəmərinin həyata keçirilməsinə çox yaxından cəlb etdi. Ona görə də biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hökuməti ilə bu barədə çox danışıqlar aparırdıq. Prezidentdən bizə məktublar gəlirdi. Həmin məktublarda
bizim apardığımız iş dəstəklənirdi. Deyə bilərəm ki, əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının, onun hökumətinin
güclü dəstəyi olmasaydı, Bakı–Tbilisi–Ceyhan ixrac neft kəməri bugünkü vəziyyətə gəlib çata bilməzdi.
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Amerika Birləşmiş Ştatlarının Energetika naziri mənimlə söhbətdə dedi ki, ABŞ özünün uzunmüddətli
neft strategiyasını hazırlayıb və həyata keçirir. Bu strategiyada Xəzər dənizinin sərvətləri, neft sərvətləri,
Azərbaycan özünün xüsusi yerini tutubdur. Mən çox məmnunam ki, prezident Buş bu məsələlərə və
Azərbaycana çox diqqət yetirir və bizim burada apardığımız işlərin həyata keçirilməsi üçün dəstək verir və
güman edirəm ki, bundan sonra da biz bunun şahidi olacağıq.
Prezident Buş bu gün bizə çox dəyərli təbrik məktubu göndəribdir. Ona görə mən bir daha təşəkkür
edirəm.
Biz Fransa prezidenti Jak Şirakdan, Böyük Britaniyanın Baş naziri Toni Bleyrdən, Norveçin Baş
nazirindən də çox dəyərli təbrik məktubları almışıq. Bunlara görə mən öz minnətdarlığımı və təşəkkürümü
bildirirəm.
Mən rica edirəm, qədəhlərinizi dünyanın ən qüdrətli dövləti, ölkəsi olan Amerika Birləşmiş Ştatlarının,
onun xalqının şərəfinə, Azərbaycanda böyük işlər görən Amerika vətəndaşlarının şərəfinə, ABŞ-ın prezidenti
hörmətli Corc Buşun şərəfinə qaldırasınız.
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RUSİYA DÖVLƏT DUMASININ SƏDRİ
GENNADİ SELEZNYOV
BAŞDA OLMAQLA DUMANIN NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
(22 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
22 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Gennadi Nikolayeviç!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Azərbaycanda səmimi salamlayıram və çox şadam ki, Dövlət Dumasının nümayəndə heyəti,
nəhayət, Azərbaycan Respublikasına da maraq göstərdi. Mən təkcə nümayəndə heyətini deyil, həm də bütün
Dumanı nəzərdə tuturam. Çünki Duma öz sədri hörmətli Gennadi Nikolayeviç başda olmaqla belə mötəbər
nümayəndə heyəti ayırmışdır.
Əlbəttə, istərdik ki, bu əlaqələr tez-tez olsun, çünki həyat çox sürətlə dəyişir. Rusiyada da, Azərbaycanda
da hər şey inkişafdadır. Dövlətlərin müvafiq strukturları arasında ünsiyyət tez-tez olduqda bu, şübhəsiz,
informasiya mübadiləsi aparmağa, ölkəmizin – mən Azərbaycanı nəzərdə tuturam – həyatı ilə daha yaxından
tanış olmağa imkan verir. Ona görə də, Gennadi Nikolayeviç, imkan tapıb nümayəndə heyəti ilə birlikdə
Azərbaycana gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm və ümidvaram ki, burada olmağınız sizə Azərbaycanı daha
yaxşı tanımağa imkan verəcəkdir. Üstəlik, müqayisə etməyə imkanınız var, axı siz burada 6 il əvvəl
olmusunuz və bu çox böyük müddətdir. Mən sizin səfərinizi Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin gələcək
inkişafı prosesində daha bir addım kimi qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu münasibətlər indi çox yüksək
səviyyədədir.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm. Həqiqətən
də, ikinci çağırış Dövlət Dumasının nümayəndə heyəti burada axırıncı dəfə 6 il əvvəl olmuşdur. Demək olar
ki, o vaxtdan bəri bütöv bir dövr keçmişdir, çünki indi bir neçə il sanki bir ildə keçib gedir, hər şey çox
sürətlə dəyişir. Sizə düzünü deyəcəyəm, bu gün biz hava limanından gələrkən və 6 ildən sonra Bakıya
baxarkən, mən şəhəri tanımadım. Nə qədər dəyişikliklər, təmizlik, yeni binalar, yeni qəsəbələr var! O vaxt
bütün bunlar yox idi və indi görünür ki, əlbəttə, Bakı göz görə dəyişir. Gözəl bulvar daha da yaxşılaşır,
deyilənə görə, Siz onun layihəsini bundan sonra da həyata keçirəcəksiniz. Bu gün Bakının küçələrindən
keçərkən bunların hamısını görürsən.
Deməliyəm ki, bizim çox yaxşı parlamentlərarası münasibətlərimiz yaranmışdır. Bizim əlavə imkanımız
da var – Tavriya sarayında Parlamentlərarası Assambleyanın sessiyası zamanı ildə azı iki dəfə görüşə bilərik.
Biz orada Azərbaycanın parlament nümayəndə heyəti ilə görüşürük, MDB Parlamentlərarası Assambleyası
çərçivəsində Qafqaz dördlüyünün görüşünü keçiririk, bu görüşdə Rusiya Federal Məclisinin, Azərbaycan
Milli Məclisinin, Ermənistan, Gürcüstan parlamentlərinin sədrləri iştirak edirlər. Bu gün bizi narahat edən
problemlər barəsində fəal dialoq aparılır. Bizim buraya bu gün, Sizin Rusiyaya yola düşməyiniz ərəfəsində
gəlməyimiz də çox rəmzi oldu. Sabah Siz Moskvada olacaqsınız və prezidentimizlə görüşəcəksiniz, biz isə
həmin vaxt burada, Bakıda olacağıq. Bunda da bir məna var. Biz səfərimizin vaxtını xüsusi olaraq bu ərəfəyə
salmamışdıq, bu barədə əvvəlcədən razılığa gəlmişdik. Lakin hesab edirəm ki, bunun öz rəmzi mənası var.
Bunun özü də, Sizin dediyiniz kimi, indi Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olmasını
səciyyələndirən cəhətlərdən biridir.
Belə düşünürəm ki, Sizin Moskvada müzakirə edəcəyiniz mövzular bizim buradakı parlament
müzakirələrimizlə uyğun gələcəkdir. Yəqin ki, Siz böyük və prinsipial əhəmiyyətli bir müqavilə
imzalayacaqsınız. Biz Xəzər dənizində sərhədi müəyyənləşdirmək barədə, nəhayət ki, bir qərara gəldik. Bu iş
neçə illərdir gedir. Qazaxıstanla bizim də, sizin də ikitərəfli müqaviləmiz var, indi sizinlə də olacaqdır.
İndi söz Türkmənistan və İranındır. Əlbəttə, burada məsələ daha mürəkkəbdir, lakin əminəm ki, əvvəlaxır onlarla da razılığa gələcəyik, çünki biz artıq çoxluq təşkil edirik – üç ölkəyik, bu ölkələr Xəzərlə bağlı
bütün problemlərin hüquqi qaydada tənzimlənməsini istəyirlər.
Siz bilirsiniz ki, indi bizim Dövlət Dumasında işin qızğın çağıdır, büdcənin müzakirəsinə başlayırıq. Ayın
25-də büdcəni birinci oxunuşda müzakirə edəcəyik. O ən böyük qanundur, adətən, onun müzakirəsinə
təxminən 100 gün gedir, onu 4 oxunuşda müzakirə edirik. Əlbəttə, büdcə ildən-ilə artır. Ancaq biz onu daha

416

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

möhkəm, mədaxil və məxaricə aid daha yüksək rəqəmlərlə görmək istərdik. Həmin sənədlə əlaqədar əsas
mübahisələr – bu və ya digər sahələrin necə maliyyələşdiriləcəyi, hökumətin sərmayə proqramlarının necə
maliyyələşdiriləcəyi barədə mübahisələr təxminən 2-ci, 3-cü oxunuşda başlanır. Büdcənin xeyli hissəsini,
bizdə deyildiyi kimi, poqonlu adamlar alacaqlar, belə ki, biz bir çox illər ərzində ordunu əməlli-başlı
maliyyələşdirməmişdik. Yeni silah-sursat alınmasına da xeyli vəsait buraxılacaqdır. İndi hərbçilərin əməkhaqqı üçün kifayət qədər vəsait ayrılır. Yəni, büdcədə hərbçilər üçün cari illə müqayisədə daha böyük artım
nəzərdə tutulacaqdır. Elm, təhsil sahələri də vəsaitin artırılacağını hiss edəcək, burada da rəqəmlər xeyli
yüksəkdir. Lakin təbii ki, sizdə də, bizdə də bir problem var – bu, inflyasiya ilə mübarizə problemidir.
Əlbəttə, biz onu bugünkündən daha aşağı səviyyədə görmək istərdik. Zənnimcə bu, dövlət üçün başlıca
məsələdir. Bunun həlli təqdirində rubl da daha dəyərli olar, onun alıcılıq qabiliyyəti də daha sanballı olar.
Bax, payızda bu qanunlar müzakirə ediləcəkdir. Əlbəttə, enerji sistemlərimizin islahatı ilə bağlı qanunlar
bloku da var. Mən bunu mühüm problemlərdən biri sayıram, bu məsələdə heç bir səhvə yol vermək olmaz.
Hökumət bizə bu bloku yay tətilinə çıxmazdan əvvəl nəzərdən keçirməyi təklif etmişdi. Amma biz onları
fikirlərindən döndərə bildik, prezidentlə söhbətim oldu, dedim ki, bu qanunları tələm-tələsik nəzərdən keçirmək olmaz. Biz üçtərəfli komissiya yaratdıq, Dumanın, Federasiya Şurasının deputatları və hökumətin
nümayəndələri bütün yayı bu qanunları maddə-maddə müzakirə etdilər. İndi o qanunlar bizə əslində yenidən
yazılmış şəkildə gətirilmişdir, çünki komissiya onlara olduqca çox əlavə və düzəlişlər etmişdir. Oktyabrda
biz bu qanunların müzakirəsinə başlayacağıq.
Biz dəmir yollarımızın islahatı ilə bağlı qanunları artıq ikinci oxunuşda müzakirə etməkdəyik. Pensiya
qanunvericiliyimizin necə həyata keçiriləcəyi məsələsi də çox mürəkkəbdir. Bütün bunlar elə mövzulardır ki,
insanlar onların barəsində öz rəyini çox tez bildirir, dövlətin burada nəyi həll etməyə çalışdığını bilmək
istəyirlər. Gələn ilin bizdə parlament seçkiləri ili olduğunu nəzərə alırıq, dekabrda Dövlət Dumasına seçkilər
keçiriləcəkdir. Odur ki, üçüncü çağırış Dövlət Duması, əslində, axırıncı il olaraq işləyir.
MDB ölkələrinin parlamentləri ilə əlaqələrimiz barəsində deməliyəm ki, ikitərəfli münasibətlərimiz bizi
razı salır, bizdə güclü dostluq qrupları var, nümayəndə heyətimizə qrupun əlaqələndiriciləri də daxildirlər.
Biz deyə bilmərik ki, informasıya sarıdan korluq çəkirik. İndi sizin ölkənizdə nə kimi məsələlər həll
edildiyini bilirik, bütün müqavilə və sazişləri ratifikasiyaya ilk növbədə çıxarmağa hazırıq və bu məsələdə
heç zaman borclu qalmırıq.
MDB-də yeni problem ortaya çıxmışdır – o, Gürcüstanla bağlıdır. Onu Siz də yaxşı bilirsiniz. Dövlət
Duması yaranmaqda olan vəziyyətlə əlaqədar xüsusi bəyanat qəbul etmişdir. Biz bu gün Gürcüstan
dərələrində gizlənmiz quldurları və terrorçuları oradan hələlik heç cür sıxışdırıb çıxara bilmirik. Amma mənə
elə gəlir ki, bəyanatlar mübadiləsinin sərtliyinə baxmayaraq, bu problemi hansı yolla daha yaxşı həll etməyin
səmərəli bir variantı, hər halda, tapılacaqdır. Mən hətta gürcü həmkarım Nino Burcanadze ilə söhbətdə
demişdim ki, nə üçün biz Azərbaycanla razılığa gələ bilirik və Azərbaycan cinayətkarları bizə təhvil verir, bu
zaman ortaya heç bir problem çıxmır, amma Gürcüstanla nədənsə heç nə alınmır. O belə dəlillər gətirdi ki,
sizin prokurorluq bu və ya digər cinayətkarın təhvil verilə bilməsi üçün kifayət qədər material təqdim etmir.
Yox, bu, dəlil deyildir. Həmin adamların hamısının haqqında cinayət işləri açılmışdır. Özü də onlar adi
terrorçular deyil, təşkilatçılar, səhra komandirləridir. Siz yəqin eşitmisiniz ki, Şevardnadze Amerikanın
dəstəyinə çox bel bağlayırdı. Lakin Buş dünənki bəyanatında bildirmişdir ki, terrorizmə son qoymaq
lazımdır, o cümlədən də Gürcüstanda. Yəqin bu bəyanat onları bir qədər düşündürəcəkdir.
Əgər bizim dəlillərimizin bir təsiri olmayıbsa, artıq indi iki tərəfdən dəlillər var. Çünki biz hamımız antiterror koalisiyasındayıq və burada da ikili standartların düşmənləriyik. Ona görə də biz Gürcüstanla
münasibətləri kəskinləşdirməmək üçün bu düyünü də mütləq açacağıq.
Deməliyəm ki, ikitərəfli səviyyədə də, yüksək səviyyədə də, komitələr, komissiyalar səviyyəsində də
görüşmək, üstəlik MDB ölkələrinin parlament üzvlərinin Tavriya sarayında keçirdikləri görüşlərdən istifadə
etmək kimi imkanlara malik olduğumuza görə, bu qənaətdəyəm ki, bir-birimizi daha yaxşı başa düşməkdən
ötrü səylərimizi bundan sonra da artıracağıq. Münaqişəli vəziyyətlər daha az olmalı, konkret qərarlar daha
çox olmalıdır. Siz tamamilə haqlısınız ki, problemləri qalaqlayıb yığmaq lazım deyildir. Hər hansı anlaşılmazlıq yaranarsa, həmişə operativ surətdə bir araya gəlmək və bütün bu məsələləri bir-birimizin
qarşısında anlaşıqlı və aydın şəkildə qoymaq, onların həlli yollarını tapmaq mümkündür. Heydər Əliyeviç,
bazar günü olmasına baxmayaraq, bu gün nümayəndə heyətimizi qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha çox
minnətdaram. Necə deyərlər, nə özümüz istirahət edirik, nə də Sizə dinclik veririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz elə bilirsiniz ki, mən istirahət edirəm?
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G e n n a d i S e l e z n y o v: Mənim buna şübhəm var, lakin bu gün biz işinizi bir az da artırdıq.
Azərbaycan rəhbərliyi ilə görüşmək bizə həmişə xoşdur. Ona görə də gündüz, gecə, şənbə, bazar günü
olmağının, məncə, fərqi yoxdur. Bir daha sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gennadi Nikolayeviç, Rusiya Dövlət Dumasının fəaliyyəti barədə, nə kimi
məsələlər həll etmiş oldunuz, həll etdiyiniz və həll edəcəyiniz barədə, Rusiya Federasiyasının gələn il üçün
büdcəsinin müzakirəsinə necə yanaşdığınız barədə ətraflı və çox maraqlı məlumata görə sağ olun. Zənnimcə,
parlamentimizdə – parlamentin sədri, deputatları ilə, bizim adamlarla görüşləriniz zamanı bu məsələləri daha
çox müzakirə edə biləcəksiniz, o mənada ki, biz də tezliklə Azərbaycanın gələn il üçün büdcəsinə
baxmalıyıq. Odur ki, nəyi necə etmək barədə təcrübə mübadiləsi aparmaq yaxşı olardı.
Aydındır ki, ölkələrimizin miqyasları, Rusiya və Azərbaycanda iqtisadi, digər məsələlərin istiqaməti eyni
deyildir. Ona görə ki, Rusiya böyük ölkədir, onun imkanları genişdir. Bax, siz dediniz ki, hərbi ehtiyaclar
üçün böyük vəsait ayırırsınız, bizim isə buna vəsaitimiz yoxdur. Bundan əlavə, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin
miqyası məlumdur, onların bu vəsaitə ehtiyacı var. Mən bunu Moskvada özümün keçmiş işimdən bilirəm.
Onlar inkişaf etmək üçün, olduqları səviyyədə qalmamaq üçün vəsaitə ehtiyac duyurlar. Şadam ki, indi siz
bunun üçün, elm üçün böyük vəsait ayırmaq imkanına maliksiniz. Elm və ordu – bütün bunlar qarşılıqlı
surətdə çox bağlıdır. Mənə məlumat verməyinizə şadam və istərdim ki, siz bu məsələləri parlamentimizdə
daha ətraflı müzakirə edəsiniz.
Sizin də, bizim də vəzifəmiz Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətləri inkişaf etdirməkdən və
möhkəmlətməkdən ibarətdir. Biz Azərbaycanda həmişə bu mövqelərdə durmuşuq. Bax, tezliklə – oktyabrın
18-də müstəqilliyimizin 11 ili tamam olacaqdır. Mən ilk illəri çıxıram, çünki o illərdə burada qaydaqanunsuzluq, hakimiyyətsizlik vardı, müxtəlif silahlı qüvvələr hakimiyyət uğrunda öz aralarında mübarizə
aparırdılar. Lakin deyə bilərəm ki, 1993-cü ildən, taleyin hökmü ilə Azərbaycan dövlətinə başçılıq etdiyim
vaxtdan bəri mən qəti mövqe tutdum – bizim Rusiya ilə sıx, qarşılıqlı münasibətlərimiz, sıx əməkdaşlığımız
olmalıdır. Sizə deyə bilərəm ki, MDB yaradılarkən Azərbaycan ona daxil olmaqdan imtina etdi. 1993-cü ilin
iyununda mən buraya gəldikdə vətəndaş müharibəsinin, Azərbaycanın parçalanmasının qarşısını almalı,
rekertlə məşğul olan, insanları öldürən, oğurlayan terrorçu quldur dəstələrini ləğv etməli idim. Burada
Azərbaycanı dağıdan başqa qüvvələr də vardı. O vaxt Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibə də
gedirdi. Yeri gəlmişkən, 1993-cü ildə Azərbaycandakı bu daxili vəziyyət, sabitsizlik – bütün bunlar əsas səbəblərdən biri idi ki, Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri Ermənistanın təcavüzünün qarşısını ala bilməmişdi və
onlar Dağlıq Qarabağı, sonra da ətrafdakı 7 iri rayonu işğal etməyə müvəffəq oldular, bu isə Azərbaycan
ərazisinin 20 faizini təşkil edir.
Bütün bunların nəticəsində bir milyonadək insan ermənilərin zəbt etdikləri öz doğma yerlərindən didərgin
salındı, onların əksəriyyəti artıq 10 ildir çadırlarda yaşayır. Belə bir şəraitdə mən MDB-yə mütləq daxil
olmağımız üçün ilk addım atdım və bu məsələni parlamentdə qaldırdım. O vaxt mən hələ parlamentin sədri
idim, prezidentin səlahiyyətlərini icra edirdim, prezident seçilməmişdim. Əlbəttə, çətinliklər, maneələr vardı.
Əvvəla, təkcə parlamentin üzvlərinə deyil, geniş ictimaiyyətə də izah etmək, bu məsələ barəsində çıxış etmək
lazım gəldi ki, MDB-yə daxil olmamaqla biz heç nə qazanmırıq, əksinə, uduzuruq. İkincisi, əgər Sovetlər
İttifaqının keçmiş respublikaları müstəqil olduqdan sonra bu cür Birlik yaratmışlarsa, onda Azərbaycan niyə
bundan kənarda qalmalıdır? Demək istəyirəm ki, o vaxt, parlamentin sədri olarkən, prezidentin
səlahiyyətlərini icra edərkən mən sentyabrda Moskvaya gəldim və məsələ qaldırdım, Boris Nikolayeviçlə,
başqa insanlarla görüşdüm və bir aydan sonra biz MDB-nin tərkibinə daxil olduq. Bu fakt bizim
siyasətimizin, xəttimizin düzgünlüyünü inandırıcı şəkildə sübuta yetirir və o, davam edir. Amma düzünü
deyək ki, sonrakı illərdə heç də hər şey rəvan olmadı. Mən bunda konkret olaraq Rusiyanı təqsirləndirmək
istəmirəm, ancaq biz əməkdaşlıq etmək istəyirdik. Amma bizi təhqir edən, suverenliyimizi pozan əməllər
törədiləndə biz bununla razılaşa bilməzdik.
Digər tərəfdən, açıq deyəcəyəm, Ermənistanla Azərbaycan arasında gedən, Ermənistanın başladığı
müharibədə, təəssüflər olsun ki, Rusiya qeyri-obyektivlik etdi və Ermənistanı dəstəklədi. Bu, Azərbaycanda
çox böyük narazılıq doğurdu. Bilmirəm, 6 il əvvəl Siz buraya gələndə tanış ola bilmişdinizmi. Axı bu
münaqişə hələ 1988-ci ildə başlamışdı, onda Sovetlər İttifaqı hələ mövcud idi. Münaqişənin qarşısını almadılar və o, artıq 1989–90-cı illərdə çox mürəkkəb xarakter aldı və burada Rusiya əleyhinə, Sovetlər İttifaqının rəhbərliyi əleyhinə, ədalətsizliyə qarşı çoxminlik etiraz mitinqləri keçirildi. Deməliyəm ki, Rusiya
əleyhinə əhval-ruhiyyə də elə onda yarandı.
O vaxt insanlar ayırd edə bilmirdilər ki, bunu Sovet Ordusumu, Sovetlər İttifaqımı, yaxud ruslarmı,
Rusiyamı edir. Ona görə də ən çox Rusiyadan, müharibə edən rus adamından danışırdılar. Nəhayət, yanvarın
20-də Bakıya iri qoşun kontingenti yeridildi və bu, çoxlu dinc insanın həlak olmasına gətirib çıxardı. Yeri

418

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

gəlmişkən, deməliyəm ki, keçmişdə mən Bakıda işləyərkən Azərbaycanda həmişə kifayət qədər çoxlu hərbi
hissələr olmuşdur. Burada 4-cü ordu, əlahiddə desant diviziyaları yerləşdirilmişdi, böyük gücə malik Bakı
hava hücumundan müdafiə dairəsi vardı. Bu qədər qüvvələrin olduğu halda, buraya üstəlik haradansa tanklar
yeritmək və Stavropolda, Şimali Qafqazda adamları tələm-tələsik səfərbərliyə almaq, buraya göndərmək
nəyə lazım idi?! Bütün bunlar vəziyyəti çətinləşdirirdi və münasibətlərin pisləşməsinə səbəb bəlkə də bütün
bunlar idi. Sonra isə bu, artıq müəyyən dərəcədə öz-özünə davam etdi. İndi mən bu barədə danışmaq
istəmirəm, lakin ilk növbədə o vaxtkı prezidentin və onun ətrafındakı bəzi adamların bizə ədalətsiz münasibətinə dair çox faktlar var. Buna baxmayaraq, biz öz xəttimizi davam etdiririk.
Rusiya prezidentinin Azərbaycana 2001-ci ilin yanvarında ilk rəsmi səfəri, – özü də bu, birinci dəfə idi –
zamanı burada biz bütün məsələləri müzakirə edə bildik və bu, eləcə də, təbii ki, imzaladığımız sazişlər,
verdiyimiz bəyanatlar ictimaiyyətimizə çox müsbət təsir bağışladı. Bu, Rusiya–Azərbaycan münasibətlərinin
yaxşılaşması və fəal inkişafı işində dönüş mərhələsidir. Sonra mənim səfərim oldu. Bu yaxınlarda isə mən
Sankt–Peterburqda Vladimir Vladimiroviçlə görüşdüm və orada biz məsələləri müzakirə etdik, dahi
Azərbaycan şairi Nizaminin abidəsinin açılış mərasimində iştirak etdik. Bu, Rusiya tərəfi üçün də,
Azərbaycan tərəfi üçün də çox böyük və mühüm, siyasi, tərbiyəvi əhəmiyyətə malik addımdır.
Vladimir Vladimiroviçin Bakıya səfəri ilə əlaqədar isə biz burada Aleksandr Sergeyeviç Puşkinə gözəl
bir abidə ucaltdıq və onun açılış mərasimini keçirdik. Yəqin ki, siz abidəni görəcəksiniz. Bir sözlə, bu
addımlar siyasi baxımdan da çox ciddi idi.
Biz münasibətlərimizi iqtisadi məsələlərlə də dolğunlaşdırmağa başladıq. Ona görə də indi
münasibətlərimiz yaxşı səviyyədədir. Prezident Putinin dəvəti ilə sabah mən Moskvaya gedirəm. Biz
Xəzərdə Rusiya ilə Azərbaycan arasında sektorların bölgüsünə dair qəti saziş imzalayacağıq, biz artıq bir
dəfə ilkin sənəd imzalamışdıq.
Ümumiyyətlə, siz bilirsiniz ki, Xəzər problemi hələ 1994-cü ildə Azərbaycan tərəfindən qaldırılmışdır. O
zaman biz Qərbin – ABŞ, İngiltərə, Fransa, Norveç və digər ölkələrin 11 ən iri neft şirkəti ilə çox böyük
müqavilə hazırladıq və imzaladıq. Bu müqavilədə Rusiya da iştirak edirdi. Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin
həmin müqavilədə 10 faiz payı var. Məndə olan məlumata görə, artıq bu şirkət gəlir götürür, müqavilə ilə bağlı
bütün xərclərini çıxarmışdır. Təbiidir ki, bu şirkət burada on illərlə işləyəcəkdir. Yeri gəlmişkən, mən Rusiyanın digər şirkətlərini də əməkdaşlığa dəvət etmişdim, lakin nədənsə heç kim buna maraq göstərmədi.
Moskvada belə bir əhval-ruhiyyə vardı ki, Heydər Əliyev niyə Qərb şirkətləri ilə əməkdaşlıq edir, Rusiya
şirkətləri ilə isə bir o qədər yox. Lakin təkrar edirəm, mən onları dəvət etmişdim.
Yuri Lujkov Rusiyanın keçmiş Energetika naziri Şafrannik başda olmaqla, öz şirkətini yaratmışdır. Biz
onlara perspektivli sahələrin birinin işlənilməsində bizimlə birgə iştirak etməyi təklif etdik. Biz bilirdik ki,
həmin sahə yaxşı ehtiyatlara malikdir, çünki biz orada artıq kəşfiyyat işləri aparmışdıq. Lakin onlar İngiltərə
şirkətlərindən biri ilə birləşərək burada işləməyə başladılar. Biz buna şad idik, çünki Rusiyanın daha bir
şirkəti Azərbaycana gəlmişdi. Amma sonradan onlar və ingilislər müqavilədəki paylarını digər Qərb şirkətlərinə satdılar. Mən bunu ona görə deyirəm ki, siz bütün bunları biləsiniz.
Mənim bu gün də mövqeyim ondan ibarətdir ki, Rusiya şirkətləri Azərbaycana gəlsinlər və birgə layihələrdə
iştirak etsinlər. Lakin hələlik «LUKoyl»dan savayı, biz heç kimi görmürük. Yeri gəlmişkən, «LUKoyl» Rusiya ilə
Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayır.
Biz ilk müqaviləni imzalayanda bu, bütün dünyada böyük maraq doğurdu. Sonra isə hamı sanki yuxudan
ayılıb bəyan etdi ki, bu necə ola bilər, axı beş Xəzəryanı ölkə vardır və elə etmək lazımdır ki, onların hamısı
iştirak etsin. Biz bunun əleyhinə deyilik, lakin bu, artıq keçmişdə qalıb. O zaman biz Rusiyadan etiraz notası
aldıq, sonra Türkmənistan etiraz etməyə başladı, İranın isə o vaxt, ümumiyyətlə, bundan xəbəri yox idi.
Mən şadam ki, bizim bu təşəbbüsümüz indi ona gətirib çıxardı ki, artıq Rusiya sektoru da, Qazaxıstan
sektoru da müəyyən olunmuşdur. Yeri gəlmişkən, Qazaxıstanın sektoru hamıdan böyükdür – 29 faizdir,
Azərbaycanın sektoru isə 18 faizdir. Rusiya sektorunda çox perspektivli yataqlar vardır və sizin şirkətlər
orada işləməyə başlamışlar. Qazaxıstanda da iri yataqlar kəşf olunmuşdur. Bu çox yaxşıdır. Lakin Türkmənistan öz mövqeyini heç cür müəyyənləşdirə bilmir.
Siz bilirsiniz ki, orada Xəzəryanı dövlətlərin zirvə toplantısı keçirilmişdir və bizim hamımız – Vladimir
Vladimiroviç, Nazarbayev, Türkmənbaşı və İran prezidenti – orada idik. Lakin biz razılığa gələ bilmədik,
çünki İran tamamilə qeyri-məqbul şərtlər irəli sürür, Türkmənistan isə, ümumiyyətlə, heç nə demir.
Bu da çox mühüm faktdır ki, vaxtilə biz Rusiyadan nota almışdıq, indi isə Xəzər dənizində sərhədlərin
bölünməsi barədə onunla saziş imzalayırıq. Bütün bunlar bizim üçün çox vacibdir və bizim – Qazaxıstanın,
Azərbaycanın və Rusiyanın birgə işi gələcəkdə Xəzər dənizinin statusunun müəyyənləşdirilməsinə nail
olmağa kömək edəcəkdir.
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Siz bilirsiniz ki, bu yaxınlarda Rusiya Xəzər dənizində ilk dəfə olaraq hərbi təlimlər keçirdi.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Azərbaycanın iştirakı ilə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hələ Aşqabadda Vladimir Putinlə görüşərkən o mənə dedi ki, Rusiya Xəzər
dənizində belə təlimlər keçirmək fikrindədir. Mən onu dəstəklədim. Onlar da çox böyük və yaxşı təlimlər
hazırlayıb keçirdilər, biz də bu təlimlərdə iştirak etdik. Yəni, bu məsələdə də biz Rusiya ilə bir yerdəyik.
Mən təkrar edirəm, bizim iqtisadi münasibətlərimiz inkişaf edir, siyasi planda da, belə hesab edirəm ki,
hər şey çox yaxşıdır. Məsələn, mən bilirəm ki, indi ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan rusların vəziyyəti Rusiyanı
çox narahat edir. Bu da doğrudur. Amma siz yəqin bilirsiniz ki, burada belə bir problem yoxdur. Rusiyanın
iki televiziya kanalı gecə-gündüz öz verilişlərini Azərbaycana translyasiya edir. Yeri gəlmişkən, buna görə
onlar haqq ödəmirlər, lakin ödəməlidirlər. NTV də bir neçə il öz verilişlərini burada yayımladı, lakin sonra
bizim Rabitə Nazirliyi haqq ödənilməsi barədə onlarla danışıqlar apardı, onlar da ödəmirdilər. Buna görə də
bizim nazirlik borc ödənilməyənə qədər həmin kanalın Azərbaycanda yayımlanmasını müvəqqəti dayandırdı.
Burada yaşayan rusların hamısı, necə deyərlər, yaxşı vəziyyətdədirlər. Burada ruslar da, yəhudilər də
yaşayırlar. Yəhudilər az olsalar da, onlarla da münasibətlərimiz normaldır. Bizdə üç konfessiya – müsəlman,
pravoslav xristian və yəhudi konfessiyaları fəaliyyət göstərir və onlar əməkdaşlıq edirlər. Bütün tədbirlərdə
həmin konfessiyaların rəhbərlərini bir yerdə görmək olar.
Bizdə Bakı Slavyan Universiteti vardır. Bu nədən xəbər verir? Həmin ali məktəb çoxdan mövcuddur,
Əvvəl institut idi, indi isə universitet. Onun böyük tarixi var, orada yüksək ixtisaslı professor-müəllim heyəti
çalışır. Əlbəttə, orada rus dili daha çox tədris olunur, təhsil rus dili ilə bağlıdır. Bundan əlavə, tədris Ukrayna,
polyak dillərində və digər dillərdə aparılır. Mən bilirəm ki, siz oraya gedəcək, tanış olacaqsınız, özünüz
görəcəksiniz.
Mən ölkəmizdə rus dilini bilən əhalinin sayı ilə bağlı rəqəmlər gətirmək istəyirəm. Təxminən iki
milyondan çox, başa düşürsünüz? Mən sizə statistika məlumatını çatdırım. 8 milyon əhalisi olan
Azərbaycanda 169 min nəfər bunu öz doğma dili hesab edir, 948 min 500 nəfər, yəni təxminən 1 milyon
adam, o cümlədən 590 min azərbaycanlı bu dildə sərbəst danışa bilir. Rus dilini bilən, eləcə də bu dildə
fikrini çatdıra bilən azərbaycanlılar 2 milyon 300 min nəfər, rus dilini bilənlərin ümumi sayı isə 2 milyon
700 min nəfərdir. Bunlar statistika məlumatıdır.
Bizim bütün universitetlərimizdə rus bölməsi var. Lakin sizə çox dost olan və sizin tez-tez getdiyiniz
Ermənistanın ali məktəblərində tədris ancaq erməni dilindədir. Bilmirəm, bəlkə indi nə isə dəyişmişdir.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Orada da Slavyan Universiteti var.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bəlkə var, hər halda, iki il əvvəl orada hər şey erməni dilində idi. Bizdə rus
məktəbləri var və bu məktəblərdə təkcə ruslar deyil, həm də əksərən azərbaycanlılar oxuyurlar. Sentyabrın 2də mən Azərbaycan və rus bölmələri olan bir məktəbə getmişdim. Rus bölməsi sinfinə daxil oldum – orada
şagirdlərin əksəriyyəti azərbaycanlılar idi. Dediyim kimi, universitetlərimizdə tədris rus dilində də aparılır.
Yeri gəlmişkən, ənənəvi olaraq burada, Bakıda rus dilində oxumuş adamların çoxu öz təhsilini universitetlərdə rus dilində davam etdirir. Biz bu tələbatı ödəyirik və hesab edirik ki, belə də olmalıdır.
Mən burada ruslarla bağlı hər şeyin yaxşı olduğuna dair bir çox digər faktlar gətirə bilərəm.
Əlbəttə, bir məsələ bizim üçün çox ağırdır – bu, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsidir.
Mən sizinlə bu barədə əvvəlki səfəriniz zamanı da danışmışam, Moskvada olarkən də danışmışam. 1994-cü
ildə biz hərbi əməliyyatları dayandırdıq, atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Budur, 1994-cü il – 2002-ci il,
aradan səkkiz il keçmişdir. O vaxt biz atəşi dayandırdıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Amma bu
məsələni heç cür həll edə bilmirik. Buna baxmayaraq, dediyim kimi, artıq 10 ildən çoxdur ki, Dağlıq Qarabağ və onun ətrafındakı rayonlar – yalnız azərbaycanlılar yaşayan rayonlar – işğal edilmişdir və erməni silahlı qüvvələrinin nəzarəti altındadır.
Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların, Fransanın həmsədr olduqları ATƏT-in Minsk qrupu çox təkliflər irəli
sürmüşdür, lakin onların təkliflərindən heç biri qəbul edilməmişdir. Xatirimdədir, 1997-ci ildə təkliflər oldu
və biz onları qəbul etdik. Sonra bizə məlum oldu ki, prezident Ter-Petrosyan Moskvada məqalə dərc etdirmiş
və ümumən, belə bir qənaətə gəlmişdir ki, bu məsələni hətta tam da olmasa, qurtarmaq üçün həmin təklifləri
qəbul etmək lazımdır. Amma belə olmadı, o, istefa verdi. Mən prezident Köçəryanla dəfələrlə – MDB ölkələri Dövlət Başçıları Şurasının iclaslarında və beynəlxalq təşkilatlarda görüşmüşəm. Bundan əlavə, biz razılığa gəlmişik ki, şəxsi görüşlərimiz də olacaqdır. Biz iki dəfə Cenevrədə, sonra isə Azərbaycan və
Ermənistan sərhədində görüşmüşük. Yeri gəlmişkən, sonuncu görüşümüz avqustun 14-də sərhəddə
olmuşdur.
Lakin heç nə alınmır, çünki Ermənistan qəti olaraq belə bir mövqe tutmuşdur ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistana birləşdirilməlidir, özü də artıq faktik olaraq birləşdirilmişdir. Onlar deyirlər ki, öz qoşunlarını
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digər rayonlardan yalnız bu halda çıxara bilərlər, elə bunun özü də şübhəlidir – onlar hər şeyi edəcəklər, ya
etməyəcəklər.
Bizim təklifimiz – bu həm də ATƏT-in Minsk qrupunun təklifidir, onlar bunu həmişə dəstəkləmişlər və
dəstəkləyirlər – isə ondan ibarətdir ki, Dağlıq Qarabağa Azərbaycanın tərkibində çoxlu səlahiyyətlərlə ən
yüksək özünüidarəetmə statusu verilir. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulmasına yol verə bilmərik.
Köçəryanla görüşlərimizdə biz həm bu tərəfdən, həm də digər tərəfdən bəzi kompromislərdən danışmışıq.
Lakin bizim ictimaiyyətimiz bunu bildi, Ermənistanda da bundan xəbər tutdular və məni ittiham etməyə
başladılar ki, biz buna yol vermərik. Bundan sonra respublikamızda, mən sizə açıq deyəcəyəm, belə bir güclü
əhval-ruhiyyə yaranmağa başladı ki, madam, məsələ həll olunmur, biz müharibə etməliyik – biz ya ölərik, ya
da öz torpaqlarımızı azad edərik.
Mən, əlbəttə, bunun qabağını alıram. Müxalifət də məni ittiham edir ki, bu məsələni həll etmək
iqtidarında deyiləm və onlar da döyüş əhval-ruhiyyəsini dəstəkləyirlər və sairə. Xalq da əvvəlki illərdən
fərqli olaraq, ələlxüsus da son iki ildə bu əhval-ruhiyyəni müdafiə edir. Sorğu aparılır, ahıl bir kişi deyir ki,
yox, biz döyüşməliyik, mən döyüşə gedəcəyəm, biz öz torpaqlarımızı azad etməliyik. Cavanlardan soruşurlar
– onlar da elə, qadınlar da həmçinin. Buna görə də Azərbaycanda yaranmış belə əhval-ruhiyyə, açığını
deyim, məni narahat edir və bu, qorxuludur. Çünki mən qətiyyətlə sülh mövqeyində durmuşam və bu,
mövqedə də duracağam.
Yeri gəlmişkən, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinə toxunarkən mən bizim münasibətlərdə keçmişdə
olmuş bəzi mənfi hallardan danışmışam. Axı Dövlət Duması 1997-ci ildə Rusiyanın hərbi idarələri tərəfindən
qeyri-qanuni olaraq Ermənistana bir milyard dollar dəyərində silah və döyüş sursatı verilməsi məsələsini
müzakirə etmişdi. Dövlət Duması bu işi prokurorluğa təqdim etmişdi. Əlbəttə, bu məsələnin üstü açılanda –
mətbuatda və sairə – biz bunu bilmirdik və ağlımıza da gəlmirdi ki, belə ola bilər.
Təbiidir ki, mən məktubla Yeltsinə müraciət etdim. Yeltsin bəyan etdi ki, bəli, doğrudur, bu, aşkar
olunmuşdur. Yeltsin dedi ki, onun aparatının nəzarət-təftiş komissiyası bunu müəyyən etmişdir, bu qeyriqanunidir və biz tədbir görəcəyik. Lakin məsələ elə-belə qaldı. Prokurorluq bu işi araşdırmağa başladı, döyüş
sursatlarının, hərbi texnikanın, silahların Ermənistana göndərildiyi hərbi hissələrdən bütün sənədləri aldılar,
hətta təyyarələrin reysləri də müəyyən edildi və sairə, yəni, prokurorluq bunu sübut edən kifayət qədər material
topladı.
Yadımdadır, 1997-ci ildə Rusiyaya rəsmi səfərim zamanı mən bu məsələni qaldırdım. Yeltsinin
münasibəti isə tamam başqa cür idi. O dedi ki, biz hələ baxmalıyıq ki, Sovetlər İttifaqı dağılarkən
Ermənistanda nə qədər, Azərbaycanda nə qədər silah olmuşdur. Mən dedim ki, əvvəla, bu çoxdan məlumdur
və hər yerdə qeyd olunmuşdur. İkincisi, əgər onda, Sovetlər İttifaqı dağılarkən Ermənistanda Azərbaycana
nisbətən silah az idisə də, siz bu boşluğu doldurmalısınız? Axı bu, qətiyyən məntiqə uyğun deyildir. O zaman
bizim bu mövzuda çox kəskin söhbətimiz oldu.
Lakin sonra o, üçtərəfli komissiya yaratdı. Komissiyaya Rusiya tərəfindən Serov, bizdən isə Abbas
Abbasov başçılıq edirdilər. Ermənilər bu komissiyaya daxil olmurdular. Nəhayət, hansısa ikinci dərəcəli bir
şəxs təyin edildi. İki-üç dəfə görüşdülər və heç nə alınmadı. Bizə məlumdur ki, sonra, bir il bundan əvvəl
həmin materiallar prokurorluqdan arxivə göndərilmişdir. Bax, belə ədalətsizlik olmuşdur, başa düşürsünüzmü?
Bundan təkcə Azərbaycanda deyil, hər yerdə – Qərbdə də, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da və başqa
yerlərdə də xəbər tutdular. Gennadi Nikolayeviç, başa düşün ki, bu, əlbəttə, bizim adamlarda belə əhvalruhiyyə yaratdı və yaratmaqdadır.
Mən bu barədə danışarkən demək istəyirəm ki, bütün bu dövr ərzində biz Rusiyanın Ermənistana və
Azərbaycana eyni münasibətini hiss etməmişik. Sözsüz ki, biz narazı idik, buna görə narahatlıq keçirirdik.
Niyə belədir? Axı biz 200 il Rusiya ilə birlikdə olmuşuq. Bizim indi də dostluq münasibətlərimiz var və
bunu inkişaf etdirmək istəyirik. Məgər regionda əmin-amanlıq yaratmaq üçün bu münaqişənin həllinə ədalətlə,
obyektiv yanaşmaq mümkün deyil? Bunun Rusiya üçün də böyük əhəmiyyəti var. Lakin bu, baş vermir.
Təbiidir ki, mən hər şey barədə danışmaq istəyirəm. Bu məsələdə xristian, müsəlman söz-söhbəti, belə
əhval-ruhiyyələr var. 1999-cu ildə Ermənistan parlamentində terror aktı törədiləndə və mürəkkəb vəziyyət
yarananda Yeltsin belə bir bəyanatla çıxış etdi ki, biz Ermənistanı dəstəkləməliyik, axı bu, xristian ölkəsidir
və bizim yaxın müttəfiqimizdir. Çox sağ olun ki, onların sizin yaxın müttəfiqiniz olmasını dediniz, lakin
xristianlığın buna nə dəxli var?.. Əgər bunu Rusiya prezidenti deyirsə, onda təsəvvür edirsinizmi, bu,
Azərbaycana necə mənfi təsir göstərir.
Mən bu barədə danışıram, bəlkə də bütün bunları eşitmək kiməsə o qədər də xoş deyil, lakin mən açıq
danışan adamam. Rusiya ilə qarşılıqlı münasibətlərdə mən tam səmimiyəm, heç bir gizli niyyətim yoxdur.
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Bu gün mən Rusiya ilə münasibətlərin inkişaf etdirilməsi mövqeyində möhkəm dayanmışam. Məncə, hətta
Qərbdə bəzi mətbuat orqanları Gürcüstan ilə Rusiya arasında yaranmış münasibətlərdən danışarkən
vurğulayırlar ki, Azərbaycan Rusiya ilə yaxşı münasibətlərdədir, bəs Gürcüstanın niyə bu cür münasibətləri
yoxdur? Ünvanımıza deyilən belə xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Biz bunu davam etdirəcəyik.
Sabah mən Vladimir Vladimiroviç Putinlə görüşəcəyəm, biz bütün bu məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi
aparacağıq. Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir. Biz bu xətti bundan sonra da davam etdirəcəyik.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Çox sağ olun. Heydər Əliyeviç, eşitmişəm ki, ATƏT-in Minsk qrupunun
həmsədrləri tezliklə yenə buraya gələcəklər. Onların təkliflərində yenilik olacaq, yoxsa hər il olduğu kimi,
eyni təkliflərdir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsinizmi, onlar dəfələrlə gəliblər, indi də sentyabrın 27-28-də Ermənistanda və
Azərbaycanda olacaqlarını vəd edirlər. Allah eləsin ki, hansısa təkliflərlə gəlsinlər, mən bunu çox istəyirəm.
Hər dəfə mən də, ictimaiyyətimiz də Rusiyanın, Birləşmiş Ştatların və Fransanın həmsədrlik etdiyi ATƏT-in
Minsk qrupu nümayəndələrinin gəlişini ümidlə gözləyirik. Mən sizə dedim, onlar 1997-ci ildə iki təklif irəli
sürdülər. Biri ilə biz razılaşdıq, Ermənistan razılaşmadı. İkincisi ilə biz razılaşdıq, Ermənistanda da razılığa
doğru proses gedirdi, sonra isə hər şey pozuldu.
Sizə hər şeyin aydın olması üçün deməliyəm ki, üç il əvvəl – yeri gəlmişkən, bu, Rusiyanın təşəbbüsü idi
– ATƏT-in Minsk qrupu birdən-birə «ümumi dövlət» haqqında layihə irəli sürdü. Ümumi dövlət nə
deməkdir? Azərbaycan ərazisində olan Dağlıq Qarabağ dövlətə çevrilir, Azərbaycan da dövlətdir. Bir-biri ilə
əlaqəsi olmayan ümumi dövlət. Onlar belə izah etdilər ki, guya bu zaman bizim ərazi bütövlüyümüz pozulmayacaq. Axı bu yalandır. Biz bununla heç cür razılaşmadıq. Yeri gəlmişkən, mən bilirəm, bu layihənin
müəllifi Rusiya XİN idi.
Lakin Ermənistan dərhal onunla razılaşdı.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Bu hətta federasiya da deyil? Hansısa konfederasiyadır, eləmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Xeyr, federasiya yox, ümumi dövlət. Nə ümumi dövlət? Dünyada, ümumiyyətlə,
belə praktika yoxdur! Deyəsən sizi yordum?
Y u r i N i k i f o r e n k o (Dövlət Dumasının deputatı): Rusiyanın «İzvestiya» qəzeti Azərbaycana
bütöv səhifələr həsr edib və xoş sözlər yazmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Məgər mən bunu inkar edirəm? Rusiya mətbuatında belə xoş sözlər
çox dərc olunur.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Heydər Əliyeviç, indi təməli qoyulmuş Bakı–Ceyhan neft kəməri
haqqında çox söz-söhbət gedir. Lütfən deyin, Bakı–Novorossiysk neft kəmərindən gələcəkdə istifadə
olunmasını necə təsəvvür edirsiniz? Bildiyimə görə, onun haqqında sazişin müddəti hər il uzadılır. Elədirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz Bakı–Novorossiysk neft kəmərindən istifadə edirik.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Yəni, o bağlanmayacaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, yox. Biz onunla Novorossiyskə neft vuracağıq. Amma onun gücündən tam
istifadə olunmur, çünki biz onun vasitəsilə öz neftimizi, yəni neft şirkətimizin çıxardığı nefti ixrac edirik. Biz
bu barədə əvvəlcədən razılaşmışıq. Konsorsiumun hasil etdiyi neft də əvvəllər digər boru kəmərləri
olmadığına görə Bakı–Novorossiysk boru kəməri ilə göndərilirdi. Ona görə də o vaxt kəmər tamamilə doldurulurdu, hərçənd o vaxt da çətinliklər çəkirdik, çeçenlər onu dəfələrlə bağlamışdılar. Sonra dolayı sahə
çəkildi. Biz neftin bu boru kəməri ilə göndərilməsini davam etdirəcəyik. Bundan əlavə, biz Rusiyadan ildə 4
milyard kubmetr qaz alırıq, elektrik enerjisi alırıq, özü də onların haqqını dərhal ödəyirik, bizim Rusiyaya
heç bir borcumuz yoxdur.
G e n n a d i S e l e z n y o v: Heydər Əliyeviç, sağ olun. Rusiyaya səfərimizin uğurlu olmasını
arzulayırıq. Biz isə burada, Azərbaycanda eyni uğurla işləyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə, Azərbaycanda, Bakıda vəziyyət sabitdir, yaxşıdır, siz mənsiz də burada
özünüzü mənimlə olduğunuz kimi hiss edəcəksiniz. Axşam Bakını gəzməyə çıxın, seyr edin, burada heç kimi
öldürmürlər. Biz burada çox yaxşı qayda-qanun yaratmışıq.
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RUSİYA FEDERASİYASININ PREZİDENTİ
VLADİMİR PUTİNİN DƏVƏTİ İLƏ RUSİYA FEDERASİYASINA İKİ GÜNLÜK
İŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHIBƏ
(23 sentyabr 2002)
23 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim Rusiyaya səfərim haqqında məlumat mətbuatda verilibdir, xəbəriniz
var. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin məni Moskvaya işgüzar səfərə dəvət edibdir. Mən də bu səfəri
həyata keçirirəm. Orada bizim danışıqlarımız olacaqdır. Ondan sonra biz üç saziş imzalayacağıq. Əsas
müqavilə Xəzər dənizində Azərbaycanın və Rusiyanın sərhədinin tam koordinatlarla müəyyən olunması
haqqındadır. Biz ümumi xarakterli belə bir sənəd imzalamışdıq.
Amma indi bizim mütəxəssislər, Rusiyanın mütəxəssisləri bu sazişi hazırlayıblar. Bu cür sazişi Rusiya
Qazaxıstan ilə imzalayıbdır, bizimlə də imzalayacaqdır. Bu çox yaxşı bir haldır.
Başqa iki saziş də var. Bir müddətdən sonra təhsil haqqında saziş də imzalanacaqdır. Əsas odur ki, mən
prezidentlə fikir mübadiləsi aparıb bir çox məsələlər, başlıcası, Rusiya–Azərbaycan əlaqələrinin bugünkü
vəziyyəti və inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar danışacağam.
Əgər indi sizin dəyərli sualınız varsa, mənə deyin. Yoxdursa, xırda-xuruş suallarla mənim vaxtımı
almayın. Mənim 6-7 dəqiqə vaxtım var.
S u a l: Cənab Prezident, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar aparılacaqmı?
C a v a b: Mütləq aparılacaq. Siz bu şeyləri soruşursunuz. Nə vaxt ola bilər ki, mən hansısa dövlət başçısı
ilə görüşüm, Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında danışmayım? Xüsusən də prezident Putin ilə.
Buna söz ola bilməz. Ona görə ki, Rusiya Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Əgər dünən Azərbaycan
televiziyasına baxdınızsa, mən buraya gəlmiş Rusiyanın parlament nümayəndə heyəti ilə söhbət etdim və
Ermənistan haqqında danışdım. Belə olan halda sən mənim vaxtımı alıb bu cür suallar verirsən.
S u a l: Cənab Prezident, 1994-cü ildən bəri İranın mövqeyinin əslində dəyişməz qaldığı nəzərə
alınarsa, Sizcə, bu gün imzalanacaq ikitərəfli saziş Xəzər dənizinin hüquqi statusunun müəyyən
olunmasında konsensusa gəlməyə kömək edəcəkmi?
C a v a b: Mövqelər dəyişməmişdir, biz öz mövqeyimizi müəyyənləşdirmişik və sazişi imzalayacağıq.
İranla isə biz işləyirik. Bizim ekspertlər burada da, İranda da görüşürlər. Bu danışıqlarda əsas şəxs olan
Səfəri bu yaxınlarda Bakıya gəlmiş, görüşlər keçirmişdir. Bir müddət sonra isə burada bütün Xəzəryanı
ölkələrin ekspertlərinin görüşü olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların statusu ilə bağlı orada hansısa sənəd
imzalanacaqmı?
C a v a b: Yox, biz belə bir sənəd imzalamaq istəmirik. Çünki bunun əhəmiyyəti yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Seleznyov ilə görüşdə Rusiyanın Ermənistana bir milyard dollarlıq
silah verməsi məsələsini qaldırmışdınız. Bu dəfəki səfərinizdə prezident Putinlə görüşdə bu məsələ
qaldırılacaqmı?
C a v a b: Bilirsən, mən bu məsələni çox qaldırmışam və Vladimir Putinlə görüşlərdə də çox
qaldırmışam. Ancaq bunların hamısı indi, müəyyən mənada, artıq arxada qalıblar. Bunu qaldırmağın
əhəmiyyəti yoxdur. Mən sadəcə, dünən parlament nümayəndə heyətinə dedim ki, onlar bilsinlər. Özü də
eşitdiniz, mən Seleznyova dedim ki, sizin özünüz Dumada müzakirə etmişdiniz, prokurorluğa vermişdiniz.
Sonra bunu batırdınız.
S u a l: Cənab Prezident, artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəmərinin bünövrəsi qoyulubdur. Siz oradakı
nitqinizdə demişdiniz ki, bu, regionda sabitliyin təminatçısı olacaqdır. Azərbaycan münaqişəni sülh
yolu ilə həll edə bilməsə, bu kəmərin çəkilməsi hərbi əməliyyatların başlanmasına maneçilik törədə
bilərmi?
C a v a b: Bilirsiniz, bu kəmərin çəkilməsi Ermənistan–Azərbaycan münasibətlərinə, güman edirəm, o
qədər təsir göstərə bilməz. Ancaq bu kəmərin olmasının hərbi əməliyyatlara maneçilik törətməsi – siz bu gün
gələcək üçün sözlər danışırsınız. Əgər hərbi əməliyyatlara ehtiyac olsa, bunun yolları tapılar.
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S u a l: Cənab Prezident, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu həftə regiona gəlirlər.
Onlardan hansısa təklif gözlənilirmi?
C a v a b: Gələcəklər, görək nə təklif verəcəklər. Siz də bunu biləcəksiniz.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dünən Seleznyov ilə görüşdə bildirdiniz ki, Ermənistan belə bir iddia
ilə çıxış edir ki, Qarabağın ona birləşdiriləcəyi təqdirdə Azərbaycan torpaqlarını azad edə bilər.
Əvvəllər də belə bir təklif var idi, yoxsa bu, son vaxtlar olubdur?
C a v a b: Əvvəldə var idi, elə indi də belədir. Ona görə biz bu məsələni həll edə bilmirik. Məsələn,
1997-ci ildə Minsk qrupu bir təklif vermişdi, biz razı olduq, onlar razı olmadılar. Təklif belə idi ki, Dağlıq
Qarabağın ətrafında olan Azərbaycan rayonları işğaldan azad olunur, amma Dağlıq Qarabağın statusu
haqqında danışıqları davam etdiririk. Bu çox da yaxşı idi və biz bununla razı olduq. Amma ermənilər bunu
qəbul etmədilər. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN VƏ RUSİYA PREZİDENTLƏRİNİN
TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜNDƏN SONRA DÖVLƏT BAŞÇILARININ GENİŞ TƏRKİBDƏ
AZƏRBAYCAN–RUSİYA DANIŞIQLARI
(23 sentyabr 2002)
Moskva, Kreml
«Predstavitelskiy kabinet»
23 sentyabr 2002-ci il
V l a d i m i r P u t i n: Hörmətli həmkarlar, dostlar, icazə verin, sizi Moskvada bir daha salamlayım.
Mən çox şadam ki, son vaxtlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər belə intensiv inkişaf edir. Mənə
məlum olduğuna görə, dünən siz Bakıda bizim parlamentin sədrini qarşılayırdınız, bu gün isə nəinki
qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra məsələləri müzakirə etmək üçün, həm də çox böyük əhəmiyyət verdiyimiz
sənədlərin imzalanması üçün burada, Moskvadasınız. Bunlar Xəzərin dibinin bölünməsi haqqında sənəd,
təhsil məsələlərinə dair və bəzi digər problemlər haqqında sənədlərdir. Heydər Əliyeviç, mən bilirəm ki, şəxsən Siz onların üzərində xeyli müddət və gərgin işləmisiniz.
Çox ümidvaram ki, birgə işimiz bu sənədlərin imzalanması ilə başa çatacaq və gələcək üçün,
uzunmüddətli perspektiv üçün münasibətlərimizi bu sənədlərin əsasında quracağıq.
Təəssüf ki, ötən illərdə əmtəə dövriyyəmizin bir qədər azaldığı müşahidə edilmişdir. lakin bu, cari ilin ilk
aylarında artmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təxminən 60 faiz. Yeri gəlmişkən, Rusiya ilə əmtəə dövriyyəmiz birinci
yerdədir.
V l a d i m i r P u t i n: Heydər Əliyeviç, mən bunu bilirəm. Onu da bilirəm ki, şəxsən Siz rus
mədəniyyətinin, rus dilinin inkişafına və dəstəklənməsinə böyük diqqət yetirirsiniz. Buna görə biz Sizə çox
minnətdarıq. Biz bunu bilir və hiss edirik.
Heydər Əliyeviç, biz Sizi görməyimizə çox şadıq və «Xoş gəlmisiniz!» deyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vladimir Vladimiroviç, sağ olun. Moskvaya gəlmək, Sizinlə görüşmək və
məsələləri müzakirə etmək barədə dəvətinizə görə Sizə təşəkkür edirəm. Moskvaya hər bir səfərimizin bizim
üçün böyük əhəmiyyəti var. Şübhəsiz ki, hər bir belə görüş Rusiya–Azərbaycan münasibətlərini möhkəmləndirir və inkişaf etdirir. Siz dediniz ki, – mən çox şadam ki, bunu vurğuladınız – Rusiya–Azərbaycan
münasibətləri intensiv inkişaf edir. Bu prosesin bünövrəsini Siz 2001-ci il yanvarın 9-da Rusiya prezidentinin Azərbaycana tarixdə ilk səfəri ilə qoymusunuz. O vaxt Siz qeyd etdiniz ki, bu, Rusiya
prezidentinin yeni əsrdə ilk səfəridir. Biz buna böyük əhəmiyyət veririk.
Deyə bilərəm ki, o vaxtdan bəri münasibətlərimiz bütün istiqamətlərdə – iqtisadi sahədə də, elm, təhsil
sahəsində də intensiv inkişaf edir və edəcəkdir.
Biz Rusiya ilə təxminən 100 sənəd imzalamışıq, bunların 70-i dövlətlərarası, hökumətlərarası sənəddir və
onlar Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafı baxımından işimizə çox böyük köməkdir. Siz
doğru dediniz ki, bu gün imzalayacağımız sənədlərin, xüsusən Xəzər dənizi haqqında sənədin böyük
əhəmiyyəti var.
Bilirsiniz ki, biz Sizinlə bu mövzuda çox danışmışıq və Aşqabad sammitində bu barədə fikir mübadiləsi
aparmışıq. Çox yaxşıdır ki, bir nəticə var, yəni Rusiya, Azərbaycan və Qazaxıstan bu baxımdan eyni
mövqedədirlər, hesab edirəm ki, digər Xəzəryanı dövlətlər də tədricən buna gəlib çıxacaqlar. Çünki Xəzərin neft
və qaz yataqlarının işlənilməsi son dərəcə mühüm məsələdir, bildiyiniz kimi, bunu bizim təcrübəmiz də
təsdiqləyir. Bilirəm ki, hazırda Rusiya sektorunda çox perspektivli bir quyu qazılır. Məlumdur ki, Qazaxıstan
sektorunda da qazma işlərindən sonra böyük nəticələr əldə olunmuşdur. Bunlar ancaq ilk addımlardır, çünki Rusiya sektoru barəsində deməliyəm ki, biz vaxtilə Xəzəri tədqiq etmişik – ona görə ki, Sovetlər İttifaqının hökuməti
bu işi bizə tapşırmışdı – və çoxlu yeni yataqlar aşkara çıxarmışıq. Lakin Volqa çayına, balığa və sair məsələlərə
görə Rusiya sektorunda tədqiqatlar aparmağa imkan vermirdilər. Halbuki, indi Sizin malik olduğunuz həmin böyük sektorun – biz sizinlə sərhədi müəyyənləşdirəcəyik – balığa heç bir dəxli olmayacaqdır.
Yeri gəlmişkən, fürsətdən istifadə edib demək istəyirəm ki, biz Xəzərdə 50 ildən çoxdur neft çıxarırıq.
Biz müəyyəm etmişik ki, bu, Xəzərdəki balıqlara və mikroorqanizmlərə heç bir mənfi təsir göstərmir. Ona
görə də mənə elə gəlir ki, burada böyük nəticələr əldə edəcəksiniz.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VƏ RUSİYA
FEDERASİYASININ PREZİDENTİ VLADİMİR PUTİNİN BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
(23 sentyabr 2002)

23 sentyabr 2002-ci il
Moskva
Hörmətli Vladimir Vladimiroviç!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Vladimir Vladimiroviç, bu işgüzar səfəri həyata keçirmək və məncə, Sizin artıq dediyiniz işləri görmək
üçün Moskvaya gəlmək barədə dəvətə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirəm. Mən bir daha bəyan etmək
istəyirəm ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri həmişə normal olmuşdur, lakin Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putinin Azərbaycana ilk rəsmi səfərindən sonra bu münasibətlər xüsusilə inkişaf etmişdir.
2001-ci il yanvarın 9- dakı həmin səfər Rusiya prezidentinin XXI əsrdə ilk səfəri idi və bu səfəri o,
Azərbaycana etmişdir. Ancaq məsələ təkcə bunda deyildir. Məsələ ondadır ki, biz o vaxt Rusiya-Azərbaycan
münasibətlərinə aid bir çox məsələləri olduqca ətraflı müzakirə etdik. Doğrudur, həm bizim üçün, həm də
Rusiya üçün olduqca gərəkli olan bir çox digər məsələləri də müzakirə etdik.
Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında yeni mərhələ məhz həmin dövrdən başlanmışdır. Bu
proses inkişaf edir və mən deməliyəm ki, yüksək sürətlə inkişaf edir. Heç iki il keçməyib ki, biz, ilk növbədə,
iqtisadiyyat sahəsində, siyasi sahədə və bütün digər sahələrdə nəzərəçarpacaq nəticələrə nail olmuşuq.
Vladimir Vladimiroviç burada bu gün gördüyümüz işlərdən, hansı sənədləri imzaladığımızdan danışdı.
Mən sizi bir daha yormayacağam, amma belə bir cəhət mühümdür ki, Vladimir Vladimiroviçin nəzərə
çarpdırdığı ən mühüm məqamları mən də sözbəsöz təkrarlayardım. Bizim bugünkü münasibətlərimiz, bax,
bu deməkdir.
Vladimir Vladimiroviç, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə güclü təkan verdiyinizə görə mən Sizə
minnətdaram. Mövcud olan bəzi maneələri məharətlə aradan qaldırdınız. Bu cəhətdən Siz özünüzü çox
uzaqgörən siyasi xadim kimi göstərdiniz, o mənada ki, əvvəllər olanları arxada qoydunuz. Həmin vaxtdan
biz, hər şeydən öncə, prezident Vladimir Vladimiroviç Putinin Azərbaycana, xalqımıza səmimi münasibətini,
ikincisi isə, onun münasibətlərimizin inkişafına çox böyük maraq göstərdiyini, – biz bunu daha çox istəyirik,
– üçüncüsü, onun Azərbaycana, bizim işlərimizə hədsiz diqqətini hiss edirik.
Yayda Vladimir Vladimiroviçlə biz Sankt-Peterburqda görüşdük, dahi Azərbaycan şairi Nizaminin
abidəsini açdıq, birlikdə açdıq. Bu faktın özünün rus və Azərbaycan xalqları, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
dostluğun möhkəmlənməsi üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Mən Vladimir Vladimiroviçin orada necə gözəl
nitq söylədiyini xatırlayıram. Sonra isə, onun dediyi kimi, biz yenə də bir çox məsələlərə dair ətraflı fikir
mübadiləsi apardıq. Mən həmin səfərimdən çox məmnun oldum.
Vladimir Vladimiroviç, madam ki, mən Sizin dəvətinizlə artıq üç dəfə Moskvada olmuşam, – zənn
edirəm ki, ilin sonunadək bəlkə yenə belə bir imkan oldu, – Sizi münasib vaxtda Azərbaycana dəvət etməyə
tam əsasım vardır. Siz xalqımızın Sizə olan münasibətini bilirsiniz. Mən deməliyəm ki, Vladimir
Vladimiroviç Putin elə ilk günlərdən həm Rusiyada, həm də bizim respublikada hörmət və nüfuz
qazanmışdır. Çünki gördüyü işlərdən, verdiyi bəyanatlardan hamıya bəlli olmuşdur ki, o, həqiqətən, bütün
MDB ölkələri ilə, o cümlədən Azərbaycanla münasibətlərin möhkəmlənməsini istəyir.
Vladimir Vladimiroviç, buna görə Sizə təşəkkür edirəm.
İmzaladığımız əsas sənədə gəldikdə isə, Siz ona qiymət verdiniz. Mən bu qiymətlə tam razıyam. Mən
bəyan edirəm ki, bu, çox mühüm addımdır. Xəzər dənizinin statusu, onun sektorlara bölünməsi məsələsi
artıq bir çox illərdir ki, gündəlikdədir və müzakirə olunmuşdur. Siz qısa vaxt ərzində bu işə qoşuldunuz və
Qazaxıstanla saziş imzaladınız. Bilirəm ki, onlarla da, Azərbaycanla da bu sənədlər üzərində çox işləmisiniz.
Biz də uzun müddət işləmişik. Dediyiniz kimi, biz üç Xəzəryanı dövlət mövqeyimizi müəyyənləşdirmişik və
bu, digər sahilyanı ölkələr üçün nümunə olacaqdır. Başqa yol yoxdur. Biz bu məsələ ilə çox illər məşğul
olmuşuq və çoxlu variantlar tapmışıq. İndiki variant, beynəlxalq hüquq normaları prinsiplərinə, orta xətt
prinsiplərinə uyğundur. Bunda da Vladimir Vladimiroviçin böyük rolu olmuşdur.
Vladimir Vladimiroviç, Siz Xəzər dənizində yaxşı hərbi təlimlər keçirdiniz. Xatirimdədir, Aşqabadda
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şəxsi söhbətimizdə bu barədə mənə demişdiniz. Mən təəccübləndim, Siz Aşqabaddan dərhal Həştərxana
getdiniz, digər işlərlə məşğul oldunuz, müvafiq adamları oraya çağırdınız, yaxşı hazırlaşdınız. Deməliyəm ki,
bu, ümumiyyətlə, Xəzərin tarixində belə böyük miqyaslı ilk təlimlər idi. Biz bu təlimlərdə iştirak edirdik,
onları dəstəklədik və dəstəkləyirik.
Bir daha bəyan etmək istəyirəm ki, Rusiya-Azərbaycan münasibətləri bizim xarici siyasətimizin öncül
istiqamətidir. Biz təxminən iki əsr birlikdə olmuşuq və o qədər qaynayıb-qarışmışıq, o qədər yaxınlaşmışıq
ki, bu əlaqələri qırmaq olmaz. Dövlət müstəqilliyi qazanmağımız bir-birimizdən uzaqlaşmağa heç bir əsas
vermir, əksinə, bu münasibətləri möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək lazımdır. Biz öz tərəfimizdən bunları
edirik. Vladimir Vladimiroviç, bir daha çox sağ olun.
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MOSKVAYA İŞGÜZAR SƏFƏRİ ZAMANI AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNƏ MDBMİ(U)nun FƏXRİ DOKTORU DİPLOMUNUN TƏQDİM EDİLMƏSİ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(24 sentyabr 2002)

24 sentyabr 2002-ci il
Moskva
Hörmətli İqor Sergeyeviç!
Hörmətli Anatoli Vasilyeviç!
Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu Elmi Şurasının hörmətli üzvləri!
Hörmətli professorlar və müəllimlər, əziz tələbələr!
Xanımlar və cənablar!
Mənə Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun fəxri doktoru kimi yüksək ad verdiyinə görə
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun Elmi Şurasına, rektor Anatoli Vasilyeviç Torkunova səmimi
minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən xarici işlər naziri İqor Sergeyeviç İvanovu salamlayıram, bu institut onun sərəncamındadır. İqor
Sergeyeviç, mən sizə təşəkkür edirəm ki, dünən axşam çox uzun və ağır xarici ezamiyyətdən qayıdaraq, bu
gün buraya gəlmisiniz. Çox sağ olun.
Mənim fəxri doktor adına layiq görülməyimlə əlaqəsi olanların hamısına minnətdarlığımı bildirirəm.
Mən bunu çox yüksək qiymətləndirirəm.
Mən çoxlu müxtəlif adlar, o cümlədən bir çox xarici universitetlərin fəxri doktoru adını almışam, lakin
belə nüfuzlu, hörmətli və bütün dünyada məşhur olan institutun fəxri doktoru adına layiq görülməyimin
mənim üçün xüsusi əhəmiyyəti vardır. Buna görə də mən minnətdarlığımı bildirir və sizi əmin edirəm ki, bu
yüksək adı həmişə şərəflə daşıyacaq və sizin böyük etimadınıza layiq olmağa çalışacağam.
Mən sizin qarşınızda müxtəlif mövzularda çıxış edə bilərəm. Buna görə də mənim üçün çətindir, hər
halda, mən siyasi xadiməm. Mənim fəaliyyətim cəmiyyətimizin, həyatın, dünyanın bir çox cəhətlərini əhatə
edir. Ona görə də məhdud bir məsələ üzərində dayanıb bu barədə danışmaq mənim üçün çox çətindir.
Bununla belə, mən ilk növbədə Rusiya-Azərbaycan münasibətləri barədə danışacağam. Anatoli Vasilyeviç
bu barədə dedi. Şadam ki, siz də bu fikirdəsiniz və Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin inkişafı
üçün göstərdiyimiz səyləri qiymətləndirirsiniz.
Deməliyəm ki, bu münasibətlər indi yüksək səviyyədədir. Dünən Rusiya prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putinlə mənim çox əhəmiyyətli danışıqlarım oldu. Mühüm sənədlər imzalandı. Axşam mən
onunla təkbətək görüşdüm, biz müxtəlif məsələlərə, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə və əlbəttə, Qafqaz
regionunda, MDB- də vəziyyətə, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə məsələlərinə dair fikir mübadiləsi apardıq.
Azərbaycan terrorizmlə mübarizəyə fəal surətdə qoşulmuşdur. Azərbaycan terrorizmdən, terrorçuluq
aktlarından uzun müddət əziyyət çəkmişdir və elə indinin özündə də çəkir. Bizdə hətta bir neçə dəfə
Azərbaycan prezidentinə qarşı terror cəhdi olmuşdur və şükürlər olsun ki, Allah məni qorumuşdur. Odur ki,
biz terrorizmin nə olduğunu bilirik, özü də o, belə beynəlxalq, azğın xarakter alanda.
İndi dünyada bu proses davam edir. Rusiya beynəlxalq terrorizmlə fəal mübarizə aparır. Özü də,
məsələni nə vaxt siyasi yolla, nə vaxt başqa cür həll etmək baxımından yaxşı nümunə göstərir.
Dünən biz Vladimir Vladimiroviç ilə bu məsələ barəsində də fikir mübadiləsi apardıq.
Rusiya-Azərbaycan münasibətləri bizim üçün öncül istiqamətdir. Bu, strateji tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq
münasibətləridir. Əgər Sovetlər İttifaqının süqutu və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi əldə etdiyi, təbii ki,
Rusiyanın öz suverenliyini elan etdiyi, ölkələrimiz arasında diplomatik münasibətlər yaradıldıqdan sonrakı
dövrdə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin tarixinə nəzər salsaq, açıq deməliyəm, – siz tarixi yaxşı
bilməlisiniz, – heç də hər şey hamar olmamışdır. Əvvəla ona görə ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında
müharibə gedirdi. Ermənistanın əzəli Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsinə – Dağlıq Qarabağa iddia etməsi
münaqişəyə, sonra isə geniş müharibəyə səbəb olmuşdu. Onu da deyim ki, bu münaqişə, hələ Sovetlər
İttifaqı dövründə – 1988-ci ildə başlamışdı və onun süqutu zamanı da davam edirdi. Təəssüf ki, Sovetlər
İttifaqının rəhbərliyi o vaxt münaqişənin nizama salınması, aradan qaldırılması üçün tədbir görmədi. Üstəlik,
bizdə konkret məlumatlar var ki, Siyasi Büronun bəzi üzvləri, o cümlədən baş katib Qorbaçov Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan qoparılıb Ermənistana verilməsinə kömək edirdilər. Müharibə gedirdi,
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Azərbaycan müstəqillik əldə etdi. Rusiya ilə diplomatik münasibətlər quruldu.
İkinci tərəfdən, Azərbaycanda bir neçə il ərzində, ölkənin dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən əvvəl, çox
ağır daxili siyasi vəziyyət yaranmışdı. Təəssüf ki, o zaman populizm, bir çox digər şeylər fonunda müxtəlif
qüvvələr meydana çıxmışdı. Azərbaycanda belə qüvvələr çox idi. Azərbaycanda müharibə getdiyindən, –
ölkəmizin isə o zaman mütəşəkkil ordusu yox idi, – ayrı-ayrı qüvvələr hakimiyyət uğrunda mübarizə
aparmaq üçün silahlı dəstələr yaratmışdılar. Bax, belə bir mübarizə gedirdi. Bütün bunlar 1993-cü ildə
Azərbaycanda vətəndaş müharibəsinə, fəlakətə, mahiyyət etibarilə Azərbaycanın parçalanmasına gətirib
çıxardı.
Bu şəraitdə və sonralar Rusiya ilə münasibətlər o qədər də hamar olmamışdı. 1992-ci ilin əvvəllərində
hakimiyyətə gəlmiş Xalq Cəbhəsinin nümayəndələri Rusiya-Azərbaycan əlaqələrinə münasibətdə mənfi
mövqe tutdular və hətta Azərbaycan MDB-yə, keçmiş Sovetlər İttifaqı respublikalarının yaratdığı Birliyə
daxil olmaqdan imtina etmişdi.
1993-cü ildə biz böyük çətinliklə də olsa, bunları aradan qaldırmağa, vətəndaş müharibəsinin, bir neçə
silahlı dövlət çevrilişi cəhdlərinin qarşısını almağa və Azərbaycanda sabitliyi bərpa etməyə nail ola bildik.
Burada Anatoli Vasilyeviç mənim tərcümeyi-halımdan danışdı. Məni Bakıya dəvət edib parlamentin sədri
seçən kimi, bu ağır şəraitdə prezident öz postunu ataraq, sözün əsl mənasında, dağlara qaçıb, guya
respublikanı oradan idarə etməyə başlayanda, Azərbaycan parlamenti prezidentin səlahiyyətlərinin mənə
verilməsi barədə qərar qəbul etdi. Bax, respublikada vəziyyətin hələ normal olmadığı və hələ prezident
hakimiyyətinə malik olmadığım həmin dövrdə mən Moskvaya gəldim, Rusiya prezidenti ilə və digər rəsmi
şəxslərlə görüşdüm. Mən, ilk növbədə, Azərbaycanın MDB-yə daxil olması üçün parlamentin qərar qəbul
etməsinə nail oldum.
Sonra da belə problemlər çox oldu, mən sizin vaxtınızı almaq istəmirəm. Buna görə də müxtəlif
dövrlərdə münasibətlərimiz o qədər də hamar olmamışdır. Vladimir Vladimiroviç Putin prezident seçiləndən
sonra biz münasibətlərin dəyişdiyini dərhal hiss etdik. O, 2001-ci ildə XXI əsrdə ilk xarici səfərini
Azərbaycana etdi. Bütün ictimaiyyətimiz bunu çox yüksək qiymətləndirdi. Rusiya prezidenti Azərbaycanla
şəxsən tanış ola və Rusiyaya münasibəti görə bildi. Həmin dövrdə bizdə daxili siyasi vəziyyət sabit idi.
Rusiya ilə münasibətlərimiz də uğurla inkişaf edirdi.
Biz müstəqillik əldə etdikdən sonra münasibətlərimizin tarixi barədə danışsaq, deməliyik ki, prezident
Putinin Azərbaycana səfəri münasibətlərimizin yeni mərhələsinin başlanğıcı oldu. Bundan sonra mən
Rusiyaya dövlət səfəri etdim.
Biz Vladimir Vladimiroviç Putinlə dəfələrlə görüşmüşük, xarici işlər naziri İqor Sergeyeviçlə fəal əlaqə
saxlamışıq, yeri gəlmişkən, o, hələ nazir olmamışdan qabaq Azərbaycanın köhnə dostu idi. İqor Sergeyeviç
Azərbaycanı yaxşı tanıyır. Təbiidir ki, digər idarələrlə də əlaqələrimiz var. Dünən biz söhbət edəndə,
sənədləri imzalayanda mən şad oldum ki, Vladimir Vladimiroviç Putin öz çıxışında Rusiya-Azərbaycan
münasibətlərinin inkişafı üçün görülmüş bütün işləri çox yüksək qiymətləndirdi.
Təkrar edirəm, biz buna böyük əhəmiyyət veririk və öz xarici siyasətimizdə həmin xətti davam
etdirəcəyik, bu, bizim üçün çox vacib yoldur.
Qafqaz dünyanın mürəkkəb regionudur. Buna görə də Qafqazda vəziyyət qonşu ölkələr üçün böyük
əhəmiyyətə malikdir. Şimali Qafqaz Rusiyanın tərkibində olduğu üçün Qafqaz bizim – Rusiyanın,
Gürcüstanın, Ermənistanın, Azərbaycanın – ümumi problemimizdir. Mən deməliyəm ki, Vladimir
Vladimiroviç buna da böyük diqqət yetirir. Dörd prezidentin iştirakı ilə bizim bir neçə görüşümüz olmuşdur.
Bütün bu görüşlər çox faydalı olub, düşünürəm ki, onlar davam edəcəkdir.
Lakin siz bilirsiniz ki, Qafqazda Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişə davam etməkdədir.
Gürcüstanda daxili münaqişə vardır. Rusiyanın cənubunda – Şimali Qafqazda, Çeçenistanda vəziyyətin necə
mürəkkəb olduğunu hamımız bilirik. Lakin təkcə bunlar deyil, digər məsələlər də çoxdur. Ona görə də
Qafqazda sülhü, təhlükəsizliyi, əmin-amanlığı təmin etməyə çalışırıq, çünki bu bizə, Qafqaz xalqlarına da,
Rusiyaya da lazımdır. Təəssüf ki, bu istiqamətdə görülən tədbirlər hələlik bir nəticə vermir. Məsələn, mən
sizə Ermənistan- Azərbaycan münaqişəsi barədə deyə bilərəm. 1994-cü ildə biz atəşkəs barədə razılığa
gəldik, yəni artıq müharibə yoxdur. Məsələni həll etmək üçün 8 ildir ki, sülh danışıqları gedir, lakin hələ də
nəticəsi yoxdur.
Məsələ bundadır ki, bu münaqişə və müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri bəzi hallardan,
xaricdən köməkdən və Azərbaycanın daxilindəki qeyri-sabitlikdən istifadə edərək, iddiasında olduqları
Dağlıq Qarabağı işğal edə bilmiş, onun ardınca isə Azərbaycanın daha 7 iri rayonunu zəbt etmişlər.
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini təşkil edən həmin torpaqlardan bir milyondan artıq azərbaycanlı
qovulmuşdur və indi onlar çadırlarda, ağır şəraitdə yaşayırlar. Biz onları yerbəyer edə bilmirik, bir də ki,
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onlar öz doğma torpaqlarına qayıtmalıdırlar.
Bəs məsələ nədən ibarətdir? Siz – beynəlxalq münasibətlər sahəsində mütəxəssislər bilməlisiniz, heç bir
sirr yoxdur. Ermənistan Dağlıq Qarabağı özünə birləşdirmək iddiasındadır. Biz bununla razılaşa bilmərik.
Bura Azərbaycanın əzəli tarixi torpağıdır. Münaqişəyə qədər orda ermənilər də, azərbaycanlılar da
yaşamışlar. Ermənilər çoxluq təşkil edirdilər. Əhalinin sayı isə cəmi 150-160 min nəfər idi. Yəni, bu, kiçik
vilayət idi. Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində muxtar vilayət statusuna malik idi. Bu status vilayətə
çox böyük üstünlüklər verirdi, biz mehriban yaşayırdıq, heç bir problem yox idi. Lakin Ermənistanda
"Böyük Ermənistan" uğrunda mübarizə aparanlar bu münaqişəni törətmişlər.
İndi Ermənistan təkid edir ki, dağlıq Qarabağı ona vermək lazımdır. Onlar bunun müqabilində ancaq
azərbaycanlıların yaşamış olduqları rayonları azad etməyi, yəni öz silahlı qüvvələrini həmin ərazilərdən
çıxarmağı vəd edirlər. Biz bununla razılaşa bilmərik. Onlar bu mövqedən geri çəkilmirlər. ATƏT-in Minsk
qrupunun düzgün təklifi vardır. Siz bilirsiniz ki, hələ 1992-ci ildə ATƏT Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsini sülh yolu ilə nizamlamaq üçün xüsusi Minsk qrupu yaratmışdır və indi həmin qrupa Rusiya,
Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransa başçılıq edirlər. Həmsədrlərin nümayəndələri bu problemlə məşğul
olur, müxtəlif təkliflər hazırlayır, fəal tədbirlər görürlər.
1997-ci ildə, hesab edirəm ki, hər iki tərəf üçün məqbul olan təkliflər irəli sürüldü. Biz onları qəbul
etdik, lakin Ermənistan qəbul etmədi. Bu təkliflərin mahiyyəti nədən ibarət idi? Onların mahiyyəti bundan
ibarət idi ki, Ermənistan silahlı qüvvələri Azərbaycanın ancaq azərbaycanlıların yaşamış olduqları
rayonlarını azad edir, oralardan çıxır, Dağlıq Qarabağa çəkilirlər, Dağlıq Qarabağın statusu məsələsi isə
müzakirə olunacaqdır. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsinə gəldikdə isə, hələ 1996-cı ildə ATƏT-in
Lissabon zirvə toplantısında Dağlıq Qarabağa Azərbaycan Respublikasının tərkibində ən yüksək status
verilməsi haqqında qərar qəbul olunmuşdur. Bu, məqbul təklifdir. Biz bununla razıyıq. Onlar o zaman gərək
ki, bu təklifi qəbul etmək istəyirdilər və müzakirə edirdilər. Ermənistanın o vaxtkı prezidenti Levon TerPetrosyan bu təklifi dəstəklədiyini açıq bəyan etdi. Lakin sonra Ermənistanın rəhbərliyində dəyişikliklər baş
verdi və bu variantı, əslində, dəfn etdilər. Başqa məqbul variantlar təqdim olunmur. Mən 1999-cu ildən
Ermənistan prezidenti Koçaryanla bilavasitə görüşürəm. Avqustun 14-də mən onunla ErmənistanAzərbaycan sərhədində görüşdüm. Biz dörd saat çox gərgin söhbət etdik. Sanki müəyyən kompromislər,
daha nəsə tapmaq mümkündür, lakin hələlik heç nə yoxdur. Buna görə də Qafqazdakı vəziyyət, indiki halda,
bu ciddi problemlə səciyyələnir.
Digər ciddi problem Gürcüstandakı münaqişədir. Çeçenistan da ciddi problemdir. Bütün bunlar
vəziyyətimizi mürəkkəbləşdirir. Təkrar edirəm, biz sülh mövqeyində durmuşuq. Ermənistanla sülh bağlamaq
və mehriban qonşu kimi yaşamaq istəyirik. Bizim Gürcüstanla normal münasibətlərimiz vardır və bu
münasibətləri inkişaf etdirmək istəyirik. Rusiya ilə münasibətlərimiz, artıq dediyim kimi, yüksək
səviyyədədir. Biz Rusiyanın müvafiq qüvvələrinin öz ərazisində – Rusiya ərazisində beynəlxalq terrorizmlə
apardığı mübarizəni, əlbəttə, tam dəstəkləyirik. Bu, məhz beynəlxalq terrorizmlə mübarizədir. Yeri
gəlmişkən, beynəlxalq terrorizm bugünkü vəziyyətin yarandığı vaxtdan xeyli qabaq meydana çıxmışdır.
Qafqaz haqqında, respublikamız haqqında bunları deyə bilərəm.
İndi də bir neçə kəlmə yaşayışımız haqqında. Əlbəttə, Sovetlər İttifaqının süqutundan sonra hər yerdə,
bütün respublikalarda mürəkkəb vəziyyət yaranmışdı. Azərbaycan ilk illər siyasi, iqtisadi və sosial böhran
vəziyyətində idi. Biz bu böhrandan 1993-cü ildən etibarən çıxdıq, iqtisadiyyatımızı inkişaf etdirməyə
başladıq. İndi iqtisadiyyatımız uğurla inkişaf edir. Ümumi daxili məhsulun, sənaye və kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalının artım sürəti yüksəkdir. Bunlar hamısı, əvvəla, Azərbaycana iri sərmayəçilərin,
xüsusilə də, Xəzər dənizində neft sənayesi xətti ilə cəlb olunması sayəsində mümkün olmuşdur. İkincisi, biz
iqtisadiyyatda, sosial sahədə, hüquq sahəsində müxtəlif islahatlar aparmışıq. Beləliklə də, iqtisadiyyatda,
kənd təsərrüfatında, ticarətdə, sənayedə aparılan islahatlar vəziyyəti tamamilə dəyişdirmişdir.
Əvvəllər, Sovetlər İttifaqı dövründə Azərbaycan əti, yağı, digər məhsulları Rusiyadan, Ukraynadan,
Belarusdan alırdı. İndi isə o qədər heyvandarlıq məhsulu istehsal olunur ki, bəziləri onları respublikadan
kənara aparırlar. Biz özümüzü taxıl və bir çox digər məhsullarla tam təmin edirik. Sənayeyə gəldikdə isə,
bildiyiniz kimi, Azərbaycan iri sənaye ölkəsidir. Bizim çoxlu maşınqayırma zavodlarımız, o cümlədən neft
maşınqayırması zavodlarımız var idi. Lakin indi, təəssüf ki, onlardan tam istifadə edə bilmirik. Bir tərəfdən,
biz əvvəllər bütün məhsulları Rusiyaya göndərirdik, indi isə bunlar Rusiyada istehsal olunur, digər tərəfdən,
avadanlıq köhnəlmişdir, onu yeniləşdirmək lazımdır, bunun üçün isə vəsait gərəkdir.
Bu illər ərzində, təxminən 1994-cü ildən indiyədək Azərbaycana 9 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur,
bunun da təqribən 4 milyardı neft sənayesinə aiddir. Bilirsiniz ki, biz 1994-cü ildə xarici ölkələrin iri neft
şirkətləri, o cümlədən Rusiyanın "LUKoyl" şirkəti ilə "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" neft yataqlarının
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işlənilməsinə dair müqavilə imzalamışıq. Bunlar çox zəngin yataqlardır. Bu və digər layihələrə, – bizim belə
birgə layihələrimiz çoxdur, – 4 milyard dollar sərmayə qoyulmuşdur. Qalan sərmayə başqa daxili məsələlərə
yönəldilmişdir. Bizim biznesmenlərimiz yaranmışdır. Düzdür, Rusiyadakı kimi biznesmenlərimiz yoxdur.
Lakin biz özümüzün orta miqyaslı milli biznesmenlərimizin yetişməsi üçün çalışırıq. Rusiyadakı miqyasa isə
biz çata bilmərik, sadəcə olaraq, Azərbaycanda belə imkanlar yoxdur. Lakin biz bu yolla gedirik.
Azərbaycan bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir. Biz bu bazar iqtisadiyyatını, islahatları, necə deyərlər, çox
cəsarətlə, özü də bir çox il əvvəldən həyata keçirməyə başlamışıq. Bu da öz nəticəsini verir. Azərbaycan öz
müstəqilliyini, demokratiya yolu ilə getdiyini elan edəndən biz bütün bu illər ərzində demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət qurmaq üçün çox iş görmüşük. Böyük uğurlar qazanmışıq. Bizdə söz azadlığı, vicdan
azadlığı, mətbuat azadlığı var, hər şey azaddır. 8 milyon əhalisi olan kiçik respublikamızda həddən çox qəzet
çıxır. Əlbəttə, əksəriyyəti özəl qəzetlərdir və çoxu müxalifətə məxsusdur.
Biz demokratiya yolu ilə bundan sonra da gedəcəyik. Biz Avropa Şurasına qəbul olunmuşuq və
deməliyəm ki, bu məsələdə Rusiyanın dəstəyini daim hiss etmişik. İndi Xəzər dənizində Rusiya ilə
əməkdaşlığımız sahəsində çox yaxşı şərait yaranır. Bilirsiniz ki, neçə illərdir Xəzəryanı dövlətlər arasında
dənizin dibinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinə ciddi əməl olunmaqla sektorlara bölünməsinə dair danışıqlar
gedir. Biz buna bir neçə il sərf etmişik və elə dünən prezident Putin ilə imzaladığımız ən mühüm sənəd
Xəzər dənizinin Azərbaycan və Rusiya sektorlarının qəti bölgüsü haqqında Azərbaycan ilə Rusiya arasında
sazişdir. Rusiya Qazaxıstanla da belə saziş imzalamışdır. Odur ki, biz, üç Xəzəryanı dövlət bu barədə artıq
razılığa gəlmişik. Qalır İran və Türkmənistan. Ümidvaram ki, onlar da razılığa gələcəklər, başqa yol yoxdur,
məsələnin başqa həlli yoxdur. Mən Azərbaycan gənclərinin Rusiyada təhsil almasına böyük əhəmiyyət
verirəm. Yəqin, bəzilərinizin xatirindədir, hələ sovet dövründə mən Azərbaycan Kommunist Partiyası
Mərkəzi Komitəsinin birinci katibi olarkən hər il Rusiyanın müxtəlif təhsil müəssisələrində Azərbaycan üçün
güzəştli əsaslarla 800 yer ayrılması barədə Sovetlər İttifaqı hökumətinin qərar çıxarmasına nail olmuşdum.
Mən istəyirdim ki, gənclərimiz öz respublikamızda qapanıb qalmasınlar, yalnız öz milli universitetlərində
təhsil almasınlar, Rusiya ali məktəblərində də oxusunlar. Çünki Rusiyanın bir çox ali məktəbləri bizimkilərlə
müqayisədə onda da xeyli yüksəkdə idi, bu gün də yüksəkdədir. Mən istəyirdim ki, azərbaycanlılar
keyfiyyətli təhsil alsınlar. İkincisi, mən buna yaxınlaşma, ünsiyyət vasitəsi kimi baxırdım. Məsələn, onda
mən bilirdim və elə də oldu ki, Moskvada, Leninqradda, digər şəhərlərdə, – məsələn, Komsomolsk-Amur
şəhərinin politexnik institutunda, – təhsil alan azərbaycanlıların bəziləri evlənib Rusiyada qaldılar.
Evlənməsələr də, – mən demirəm ki, onlar axıra qədər subay qalırdılar, – hər halda Rusiyada məskunlaşdılar.
Bax, o zaman biz belə xətt götürmüşdük. İndi, əlbəttə, belə böyük imkanlar yoxdur. Lakin mən burada
təhsil alan azərbaycanlı tələbələri görəndə, Anatoli Vasilyeviçin bu barədə məlumatını eşidəndə çox şad
oldum.
Sizə deyim ki, institutunuz Sovetlər İttifaqında bir nömrəli institut idi. Təkcə diplomatlar, beynəlxalq
münasibətlər üzrə mütəxəssislər hazırladığına görə deyil, həm də ona görə ki, burada təhsil çox yaxşı təşkil
olunmuşdu. İnstitut əla təhsil verirdi. Bu institutu bitirənlər müxtəlif sahələrdə çox uğurla işləyirdilər. Amma
bu instituta daxil olmaq çox çətin idi. Məsələn, o zaman Azərbaycana cəmisi 4-5 yer ayrılırdı. Özü də
namizədlərə komsomol xasiyyətnamə verməli idi, sonra sənədlərə Azərbaycan KP MK-nın beynəlxalq
şöbəsinə baxılırdı. Yalnız ondan sonra buraya göndərirdilər. İndi isə institutunuzda o vaxtkından xeyli çox
azərbaycanlı təhsil alır.
İnstitutunuzun tarixi çox zəngindir, mən ona bələdəm. Lakin fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm
ki, təəssüflər olsun, yenidənqurma illərində institutunuz çox böyük repressiyalara məruz qalırdı. Anatoli
Vasilyeviç, yadınızdadırmı? Siz onda burada işləyirdiniz? Başqaları işləyirdi, yəqin onların da yadındadır. O
zaman mən Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim, nə baş verdiyini görürdüm.
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun üstünə düşürdülər. Özü də heç bir səbəb tapa bilmirdilər. Təkcə onu
irad tuturdular ki, burada əsasən diplomatların, yüksək vəzifəli şəxslərin uşaqları oxuyur. Nə olsun?
Yadımdadır, institutu yoxlayırdılar, buranın rektoru Lebedev idi, onu, necə deyərlər, döyürdülər. Sonra, siz
bilirsiniz, qəribəsi o idi ki, bu məsələ bir neçə dəfə Siyasi Büroda müzakirə olundu. Komissiya yaradıldı, ona
Partiya Nəzarəti Komitəsinin sədri Solomentsev başçılıq edirdi. İnstitutu əsla olmayan nə kimi işlərlə
günahlandırmadılar? Buna baxmayaraq, həmin yoxlama dövründə Solomentsev öz qohumunu sizin instituta
düzəltdi. Bax, belə!
Sizin institutunuz barədə hər şeyi bilirəm, çünki mənim oğlum İlham Əliyev 1977-1990-cı illər ərzində
burada təhsil almış, aspiranturanı bitirmiş, beş il müəllimlik etmişdir. Mən çox şadam ki, oğlum burada
oxumuşdur, çünki o, çox yaxşı təhsil almışdır. Təhsildən əlavə, bunların hamısının onun bir gənc kimi
formalaşmasına təsiri olmuşdur. Amma buradakılar yəqin ki, bilirlər, bəlkə də bilmirlər, 1990-cı ildə onu
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institutdan qovdular. O, burada dərs deyirdi. Yeri gəlmişkən, o, İngiltərədə staj keçmişdi və aspiranturanı
bitirdikdən sonra Londona dönməli idi. Orada onun yeri artıq müəyyənləşdirilmişdi. Elə bu zaman mən
istefaya çıxdım, məni bütün vəzifələrdən kənarlaşdırdılar, təqib etməyə başladılar. Onun da İngiltərəyə
getməsinə yol vermədilər. Nə etməli? İnstitutda qalıb dərs deməkdən başqa çıxış yolu yox idi. Axı, o başqa
harada işləyə bilərdi? O, burada dərs deyirdi. 1990-cı ildə onu qovdular. İzahat üçün müraciət etdikdə, ona
dedilər ki, Siyasi Büronun keçmiş üzvü Əliyevin oğlu burada işləyə bilməz.
Əlbəttə, bu da institutunuzun məruz qaldığı repressiyanın bir əlamətidir. Amma mən şadam ki, siz bu
repressiyaya davam gətirdiniz və indi bütün sahələrdə daha da qüvvətlənən və demokratiya yolu ilə gedən
müasir demokratik Rusiya şəraitində institutunuza böyük diqqət yetirilir və o, belə yüksək səviyyədədir. Mən
şadam ki, hazırda burada sovet dövründəkindən daha çox azərbaycanlı təhsil alır və gələcəkdə onların sayı
artsa daha da sevinərəm.
Demək istəyirəm ki, o zaman Xarici İşlər Nazirliyi bu instituta, hər halda, kifayət qədər diqqət
yetirmirdi. İqor Sergeyeviç, siz onda XİN-də işləyirdiniz, bunları məndən yaxşı bilirsiniz. O dövrdə xarici
işlər nazirinin bu instituta gəldiyini, müəllimlər və tələbələrlə görüşdüyünü xatırlamıram. Görün indi buna nə
qədər diqqət yetirilir. İşinin çoxluğuna baxmayaraq, İqor Sergeyeviç mənə və sizə diqqət əlaməti olaraq
buraya gəlmişdir.
Əziz dostlar! Mən yəqin ki, sizi yordum. Nə qədər danışdığımı bilmirəm, saata baxmamışdım. Mənə
göstərdiyiniz diqqətə görə, bu gün mənə institutunuzun fəxri doktoru adı verilməsi ilə əlaqədar bütün
sənədləri təqdim etdiyinizə görə səmimi təşəkkürümü bildirirəm. Sizi bir daha əmin edirəm ki, mən bunu
yüksək qiymətləndirirəm və institutunuzun layiqli fəxri doktoru olacağam. Müəllim və tələbələrə isə
cansağlığı, xoşbəxtlik, firavanlıq və təhsildə böyük uğurlar arzulayıram.
Diqqətinizə görə çox sağ olun.
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MOSKVAYA İŞGÜZAR SƏFƏRİ BAŞA ÇATDIQDAN SONRA BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN SUALLARINA CAVABI
(24 sentyabr 2002)
24 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz mətbuatdan, televiziyadan yəqin bilirsiniz ki, mənim Moskvaya işgüzar
səfərim necə keçib, hansı görüşlərim olub, nə məsələlər müzakirə etmişik. Bunların hamısını bilirsiniz. Bəlkə
bir şeyi bilmirsiniz ki, bu gün mən saat 12-də Moskva Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna getdim. Əvvəllər
bu təhsil ocağı diplomatlar hazırlayırdı. Həmin institut bu ilin əvvəlində mənə fəxri doktor adı veribdir. Ötən
dəfə Moskvaya səfər edərkən oraya getməyə imkan olmadı, onda mən Moskva Universitetinə getdim, bu
universitet bir qədər əvvəl mənə fəxri doktor adı vermişdi.
Oraya getdim, çıxış etdim. Bunu da televiziya ilə göstərəcəklər. Sizin aranızdakı o jurnalist orada idi. Sən
sual da verdin. Mən Moskvaya bu səfərimdən çox razıyam. Əsas mövzu o idi ki, Azərbaycan–Rusiya
əlaqələrini bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil, elm sahəsində daha da inkişaf etdirək.
Məsələn, biz orada təhsil sahəsində saziş imzaladıq. Azərbaycanın və Rusiya Federasiyasının təhsil
nazirlikləri saziş imzaladılar ki, onların diplomları Azərbaycanda, bizim diplomlar da Rusiyada tanınsın.
Elmlər doktorudur və yaxud namizədidir, onların diplomları hər iki ölkədə tanınsın. Bu da çox mühüm işdir.
Rusiyanın Təhsil naziri bizim ümumi görüşümüzdə mətbuatda məlumat verdi ki, indikindən iki dəfə çox
tələbəmiz Rusiyada ali məktəblərə qəbul olunacaq və pulsuz təhsil alacaqdır. Yəni bu sahədə də çox
əhəmiyyətli danışıqlarımız oldu.
Təbiidir ki, bizim əsas sazişimiz Xəzər dənizi ilə əlaqədar idi. Biz onu da imzaladıq, bu, son saziş idi.
Azərbaycan, Rusiya, Qazaxıstan – üç ölkə eyni mövqedədir, hər üç ölkənin bir-biri ilə sazişləri var. Bu çox
əhəmiyyətli məsələdir. Prezident Putin mətbuat qarşısında çıxış edərkən bunun əhəmiyyətini qeyd etdi.
Başqa sazişlər də əhəmiyyətlidir.
Bu ilin əvvəlində mən ilk dəfə olaraq Moskvaya dövlət səfərinə getmişdim. Bir var işgüzar səfər, bir var
rəsmi səfər, bir də var dövlət səfəri. Birinci dəfə idi ki, məni dövlət səfəri səviyyəsində qəbul edirdilər. Onda
da biz çox sənədlər imzalamışdıq. Bizim müştərək komissiyamız işləyir. Onlar da öz aralarında sənədlər
imzalayırlar.
Beləliklə, Rusiya Federasiyası ilə bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirmək çox əhəmiyyətlidir. Bu bizim
başqa ölkələrlə əlaqələrimizə nə xələl gətirir, nə də onların maraqlarına toxunur.
Rusiyada bizim danışıqlarımız ancaq bu mövzuda gedirdi. Amma biz başqa ölkələrlə hansı əlaqədəyik, nə
üçün – bu barədə orada bir kəlmə də söz deyilmədi.
Axşam prezident Vladimir Putin məni öz iqamətgahına dəvət etdi. Biz iki saat təkbətək bir çox məsələləri
müzakirə etmişik. Ancaq yenə də deyirəm, bizim hansısa ölkə ilə münasibətlərimizə bir dəfə də işarə
edilmədi. Rusiya bu məsələlərə çox demokratik yanaşır.
Bu bizə onlardan da çox lazımdır. Rusiya böyük dövlətdir. Rusiyanın böyük imkanları var. Bizim
ölkələrin ticarət əlaqələri daha da genişlənir, gələcəkdə daha da böyük fayda verəcəkdir.
Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar deyirlər ki, Rusiya–Azərbaycan əlaqələri son vaxtlar sürətlə inkişaf
etdiyinə görə oradakı azərbaycanlılara Qafqazın, yaxud Orta Asiyanın digər millətlərinə nisbətən münasibət
xeyli yaxşıdır. Bu da bizə lazımdır.
Sentyabrın 24-də səhər mən Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutuna getdim. Bu institutu
mən yaxşı tanıyıram. O, keçmişdə də SSRİ-də yeganə institut idi və orada çox yüksək təhsil verilirdi. Oraya
qəbul olunmaq da çox çətin idi. Məsələn, mən vaxtilə Azərbaycan Kommunist Partiyasının Mərkəzi
Komitəsində işləyərkən respublikamıza bu instituta qəbul olunmaq üçün 4 yer verilirdi. Namizədləri də
gərək tapaydın, seçəydin, gərək komsomol seçəydi. Komsomol seçəndən sonra sənədləri Mərkəzi Komitəyə
gətirirdilər. Mərkəzi Komitədə beynəlxalq əlaqələr şöbəsi həmin namizədin sənədlərinə baxmalı idi. Mərkəzi
Komitədən zəmanət alandan sonra da həmin adam gedib instituta qəbul imtahanı verməli idi. Bəli, o illər bu
instituta qəbul olunmaq çox çətin idi.
Bilirsiniz ki, o illərdə mənim oğlum İlham Əliyev də həmin institutda təhsil alıb, həyatının 13 ili onun
divarları arasında keçibdir. Beş il institutda təhsil alıb, üç il aspiranturada oxuyub, sonra müdafiə edib,
namizədlik dərəcəsi alıbdır. Ondan sonra da beş il orada işləyibdir.
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Mən bu gün həmin universitetdəki çıxışımda bu barədə danışdım. İlham Əliyevi vaxtilə çox ədalətsiz olaraq
oradan çıxardılar. Ona görə də sonra bizneslə məşğul oldu.
Mən bu gün oraya gələndə rektor mənə məlumat verdi ki, indi burada 25 nəfər azərbaycanlı tələbə təhsil
alır. Mən onlarla görüşdüm. Xoşuma gəldi, çox şad oldum ki, bizim gənclərimiz belə böyük universitetdə
oxuyurlar. Mən əvvəl də belə fikirdə olmuşam, indi də belə fikirdəyəm ki, bizim gənclərimiz təkcə Azərbaycanda oxumamalıdırlar. Əvvəllər bizim tələbələri Qərb ölkələrinə göndərmək imkanımız yox idi. Biz
gənclərimizi ancaq Rusiyaya, onun müxtəlif regionlarına, xüsusən Moskvaya, Leninqrada göndərirdik. Amma
indi bizim hər cür imkanımız vardır. Tələbələrimiz Qərb ölkələrində də təhsil alırlar, özü də yaxşı oxuyurlar.
Tələbələrimizdən Amerikada da oxuyanlar var. Amerikadakı Yel Universiteti ilə telekörpü təşkil olunmuşdu.
Orada böyük bir konfrans keçirilirdi. Mən onlarla bir saat söhbət apardım. Vilayət Quliyev mənə danışdı ki,
həmin universitetdə azərbaycanlı tələbələr də təhsil alırlar.
Vilayət, sən dedin ki, həmin konfransda iştirak edəndə Amerikada təhsil alan tələbələr də oraya gəlmişdilər.
V i l a y ə t Q u l i y e v: İki nəfər Yel Universitetində oxuyur, magistrantdırlar, biri menecment və biri
də elektronika üzrə. Harvard Universitetindən, Çikaqo Universitetindən də gəlmişdilər. Kletçer Diplomatiya
Akademiyasında bizim bir məzun oxuyur, ilk dəfə qəbul olunubdur, o da gəlmişdi. Əvvəlki günlərdə onlar
müzakirələrdə də fəal iştirak etmişdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi baxın, görün. Ora Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Amma Qərbi Avropada
təhsil alanlar daha çoxdur. İndi Rusiyada da təhsillərini davam etdirsinlər, orada bizə güzəştlər də verirlər.
Bunların hamısı bizim ölkəmiz, onun gələcəyi üçün çox lazımdır.
Beləliklə, mənim səfərim bu cür keçibdir. Daha güman etmirəm ki, sizə nəsə aydın deyildir ki, mənə sual
verəsiniz. Dağlıq Qarabağ məsələsi haqqında prezident Vladimir Putinlə təkbətək danışmışam. Qafqazda
vəziyyət haqqında da bizim danışığımız olub və sair.
S u a l: Cənab Prezident, rəsmi Tehran Rusiya ilə Azərbaycan arasında Xəzərin statusu ilə bağlı
imzalanan ikitərəfli sazişi tanımadığını bəyan edib. Buna münasibətinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Təəssüf edirəm.
S u a l: Rusiya–Gürcüstan münasibətlərinə Azərbaycanın…
C a v a b: Bilirsinizmi, mənim hüququm yoxdur ki, Rusiya–Gürcüstan münasibətlərini müzakirə edim.
Çünki mən ayrı dövlətin başçısıyam. O münasibət Rusiya ilə Gürcüstan arasındadır. Amma Qafqazdakı
vəziyyətlə, bu mövzu ilə bağlı prezident Putinlə faktiki olaraq fikir mübadiləsi apardıq.
S u a l: Cənab Prezident, indi İranla bağlı Azərbaycanın mövqeyi necə olacaq? İranla
münasibətləriniz necə yoluna qoyulacaq?
C a v a b: Narahat olmayın. Bizim ekspertlərimiz İranla işləyirlər. Mən Moskvaya yola düşməzdən biriki gün əvvəl İranın nümayəndəsi Səfəri burada idi. Bizim Xarici İşlər nazirinin müavini Xələfov oraya
gedəcəkdir. Danışıqlar davam edəcəkdir. Narahat olmayın.
S u a l: Cənab Prezident, Gəncədən sonra Sizin Bərdəyə və Şəkiyə səfəriniz gözlənilir. Gəncədəki
vəziyyət məlum oldu. Bərdədə və Şəkidəki vəziyyəti də eyni cür qiymətləndirmək olarmı? Ola bilərmi
ki, Bərdənin və Şəkinin sosial-iqtisadi inkişafı üçün məhz büdcədən vəsait ayrılsın?
C a v a b: Onda belə çıxacaqdır ki, mən haraya gedirəmsə, oranın sosial inkişafı üçün vəsait ayıraq? Bəs
o birisilər? Biz bu məsələlərə baxırıq, narahat olmayın.
S u a l: Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttinin təməlinin qoyulmasına Vladimir Putinin münasibəti
necə oldu?
C a v a b: Bizim aramızda bu barədə heç bir söhbət olmadı.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti Azərbaycanla Xəzərdə neftə dair saziş imzalamağı
təklif etdi, bunun əvəzində ölkəmizə qaz verəcəyini bildirdi. Bunun Azərbaycan üçün nə qədər faydası
ola bilər?
C a v a b: Bu bizim üçün əhəmiyyətlidir. Biz Bakı–Novorossiysk xətti ilə əlaqədar o vaxt Rusiya ilə saziş
imzaladıq. Hətta o vaxt söz verdik ki, ildə 5 milyon ton neft ixrac edəcəyik. Ancaq 5 milyon ton deyil, 2, 2,3,
bəzən 2,5 milyon ton olur. Biz bu işi davam etdirəcəyik. Burada heç bir problem yoxdur. Qazı da şərtlə
vermirlər ki, biz neft göndərək, onlar da bizə qaz versinlər. Bunlar bir-birindən ayrı şeylərdir. Vladimir
Putin, sadəcə, dedi ki, Azərbaycan neft, Rusiya da qaz verir. Qaz da veriləcəkdir.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya tərəfi müştərək komissiyanın səlahiyyətlərinin artırılmasını təklif
edir. Azərbaycan tərəfi bununla razıdırmı?
C a v a b: Mən bunu eşitməmişəm. Komissiyanın sədrləri – Xristenko, Abbasov bizim yanımızda idilər.
Onlara da söz verdik ki, görülən işlər haqqında geniş məlumat versinlər.
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S u a l: Dünən Moskvada imzalanmış sazişdən sonra Azərbaycanın Xəzər dənizindəki sektorunda
hansısa əhəmiyyətli dəyişiklik olubmu?
C a v a b:
Heç bir dəyişiklik yoxdur. Rusiya ilə sektorlarımızın sərhədi lap əvvəldən
müəyyənləşdirilmişdir. Hətta «LUKoyl» şirkəti ilə o vaxt haqqında saziş imzaladığımız yataq da həmin
xətdən biz tərəfdə – Yalamadan yuxarıda yerləşir. Yəni burada heç bir dəyişiklik yoxdur. Deməli, sektorların
sərhədi necə vardısa, elə də qalır.
Yeri gəlmişkən, Rusiya və Qazaxıstan sektorlarının sərhədi də əvvəlki kimi qalır. Baxmayaraq ki,
Qazaxıstanın payı 29 faizdir.
Sağ olun.
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LİTVA RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRİ
VİTAUTAS MARKYAVİÇUSUN BAŞÇILIĞI İLƏ
BU NAZİRLİYİN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(26 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
26 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Litva Ədliyyə Nazirliyi nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfəri
ölkələrimiz arasında münasibətlərin getdikcə inkişafı yolunda daha bir addımdır. Azərbaycan ilə Litva
arasında diplomatik münasibətlər mövcuddur, bu yaxınlarda Litvanın Xarici Işlər naziri Bakıya gəlmişdi.
Mən sizin prezidentinizi, o isə məni dəvət etsə də, təəssüf ki, bizim yüksək səviyyədə səfərlərimiz olmamışdır. Görünür, hələlik nə mənim, nə də onun bu səfəri həyata keçirməyə imkanımız yoxdur. Ölkələrimiz
arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafını təmin etmək üçün Litvaya səfər etmək niyyətindəyəm.
Hələ Sovetlər İttifaqının süqutundan əvvəl Litvada müstəqillik uğrunda fəal mübarizə gedirdi. Bu yolda
Litvada da, Azərbaycanda da dinc əhali arasında qurbanlara səbəb olmuş faciəli hadisələr baş verdi.
Baltikyanı respublikalar öz hərəkətləri ilə Sovetlər İttifaqını müəyyən qədər laxlatdılar. Hərçənd, həmin
dövrdə dünyada baş verən ictimai-tarixi proseslər, Sovetlər İttifaqının süqutu ərəfəsində burada yaranmış
vəziyyət İttifaqın daha yaşamayacağından xəbər verirdi.
1990-cı ildə Moskvada məni təqib etməyə başlayanda buraya gəlməyə məcbur oldum və məni
Azərbaycan parlamentinin deputatı, Naxçıvan Muxtar Respublikası parlamentinin sədri seçdilər. O zaman
Sovetlər İttifaqı hələ mövcud idi. Mən, 13 ildən artıq Azərbaycan Kommunist Partiyası MK-nın birinci katibi
işləmiş insan burada çıxış edərək bəyan edirdim ki, Sovetlər İttifaqı dağılır, öz müstəqilliyimizə nail
olmalıyıq. O zaman, 1991-ci ilin martında Sovetlər İttifaqının saxlanmasına dair referendum keçirilirdi.
Mən Azərbaycanın bu referendumda iştirakına qarşı çıxış etdim və dedim ki, artıq öz müstəqilliyimiz
haqqında düşünmək vaxtıdır. Lakin o illərdə parlamentdə mühafizəkar qüvvələr olduğundan Azərbaycanda
referendum keçirildi, Naxçıvan Muxtar Respublikası isə referendumda iştirak etmədi.
Baltikyanı respublikalar öz müstəqillikləri uğrunda fəal mübarizə aparırdılar, habelə Litvanın tanınmış
siyasi xadimi Algirdas Brazauskas bu prosesdə böyük rol oynayırdı. Yadımdadır, Mərkəzi Komitənin
plenumlarında onu çox danlayırdılar. Afərin, dediyindən dönmürdü. Beləliklə, qurbanlar versəniz də,
müstəqilliyə nail oldunuz. Mən Vilnüsdə baş vermiş məlum hadisələri deyirəm. 1990-cı il yanvarın 20-də
Azərbaycanda da eyni hadisələr baş verdi. Odur ki, mən Litvaya xüsusi hörmət bəsləyirəm.
Mən Litvada olduğum vaxtları xatırlayaraq bildirmək istəyirəm ki, respublika DTK-sının sədri işləyəndə
litvalı həmkarım məni dəvət etmişdi. Mən ailəmlə getdim. Kommunist rejimi olmasına baxmayaraq, oradakı
vəziyyət mənim xoşuma gəldi. Baltikyanı respublikalardakı vəziyyət SSRİ-nin digər respublikalarındakından
fərqlənirdi. Ora daha çox Qərbə bənzəyirdi.
Müstəqil dövlətlər olaraq Azərbaycan və Litvanın müstəqilliyi möhkəmlətmək və inkişaf etdirmək, dünya
iqtisadiyyatına, Avropa və Dünya Birliyinə inteqrasiya etmək, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmaq,
vətəndaş cəmiyyəti yaratmaq kimi oxşar məqsədləri var. Biz iqtisadiyyatda çoxlu islahatlar aparmışıq və
onlar nəticə vermişdir, iqtisadiyyatımız inkişaf edir.
V i t a u t a s M a r k y a v i ç u s: Səmimi qəbula görə cənab prezidentə təşəkkürümü bildirərək deyim
ki, biz – nümayəndə heyətinin üzvləri prezident Heydər Əliyevin Litvaya hörmət ifadə edən sözlərini
eşitməkdən çox şadıq.
Azərbaycan və Litva qonşu olmasalar da, ölkələrimizin müstəqillik tarixində oxşar cəhətlər çoxdur.
Azərbaycanın bəxti gətirmişdir ki, Siz 1969-cu ildə respublikaya rəhbərlik etməyə başlamısınız. Məhz buna
görə Azərbaycanın qonşularına nisbətən daha az problemi var. Çünki Siz xalqınızın özünəməxsusluğunu
qoruyub saxlaya bilmisiniz. Azərbaycan müstəqilliyinin 11 ili ərzində təkcə hüquq islahatları sahəsində
deyil, iqtisadiyyat sahəsində də müsbət nəticələr əldə etmişdir. Sizdəki kimi neft ehtiyatlarımızın
olmamasına baxmayaraq, biz də öz xüsusiyyətlərimizi, iqtisadiyyatımızı qoruyub saxlamışıq.
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Azərbaycanın Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun Litvaya ötən ilki səfəri zamanı imzalanmış sənədlər
respublikalarımız arasında ilk dövlətlərarası müqavilələr olmuşdur. Onlar hər iki parlament tərəfindən
ratifikasiya olunduqdan sonra qüvvəyə minmişdir.
Cənab Prezident, icazənizlə Litvaya səfər etmək barədə dəvəti Sizə təqdim edim. Enerji müstəqilliyinə
nail olmağa çalışan Litva üçün bu səfərin böyük əhəmiyyəti var. Sizə cansağlığı, qarşıdakı prezident
seçkilərində uğurlar arzulayıram.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN HƏMSƏDRLƏRİ
RUDOLF PERİNA (ABŞ), NİKOLAY QRİBKOV (RUSİYA), ÜQ PERNE (FRANSA),
RUSİYA FEDERASİYASININ XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ VYAÇESLAV
TRUBNİKOV VƏ ONLARI MÜŞAYİƏT EDƏN NÜMAYƏNDƏ
HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(28 sentyabr 2002)
Prezident sarayı
28 sentyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, Minsk qrupunun həmsədrləri!
Sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram, xoş gəlmisiniz deyirəm. Ümidvaram ki, bölgəyə bu
səfəriniz Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasına yardım edəcəkdir. Biz
daim belə ümidlərlə yaşayırıq. Təkcə biz yox, bütün cəmiyyətimiz, ölkəmizin vətəndaşları. Mən sizi bu gün
də bu ümidlərlə qarşılayıram.
Ötən görüşlərimizin təcrübəsindən yadımdadır ki, siz rus dilinə üstünlük verirdiniz. Onu nəzərdə tuturam
ki, çoxunuz rus dilini başa düşürsünüz. Mən, əlbəttə, qəlbən çox da razı deyiləm, çünki öz dövlət dilimizin
hüquqlarını məhdudlaşdırıram. Öz ölkəmdə xarici dildə danışmaq mənim üçün yolverilməzdir. Amma uzun
illərin təcrübəsindən xatirimdədir ki, biz belə edirdik. Etiraz etmirsinizsə, mən də bir günah işlədim ki,
Azərbaycan dilində danışmıram. Görüşlərimiz arasında böyük fasilə yarandı, əvvəllər biz daha tez-tez
görüşürdük. Bunun səbəbləri var, mən başa düşürəm. İndiki halda mənim sizə heç bir iradım yoxdur,
düşünürəm ki, bizə də heç bir irad tutulmayacaqdır. Bu gün mən Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin
həllinin hansı mərhələsində olmağımız, ötən dövr ərzində edə bildiklərimiz və münaqişəni nizama salmaq
üçün qarşıdakı dövrdə görməli olduğumuz işlər barədə sizinlə işgüzar fikir mübadiləsi aparmaq
niyyətindəyəm. Mən «Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması» ifadəsini çox tez-tez təkrar
edirəm. Yəqin ki, siz də bunu etməli olursunuz. Təəccüblənirsən, bu barədə nə qədər danışmaq olar, nəticə
isə yoxdur. Demək istəyirəm ki, 1988-ci ildə münaqişənin başlandığı vaxdan 14 il keçir. ATƏT-in Minsk
qrupunun yaranmasından isə 10 il keçir. Amerika Birləşmiş Ştatları, Rusiya və Fransanın həmsədrlik etdiyi
format 1997-ci ilin əvvəlində yaranmışdır. Axı bu, böyük müddətdir. Biz məsələni həll edə bilmirik, bizim
yüz minlərlə adamımız isə bundan əziyyət çəkir. Nə qədər adamın çadırlarda yaşadığını, Azərbaycan
ərazisinin nə qədər hissəsinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğalı altında olduğunu bilirsiniz. Azərbaycan
cəmiyyətində münaqişənin sülh yolu ilə həllinə ümid bəsləmək əhval-ruhiyyəsinin zəifləməyə, işğal
altındakı ərazilərimizi hansı vasitələrlə olursa-olsun özümüz azad etməliyik əhval-ruhiyyəsinin isə
güclənməyə doğru necə dəyişdiyini bilirsiniz.
Erməniləri dəstəkləyən beynəlxalq təşkilatlarda hətta Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunduğunu da yazmırlar və bu barədə onlara deyəndə, ermənilər etiraz edib
bildirirlər ki, bu onlar üçün təhlükəsizlik zonasıdır. Yəni, öz ölkəndə sənin 3 təhlükəsizlik zonan ola bilər,
axı sən nə haqla beynəlxalq-hüquq qaydalarını pozaraq, qonşu ölkənin ərazisini işğal edirsən və sonra da
elan edirsən ki, bu, işğal olunmuş torpaqlar deyil, təhlükəsizlik zonasıdır.
Bilirsiniz, bizi incidən təkcə ərazimizin işğal olunması, yüz minlərlə azərbaycanlının var-yoxunu itirərək,
öz ərazilərində köçkünə çevrilməsi deyil, həm də odur ki, biz həqiqəti sübut edə bilmirik. Ümidlərini itirən
insanlar deyəndə ki, bu dünyada həqiqət yoxdur, mən onları başa düşürəm, hərçənd, özüm belə hesab
etmirəm. İndiki halda, mən sizə cəmiyyətimizin əhval-ruhiyyəsini çatdırıram. Prezident kimi, mən bu
məsələləri sıravi Azərbaycan vətəndaşından daha yaxşı başa düşürəm. Başa düşürəm ki, burada çoxlu
çətinliklər var, bir çox müxtəlif səbəblər ola bilər. Mən bunları başa düşə bilərəm. Axı sıravi vətəndaş bunu
başa düşmür. Bir qədər həyəcanlı danışdığım üçün üzr istəyirəm, mən öz əsəblərimi cilovlamağı bacaran
adamam, lakin indiki halda bunu edə bilmirəm, buna görə də sizinlə belə həyəcanlı tonda danışıram. Odur ki,
mən istəyirəm biz daha çox əməli işlərdən danışaq.
Buraya gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm. Əgər bu görüşümüzdə nəyəsə nail olsaq, mən şad olaram.
R u d o l f P e r i n a(ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri): Cənab Prezident, bizim
hamımız rus dilində yaxşı bilirik. Lakin dəqiqliyi itirməməkdən ötrü, elə bilirəm, mən çıxışımı ingilis dilində
etməliyəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bəli.
R u d o l f P e r i n a: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən həmkarlarım adından da Sizə çox sağ olun
deyirəm ki, bizi qəbul edirsiniz, bu imkanı bizə yaradırsınız. Elə bilirəm ki, mən və həmkarlarım – hamımız
Sizin keçirdiyiniz hissləri keçirməkdəyik. Biz də narahatıq ki, bu münaqişə artıq uzun müddətdir davam edir,
öz həllini tapmır.
Biz Bakıya son səfərimiz zamanı qaçqınlarla görüşdük. Məlum olduğu kimi, onlar bu münaqişə
nəticəsində birbaşa əziyyət çəkən insanlardır. Onların söhbətlərini dinlədik, onlara qulaq asdıq. Bu bizdə
böyük təəssürat oyatdı və eyni zamanda, məsuliyyətimizi bir daha artırdı ki, bu münaqişə tezliklə öz həllini
tapmalıdır. Baxmayaraq ki, bizim Bakıya son səfərimiz altı ay bundan əvvəl olmuşdur, bu altı ay müddətində
biz hamımız məşğul idik və fəal işləyərək məsələnin həlli yollarını axtarırdıq.
Biz həmin müddətdə görüşmək imkanı əldə etmişdik. Sizinlə İstanbulda görüşdük, daha sonra prezident
Köçəryan ilə Tallində görüşdük. Bundan əlavə, Sizin şəxsi nümayəndənizlə və prezident Köçəryanın şəxsi
nümayəndəsi ilə iki görüşümüz də oldu.
Lakin biz, əsasən, Sizin prezident Köçəryan ilə Sədərəkdəki görüşünüz haqqında məlumat əldə etmək, bu
görüş barədə fikir mübadiləsi aparmaq istərdik. Biz bilirik ki, Köçəryan ilə keçirdiyiniz görüşlər çox vacib
xarakter daşıyır və eyni zamanda, bizim səylərimizə də kömək edir. Çalışacağıq ki, gələcəkdə prezidentlər
arasında birbaşa dialoq davam etsin. Ümid edirik ki, bugünkü görüş zamanı Praqa prosesi də müzakirə
olunacaqdır. İstərdik, Sizin bu prosesə verdiyiniz qiyməti öyrənək və fikir mübadiləsi edək ki, gələcəkdə bu
iş necə davam etdirilsin, necə aparılsın. Elə bilirik ki, Praqada keçirilən görüşlər prezidentlər üçün də
faydalıdır. Bizim üçümüz üçün də çox müsbət alətdir. Bu, imkan verir ki, həm işimizi davam etdirək, həm də
sülh üçün işlədiyimiz məsələni daha da asanlaşdırır. Gördüyünüz kimi, müzakirə olunası mövzular çoxdur,
məsələlər kifayət qədərdir. Sizi bir şeydə əmin etmək istəyirəm ki, biz üç həmsədr, müxtəlif ölkələri təmsil
edən üç nümayəndə işimizə sadiqik və münaqişəni həll etmək üçün, həqiqətən, əlimizdən gələni edəcəyik.
Hamımız bu fikirdəyik ki, münaqişə həddindən artıq çox uzanıb və onun həlli vaxtı çoxdan yetişibdir.
Ü q P e r n e (ATƏT-in Minsk qrupunun Fransadan olan həmsədri): Cənab Prezident, Siz bilirsiniz ki,
Fransa Minsk qrupu çərçivəsində bu işlə çox yaxından məşğul olur. Fransa prezidentinin Minsk qrupu
çərçivəsində oynadığı rolu Siz hamıdan yaxşı bilirsiniz. Biz həmin rolu daha da genişləndirmək istəyirik ki,
bu problem unudulmasın. Çünki həqiqətdə beynəlxalq ictimaiyyət başqa problemlərlə də məşğuldur.
Bunlardan da biri Əfqanıstandır. Minsk qrupunun həmsədrləri kimi, biz Brüsseldə cənab Solanaya baş
çəkməyi qərarlaşdırmışıq. Bunu o məqsədlə etmək istəyirik ki, Avropa Birliyi gələcəkdə ortaya çıxacaq
ehtiyacları təmin etməyi bacarmaq üçün bu məsələyə səfərbər olsun. Çox sağ olun.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v (Rusiya Xarici Işlər nazirinin müavini): Mən, ilk növbədə, bizi bu gün
qəbul etdiyinizə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, biz buraya, bu gözəl ölkəyə
həmişə böyük məmnuniyyətlə gəlirik. Bilirsiniz ki, biz bu ağrılı problemin sülh yolu ilə nizama salınmasına
kömək etmək əzmindəyik, biz bunu sözdə yox, işdə hiss edirik, çünki biz hətta dünən Şuşada olanda burada
heç vaxt olmamış cənab Perne bizim danışıqlar, nizamlama prosesində bu gün çox ciddi problem olan bu
şəhərin, bu ərazinin nə olduğunu öz gözləri ilə gördü. Mən belə bir əsas məsələni də qeyd etmək istərdim ki,
biz erməni tərəfinin də, ilk növbədə, Azərbaycan tərəfinin də narahatlığını çox yaxşı başa düşürük. Mən
bizim Praqa prosesinin nədən ibarət olduğunu, onun nə dərəcədə faydalı olduğunu qeyd etmək istərdim,
çünki cənab Əzimovla cənab Markaryanın bizim iştirakımızla keçən sonuncu görüşü nəticəsində biz, hər
halda, irəliyə doğru müəyyən addımlar atırıq. Əvvəla, orada razılığa gəldik ki, iki prezidentin görüşməsinə
Sizin icazənizi alaq, biz danışdıq ki, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət həm bu, həm də digər tərəfdən
blokadaya alınmasın. Bu da öz nəticəsini verir. Mən cənab Sarkisyanla söhbətimizdən çox məmnunam. O
çox gözəl dedi ki, erməni tərəfi heç bir halda hər hansı hərbi əməliyyatlara başlamayacaqdır. Bu onun
dediyidir, mən istərdim ki, Siz də bunu biləsiniz. Mən Sizin bədbinliyinizi başa düşürəm, lakin əminəm ki,
bunu aradan qaldıracaqsınız. Hər halda, mən bu sözləri Azərbaycan tərəfinə çatdırmaq istərdim.
Biz Praqa prosesinin əhəmiyyətini onda görürük ki, xarici işlər nazirlərinin müavinləri də görüşür və
danışıqlar apara bilirlər. Lakin sizin Sədərək görüşünüz bizim üçün sirdir. Cənab Köçəryan da açıq dedi ki,
biz prezident Əliyevlə danışıqlarımızın gizli qalması barədə razılaşmışıq.
Prezident Heydər Əliyev sizə bu barədə nə deyəcəksə, mən bununla razılaşa bilərəm. Odur ki, hörmətli
Heydər Əliyeviç, ümid edirik ki, danışıqlar prosesinin sirrini bizim üçün müəyyən qədər açacaqsınız. Sadəcə
olaraq, ona görə ki, biz həmsədrlər çərçivəsində qarşılıqlı fəaliyyətimizin başlıca istiqamətini bilməliyik.
Hansı istiqamətdə işləməli olduğumuzu bilməliyik. Biz Sizdən bu istiqamətdə göstərişlər gözləyirik, bu
bizim üçün çox vacibdir. Heydər Əliyeviç, çox sağ olun.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli dostlar, görülən işlər, ən əsası isə ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin
münaqişənin həllinə nail olmaq əhval-ruhiyyəsi barədə dediklərinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, çünki
biz də münaqişənin sülh yolu ilə həlli mövqeyində durmuşuq və mən də bunu bəyan etdim. Sizin ifadənizlə
desək, Serj Sarkisyan çox gözəl demişdir ki, onlar atəşkəsi pozmayacaqlar. Deməli, belə çıxır ki, mənim
bunu dəfələrlə deməyim o qədər də gözəl deyildir. Mən hesab etmirəm ki, bu çox gözəldir. İstəyirəm ki, siz
də biləsiniz, o da bilsin ki, bizə minnət qoyursa, bu əbəsdir. İndi o dövr deyil, əgər o başlasa, cavabını, özü
də layiqli cavabını alacaqdır. Onlar hər yerdə, özü də bəzən Rusiyadan, Qərbdən olan bəzi şəxslərin iştirakı
ilə təbliğ edirlər ki, guya, Dağlıq Qarabağin ordusu təkcə Qafqazda deyil, həm də bütün bu məkanda ən
güclü ordudur. Olsun, bəlkə də bu belədir, biz heç vaxt belə öyünmürük, ancaq indi biz öz torpaqlarımızı
müdafiə etməyə qadırık.
Sizdən soruşmaq istərdim, Şuşada nə gördünüz? Dediniz ki, Şuşanı gördünüz.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Biz orada üç dəfə olmuşuq, cənab Perne isə birinci dəfə idi.
Ü q P e r n e: Cənab Prezident, orada çox strateji mövqe gördüm. Şəhər indi normal tərzdə həyat
sürmür. Təəssüf ki, çox evlər hələ boşdur. Buradan da o nəticəni çıxarmaq olar ki, bunlar azərbaycanlıların
evləri olub və eləcə boş qalıbdır. Orada hələ çoxlu iş görülməlidir. Ola bilsin, bu çox çətin məsələ olacaqdır.
Ancaq Qarabağ probleminin həllində çox çətin və vacib məsələlərdən biridir. Bunlar mənim oradakı
təəssüratlarımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Deyirsiniz ki, çox evlər boş qalıb, yəqin azərbaycanlıların
evləridir. Bəli, onlar azərbaycanlıların evləridir. Çünki Şuşada əhalinin əksəriyyəti azərbaycanlılar olubdur.
Əgər səhv etmirəmsə, Şuşa rayonunda təxminən 18–20 min əhalidən cəmi 1377 nəfəri ermənilər idi.
Ermənilərin də çoxu kəndlərdə yaşayırdı, şəhərdə o qədər erməni yox idi. Şəhərin əhalisi tam azərbaycanlılar
idi. İndi əgər evləri azərbaycanlılar üçün saxlayırlarsa ki, onlar geriyə qayıdacaqlar, bəs onda – mənim
dostlarım görüblər, siz görməmisiniz – Azərbaycan rayonlarında olan yüz minlərlə evləri niyə dağıdıblar?!
Onlar o evləri azərbaycanlılar üçün saxlamayıblar. Onların, sadəcə, imkanları yoxdur ki, o evlərə adam
yerləşdirsinlər.
Əgər onlar erməniləri orada yerləşdirə bilsəydilər, bunu çoxdan edərdilər, çünki onlar elə hesab edirlər ki,
Şuşa azərbaycanlılara qaytarılmayacaqdır. Mən isə sizə deyirəm ki, təxminən 100 min adamın yaşadığı
Ağdam şəhəri xarabalığa çevrilib, siz ki, görmüsünüz, elə Füzulidə də, hər yerdə vəziyyət belədir. Onların
isə adamları yoxdur, mən əminəm ki, Dağlıq Qarabağda münaqişədən əvvəlkindən də az adam yaşayır. Onlar
elə Ermənistanın özündə yazırlar ki, ölkədə 2,5 milyon əhali var. Bəziləri deyir 2 milyon, başqaları da deyir
1 milyon 800 min. Mən onların sayını hesablamıram, bunu etmək də istəmirəm, lakin bu faktdır və
Yerevanın və ümumiyyətlə, Ermənistanın bugünkü vəziyyəti ilə tanış olanların hamısı belə deyir ki, orada
əhalinin ölkədən kənara böyük axını var. Onlar adamları həmin evlərdə yerləşdirə bilsəydilər, bunu çoxdan
edərdilər. Orada çoxdan bir kilsə vardı. Zaman keçdikcə bir qədər uçulub-dağılmışdı, sonra sovet dövründə,
mən burada işləyəndə bu kilsəni bərpa etdilər, orada Azərbaycan məscidi də var. Bu, ötən əsrin 70-ci illərinin
ortalarının söhbətidir. Mən Şuşaya getdim, bütün bunları gördüm. Məscidlərin hamısını və təbiidir ki, bu
kilsəni də bərpa etmək üçün tədbirlər gördüm. Lakin bu kilsə Şuşa üçün çox böyük idi, çünki orada ermənilər
bir o qədər yaşamırdı. İndi isə, bilmirəm, siz görmüsünüz, yoxsa yox, prezident Köçəryan dedi ki, onlar
orada daha bir kilsə tikiblər.
N i k o l a y Q r i b k o v: Biz kilsədə olmuşuq, deyilənə görə, o, 1880-ci ildə tikilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs oraya gələnlər varmı?
N i k o l a y Q r i b k o v: Hər halda, orada arxiyepiskop, keşişlər var. Ora gələnlər barədə deyə
bilmirəm, biz orada olanda heç kim yox idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, arxiyepiskop var. Məsələn, Yerevanda gözəl bir Azərbaycan məscidi var idi,
vaxtilə mən orada olmuşdum.
N i k o l a y Q r i b k o v: Biz Yerevanda, hər halda, iki məscid gördük.
H e y d ə r Ə l i y e v: Münaqişənin ilk dövründə onlar da dağıdılmışdı. Sonra onlar məscidləri iranlılara
verdilər və indi deyirlər ki, bunlar Azərbaycan məscidi yox, İran məscididir. İranlılar da müəyyən şəraiti
nəzərə alaraq, təbiidir ki, onları yenidən qurdular və bərpa etdilər. Bəs indi? Onlar bomboşdur, iranlılar isə
oraya molla təyin ediblər. Molla məsciddə oturur, orada isə bir nəfər də müsəlman yoxdur ki, məscidə getsin.
Başa düşürsünüzmü, necə fırıldaqdır! Belə misallardan çox çəkə bilərəm. Bir sözlə, bəlkə də mən öz
suallarım, öz cavablarımla sizə verəcəyim cavabı qurmaq istədiyim xətdən bir qədər uzaqlaşdım. Bununla
belə, əvvəla, mən hesab edirəm ki, Minsk qrupu daha fəal işləməlidir, ikincisi, Azərbaycan və Ermənistan
prezidentləri nümayəndələrinin görüşü barədə sizin təklifinizi dəstəkləyirəm. İki dəfə görüşüblər, onları çox
tərifləmək istəmirəm, bununla belə, hər şey birdən-birə düzəlmir. Hesab edirəm ki, bu xətt də davam etdiril-
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məlidir. Prezident Köçəryan ilə Sədərəkdəki görüşümüz barədə sualınıza gəldikdə isə, mən bu görüşü çox
mühüm sayıram. Bu daha çox mənim təşəbbüsümlə keçirilmişdi. Həqiqətən, biz 4 saat fasiləsiz söhbət etdik
və həqiqətən, görüşümüzün məzmununu açıqlamamaq qərarına gəldik. Odur ki, mən də hələlik bu razılığı
pozmuram. Hamıya məlum olan təkcə bir faktı deyə bilərəm. Avropa Birliyi, bir sıra beynəlxalq təşkilatlar, o
cümlədən siz, bizə deyirlər ki, hansısa addımlar atın, Bakı–Yerevan yolunu açmaq barədə razılığa gəlin.
Onda biz də öz şərtimizi irəli sürürük ki, biz bu yolu açmağa hazırıq, lakin bu yolda ermənilər tərəfindən
işğal olunmuş 4 rayon yerləşir. Yəni, bu yol həmin rayonların ərazisindən keçir. Qoy onlar bu 4 rayonu azad
etsinlər. Bu, ilk addım olardı. Biz yolu açarıq, daha doğrusu, birlikdə açarıq. Çünki yolu onlar bağlayıblar.
Amma yol bizimdir. Onun təkcə 40 kilometri Meğri ərazisindən keçir, qalan hissəsi – Naxçıvana və sərhədə
qədər olan hissəsi isə bizim sahəmizdir. Biz yolu aça bilərik. Müxtəlif tərəflərdən mənə o qədər təkliflər
vermiş, mülahizələr söyləmişlər ki, mən bunun, həqiqətən, əsası olduğunu düşünürdüm. Lakin mən bunu
Köçəryana deyəndə, o bildirdi ki, yox, bu, mümkün deyildir. Mən onu inandırmağa çalışdım ki, bu yol
onlara lazımdır. Axı o zaman, 1992-ci ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Konqresi məhz bu yol bağlı olduğuna görə bizi cəzalandırmışdı. İndi isə siz bu yolu istəmirsiniz. O isə deyir ki, xeyr, indi o bizə lazım
deyildir. O deyir ki, əgər bu yol sizə lazımdırsa, biz sizə Gürcüstan ərazisindən yol verə bilərik. Onların
Tbilisidən keçib bizim Ağstafa stansiyasınadək gedən bir dəmir yolu var. O zaman biz bütün ərazimizdən
keçən bu dəmir yolunu tikməyə onlara icazə vermişdik. Onu da bilin ki, sovet dövründə bu yol bizə gərək
deyildi.
O zaman mən respublikaya rəhbərlik edirdim, o yol bizə lazım deyildi. Yeri gəlmişkən, o çox bahalı yol
idi, çünki orada hündür dağlar vardır. Bilmirəm Dilicandan, İcevandan keçəniniz varmı, orada dağlar çox
hündürdür. Mən hətta təsəvvürümə belə gətirə bilmirdim ki, oradan necə dəmir yolu çəkmək olar. Onlar
böyük tunel qazdılar və yolu çəkdilər. Biz öz ərazimizi onlara verdik, Tbilisidən Ağstafayadək, Ağstafadan
Qazax rayonu vasitəsilə, orada onların bir hissə ərazisi var, öz ərazilərinə çıxdılar, vaxtilə Semyonov aşırımı
adlanan Sevan aşırımından keçirdilər. Yaddan çıxarmayın ki, o aşırımın adı vaxtilə rusca idi. Biz onu
hamımız Semyonov aşırımı adlandırırdıq. Yadımdadır, bir dəfə, 1951-ci ildə, bəlkə də bir çoxunuz hələ
anadan olmamışdınız, qış vaxtı dəmir yolu ilə Yerevana getmək lazım idi. Mən DTK-da işləyərkən orada
bizim vacib işimiz var idi. Hər yan qara bürünmüşdü, bizə dedilər ki, Semyonov aşırımından keçmək
mümkün deyildir. Lakin mən dedim ki. keçə bilərik, mən Qazax rayonunda sərhədi çox çətinliklə keçib,
oradan Dilicana getdim, sonra isə Sevana qədər Semyonov aşırımı başlayırdı. Yeri gəlmişkən, bu aşırım ən
çətin aşırımdır. Qərara gəldik ki, oranı keçək, lakin yarı yolda ilişib qaldıq, az qala donacaqdıq. Dilicana
qayıdıb, orada gecələdik, lakin axırı ki, onu keçə bildik.
Biz həmin aşırım vasitəsilə onlara dəmir yolu açdıq. İndi isə o mənə deyir ki, əgər sizə Naxçıvana yol
lazımdırsa, həmin yolla Yerevana, oradan isə Naxçıvana gedə bilərsiniz. Mən ona deyirəm ki, bu bizə lazım
deyildir. Əlbəttə, Naxçıvana yol lazımdır, lakin sizə Azərbaycan ərazisindən yol daha çox vacibdir, çünki
sovet dövründə bütün yüklər mərkəzdən məhz Rostov–Bakı yolu ilə gəlirdi, sonra isə bir qol Gürcüstana,
digəri Naxçıvan vasitəsilə Ermənistana ayrılırdı. Bu yol həddindən artıq yüklənmiş olurdu. Bəs indi?
Gürcüstanın Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur, çünki onun Abxaziya ərazisindən yalnız bir yolu var idi.
Ermənistanın isə Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur, çünki Ermənistan əsasən Azərbaycanın
imkanlarından və Gürcüstan ərazisindən – bu yol isə, əsasən, sərnişin daşımaq üçün nəzərdə tutulmuşdu –
istifadə edirdi.
Axı mən o zaman Moskvada dəmir yolu nəqliyyatı ilə məşğul olurdum, ona görə də bu təfərrüatları yaxşı
bilirəm. Köçəryan mənə dedi ki, əgər sizə lazımdirsa, gəlin belə edək. Mən isə dedim ki, bilirsiniz, onda
gəlin bu mövzunu qapayaq. Mən sizə ciddi təklifdən danışıram, siz isə deyirsiniz ki, sizə lazım deyil. Əgər
bu sizə lazım deyildisə, onda nəyə görə Konqres vasitəsilə tam 10 il 907-ci maddə ilə bizə qadağa
qoymuşdunuz? Nə üçün Qərbdə indiyədək deyirlər ki, Azərbaycan Ermənistanı blokadada saxlayır? Biz
harada blokadada saxlayırıq? Heç yerdə. Söhbətimiz zamanı toxunduğumuz təkcə bu məsələ sirr olmadığı
üçün bu barədə danışıram. Qalan məsələlər barədə, onun kimi, mən də heç nə deyə bilmərəm. Ancaq
düşünürəm ki, biz əməkdaşlığı davam etdirməliyik, sizin bu barədə təkliflərinizi qəbul edirəm.
Vyaçeslav İvanovic, ancaq bilmirəm, belədir, ya yox, amma mənə xəbər veriblər ki, siz Ermənistanda
demisiniz ki, Paris və Ki-Uest prinsipləri qüvvədə qalır. Mən keçən dəfə bu mövzuda danışdım və Fransadan
olan dostumuza müraciət etdim ki, o, prezident Şirakın qeydlərinə baxsın. Parisdə heç bir prinsip işlənib
hazırlanmamışdı, orada müxtəlif variantlara dair fikir mübadiləsi aparılmışdı. Özü də bəzi variantlar elə idi
ki, o da, mən də razılaşa bilərdik. Lakin o öz vədlərindən – indi onları açıqlamaq istəmirəm – döndü. Ki-Uest
danışıqlarını yaxşı bilirsiniz, biz birlikdə idik. Axırıncı gün, hər şey başa çatandan sonra siz Kavano ilə gəlib
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sənədi mənə verdiniz. Mən dedim ki, bütün bunlar mümkün deyil, indi isə təkrar edirsiniz. Mən Sizdən xahiş
edirəm, əgər gələcəkdə də normal əməkdaşlıq etməyimizi istəyirsinizsə, onda bütün bunları keçmişdə qoyaq.
Həm Parisdə, həm Ki-Uestdə apardığımız danışıqların ayrı-ayrı təfərrüatlarına qayıtmaq olar. Mən buna
şad olardım, amma belə prinsiplər olmamışdır, ikincisi də, mən onları qəbul etmirəm.
İkinci iradım köhnə dostumuz Qribkova aiddir. O, Ermənistanda bəyan edir ki, Dağlıq Qarabağ
danışıqların tamhüquqlu subyekti kimi, orada iştirak etməlidir. Ona görə də Qukasyan hər gün deyir ki,
Dağlıq Qarabağ danışıqlarda bilavasitə iştirak etməyincə, məsələ həll olunmayacaqdır. Axı Qukasyanın bunu
hər gün deməsi sirr deyildir.
Bu məsələ mən buraya gəldiyim vaxtdan müzakirə olunur və yaxşı tanıdığınız Kazimirov da bu məsələ
ilə məşğul olmuşdur. Onlar Moskvada görüşürdülər və biz Dağlıq Qarabağın danışıqların bərabərhüquqlu
iştirakçısı olması ilə heç vaxt razılaşmırdıq. Çünki biz onu tanımırıq, bizim müharibəmiz Ermənistanladır.
Əgər Ermənistan kənara çəkilsə, biz beynəlxalq təşkilatlarda, sizin iştirakınızla, Dağlıq Qarabağa dair
mühüm qərarlar qəbul edərik. Ermənistan isə bu qərarların qabağını kəsir. Lissabon sammitini xatırlayın.
Sammitdə Ermənistan tərəfi məsələni formullaşdırmaq üçün göstərilən kiçik cəhdlərin də qarşısını aldı,
konsensus vermədi. Mən nə qədər çalışdımsa, mümkün olmadı, yeri gəlmişkən, Çernomırdin də, Primakov
da orada idilər və bizə çox fəal surətdə kömək edirdilər. Başqaları da kömək edirdi. Lakin Ermənistan öz
vetosunu geri götürmədi. Siz bilirsiniz ki, o zaman mən bütün sənədə veto qoydum və orada böyük münaqişə
baş verdi. Mənə müraciət etməyə başladılar ki, vetonuzu götürün, mən də şərt qoydum ki, Bəyanat qəbul
edilsin və o da qəbul olundu. Həmin Lissabon sammitinin yekun sənədində Abxaziya üzrə Gürcüstanın
xeyrinə çox geniş bir bənd qəbul olundu. Niyə? Çünki orada Abxaziyanı heç kim müdafiə etmirdi, heç kim,
Buna görə də Gürcüstan istədiyini yazdıra bildi. O, həqiqəti yazdırdı və bütün bunlar ATƏT-in sənədlərində
öz əksini tapdı. Biz isə həqiqəti ATƏT-in sənədlərində əks etdirə bilmədik, çünki Azərbaycan kimi,
Ermənistan da ATƏT-in tamhüquqlu üzvüdür, veto qoymaq hüququndan istifadə edir. Qoy Ermənistan
kənara çəkilsin, onda biz də Dağlıq Qarabağla birbaşa danışıqlar aparaq və qoy Ermənistan beynəlxalq
təşkilatlarda bu işə qarışmasın. Amma bu belə deyildir. İndi Ermənistan, əslində Dağlıq Qarabağı de-fakto
özünə birləşdirmişdir. Axı bu faktdır, orada prezident seçir. Mən bilmirəm, onlar orada görüşürlər, yoxsa
yox, lakin Dağlıq Qarabağ Ermənistanın himayəsi altındadır. Buna görə də mən xahiş edirəm belə şeylərdən
uzaq olun.
Bundan başqa, bizi, ictimaiyyətimizi belə bir fakt da qıcıqlandırmışdır ki, həmsədrlər Qukasyanı
prezident seçilməsi münasibətilə təbrik etmişlər. Axı Birləşmiş Ştatlar bəyan etmişdir ki, onlar bunu
tanımırlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirlər. Rusiya da belə bəyanat vermişdir.
O, qeyri-qanuni seçilmiş prezidentdir, ümumiyyətlə, bu, qanunsuz işdir. Əgər siz onu prezident seçilməsi
münasibətilə təbrik edirsinizsə, deməli, onun prezident olmasını təsdiq edirsiniz. Mən bunu qeyri-normal
hesab edirəm.
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Mənim üçün çox mühümü Sizinlə, prezident Köçəryanla apardığım
danışıqlardır. Mətbuatda arabir yazılanların bizim real danışıqlarımıza dəxli yoxdur. Cənab Kavano, cənab
Perina və mən bunun şahidiyik ki, mətbuat təkcə interpretasiya etmir, həm də heç demədiklərimizi bizim
adımıza yazır.
Nikolay Mixayloviçin dedikləri ilə bağlı məsələyə gəldikdə isə, bu, Dağlıq Qarabağın subyekt kimi
hüququnun dəstəklənməsi demək deyildir. O, yalnız cənab Qukasyanın dediklərini sitat gətirmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O nə üçün Qukasyandan sitat gətirməlidir?
V y a ç e s l a v T r u b n i k o v: Bilirsiniz, sizin mətbuat bizi sorğu-suala tutur. Biz buradan çıxan
kimi çək-çevirə salacaqlar ki, nə barədə danışdınız. Bəli, kiminsə sözlərindən sitat gətirilir, lakin bu heç də
üç həmsədrin mövqeyi deyildir. Biz daim bir mövqedən çıxış edirik. Demək istəyirəm ki, mətbuata baxanda
oxuduqlarınıza əsaslanırsınız, biz sizinlə görüşəndə eşitdikləriniz sözlərimizdir, eşidirsiniz, oxuduqlarınız isə
bizim sözümüz deyildir. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Bilirsiniz ki, mətbuatımız azaddır, bəzən həddindən
artıq azaddır. Diqqəti problemə cəlb etmək lazım gələndə, bəzən həmsədrlərin sözlərinin şərhində artıq
şeylərə yol verirlər. Bu isə tamamilə təmiz və açıq söhbətdir. Mən işimiz barədə şərh verərkən heç vaxt birgə
qəbul etdiyimiz qərarlar çərçivəsindən kənara çıxmamışam. Üstəlik, biz Qarabağda keçirilən «seçkilərin»
nəticələrini şərh edərkən tamamilə yekdil fikirdəydik və şərhlərimiz də eyni idi. Odur ki, mətbuatın yazdığına fikir verməyin. Onlar hədlərini aşırlar. Mənim indi Sizə dediklərim doğrudur. Qalanları isə uydurma
sözlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, deməli aydınlaşdırdıq. İndi bunlar da mətbuatda veriləcək, yoxsa,
ermənilər deyərlər ki, yox, bizə dedikləri doğrudur, Azərbaycanda dedikləri isə yox.
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Mən daha nə demək istəyirəm? Son günlər mənim əlaqələrim olub, Moskvaya səfərimdən 2 gün əvvəl
Amerika Birləşmiş Ştatları dövlət katibinin birinci müavini Armitaç mənə zəng etmişdi. Biz bəzi məsələlər,
o cümlədən mənim Rusiyaya səfərim barədə söhbət etdik. Amma mən münaqişənin nizama salınması barədə
onunla çox kəskin danışdım. O mənə dedi ki, bu gün mən cənab Perina ilə görüşdüm, o, tədbirlər görür.
Ümid edək ki, gələcək iş prosesində bu vədin əhəmiyyəti olacaqdır.
Moskvada mən prezident Putinlə görüşdüm. İqamətgahda onunla təkbətək görüşdük, digər məsələlərlə
yanaşı, bu məsələ barəsində də fikir mübadiləsi etdik. Rusiya prezidenti qəti istəyir ki, bu münaqişə mümkün
qədər tezliklə sülh yolu ilə nizama salınsın. Mən də buna çox inanıram və buna çox ümid edirəm.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ
İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN KİŞİNYOV ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ
BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(6 oktyabr 2002)
6 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim səfərim artıq elan olunubdur, oktyabrın 7-də Kişinyovda Müstəqil
Dövlətlər Birliyinə daxil olan ölkələrin dövlət başçıları görüşəcəklər. Bu, növbəti görüşdür. Orada Müstəqil
Dövlətlər Birliyi ilə əlaqədar məsələləri müzakirə edəcəyik və görüşümüz bununla başa çatacaqdır.
Bu gün yəqin sizi maraqlandıran odur ki, orada Ermənistan prezidenti Köçəryanla mənim təkbətək
görüşüm olacaqdır. Ola bilər ki, Minsk qrupunun həmsədrləri də orada olsunlar. Onlar da bizimlə görüşmək
istəyirlər. Bu qədər.
S u a l: Cənab Prezident, mətbuatımızda, ictimaiyyət arasında müharibə ilə əlaqədar kifayət qədər
təbliğat aparılır. Ümumiyyətlə, əhval-ruhiyyə bambaşqadır. Müharibənin başlaması ehtimalı nə
qədərdir?
C a v a b: Bilirsiniz, müharibə elə bir şey deyil ki, deməklə onu başlayasan. İndi təbliğat gedir, kim
təbliğat aparır? Mən gördüm, ANS televiziyası dünən bu barədə çox təbliğat aparırdı. Belə təbliğat var. Bunu
bir o qədər də şişirtmək lazım deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, hər iki tərəf Sədərək görüşü barədə heç bir açıqlama vermədiyi bir
vaxtda Vardan Oskanyan bəyan edib ki, həmin görüşdə razılaşdırılmış məqamlar razılaşdırılmayanlardan çoxdur.
C a v a b: İndi o deyir də. Biz razılaşmışıq ki, deyilməsin. Təəssüf ki, deyirlər. İndi mən nə deyim.
S u a l: Cənab Prezident, MDB-də iqtisadi və siyasi inteqrasiyanı Siz necə görürsünüz?
C a v a b: Pis deyil, gedir.
S u a l: Cənab Prezident, Minsk qrupunun həmsədrləri bu günlərdə Azərbaycanda olublar. Bu
səfərin nəticələrini necə qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Biz onlarla görüşəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan ordusunun döyüş hazırlığının səviyyəsini yüksək
qiymətləndirirsinizmi?
C a v a b: Mən dəfələrlə demişəm ki, Azərbaycanın güclü ordusu var.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan gəmilərinin Xəzərdən Qara dənizə çıxmasına müəyyən
məhdudiyyət var. Bu barədə danışıqlar aparılacaqmı?
C a v a b: Bundan mənim xəbərim yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya Ermənistana silah satır. Buna münasibətinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Keçmişdə silah satıb.
J u r n a l i s t: Bu barədə yenə də informasiya verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yenidən onların silah satdıqlarını bilmirəm. Rusiyanın Ermənistanda çoxlu silahı
var. Orada silah alıb-satmağa ehtiyac yoxdur.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Serj Sarkisyanla müqavilə imzalayıblar…
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, bəli. İndi Rusiya hamıya silah satır.
J u r n a l i s t: Bunu təzyiq kimi qiymətləndirmək olarmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada elə bir şey yoxdur. Rusiya hamıya silah satır. İstəsək, bizə də verəcək,
satacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, müxalifətin Azərbaycan iqtidarı ilə danışıqlara getmək istəyinə
münasibətinizi bildirərdiniz.
C a v a b: Mən bilmirəm, onlar danışıqlara getmək istəyirlər, yoxsa yox. Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN ERMƏNİSTAN PREZİDENTİ
ROBERT KÖÇƏRYAN İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(6 oktyabr 2002)
6 oktyabr 2002-ci il
Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanın bəyanatı
Hörmətli kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri!
Bizim növbəti görüşümüz oldu. Mövqeləri bir daha dəqiqləşdirmək, çox mürəkkəb, uzun sürən
münaqişənin həlli yollarını tapmağa cəhd göstərmək üçün hər bir imkandan, xüsusən beynəlxalq forumlardan
istifadə etmək ənənəyə çevrilmişdir.
İndi mən sizi hər hansı qəti qərara gəlməyimizlə sevindirə bilməyəcəm, amma deməliyəm ki, tərəflərin
maraqlı olduğu dialoq davam edir. Deməliyəm ki, bu, həqiqətən mürəkkəb məsələdir, amma onun həlli
yolunu tapmağa səmimi istək var. Minsk qrupunun həmsədrləri də buraya gəlmişlər, indi biz onlarla da
görüşəcəyik. Hər halda, mən bugünkü görüşdən razıyam. Zənnimcə, bu, kiçik olsa da, hər halda, nizamasalmaya doğru atılmış addımdır. Bununla da mən çıxışımı bitirirəm. Təəssüf ki, biz təfərrüata vara bilmərik.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Biz, Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri birinci dəfə deyil ki, görüşürük. Bəzi adamlar soruşurlar ki,
biz neçə dəfə görüşmüşük, nə üçün bunun bir nəticəsi yoxdur. Bəli, biz dəfələrlə görüşmüşük və hesab
edirəm ki, bu görüşlər lazımdır. Bugünkü görüşümüz də bu fikri təsdiqləyir. Məlumdur ki, münaqişə
uzanmışdır, çətin, mürəkkəbdir, onu birdən-birə həll etmək mümkün deyildir. Lakin hər halda, bu görüşlər
bizə müxtəlif, mümkün olan hansısa məqamları müzakirə etməyə və irəliləməyə imkan verir.
Bəli, indi mən sizə, həqiqətən, artıq bir şey deyə bilmirəm, ancaq bununla yanaşı, görüşdən məmnunam
və hesab edirəm ki, bu görüşlər davam etməlidir. Biz Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşəcək və onları
məlumatlandıracaq, onlarla danışacağıq. Ümidvaram ki, hər halda, biz addımbaaddım bu məsələnin həllinə
gəlib çıxmalıyıq. Lakin bu çox çətindir, asan deyildir.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN GÜRCÜSTAN
PREZİDENTİ EDUARD ŞEVARDNADZE
İLƏ TƏKBƏTƏK GÖRÜŞÜ
(6 oktyabr 2002)
Kişinyov
6 oktyabr 2002-ci il
M ü x b i r: Xahiş edirəm, görüşünüzün yekunları barədə danışın.
E d u a r d Ş e v a r d n a d z e: Bilirsiniz ki, biz ənənəvi olaraq həmişə görüşürük və indi də
görüşməməyə, bəzi təəssüratlarımız, xüsusən də Vladimir Vladimiroviç Putinlə mənim söhbətlərim
barədə təəssüratları bölüşməməyə, sadəcə, mənəvi haqqımız yoxdur. Bizim belə bir mövqeyimizə
Heydər Əliyeviç də tərəfdardır ki, biz buraya gəlməklə və terrorizmlə, yaraq lılarla mübarizənin
gücləndirilməsi məsələsini açıq, səmimi şəraitdə müzakirə etməklə düz iş görmüşük. Doğrudur, bu
hər ölkənin daxili işidir, lakin biz bir-birimizə kömək etməliyik. Qarşılıqlı fəaliyyətin belə
formaları işləyir və Heydər Əliyeviç həmişə olduğu kimi, bu işdə bizi dəstəkləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür. Bizim görüşlərimiz ənənəvi xarakter daşıyır. Harada oluruqsaolaq, əgər birlikdəyiksə, yəni bir yerdəyiksə, biz mütləq görüşürük, çünki fikir mübadiləsi apar mağa, məsləhətləşməyə ehtiyac var. Ona görə də bugünkü görüşümüz sırf ənənəvi xarakter daşıyır.
Amma eyni zamanda, Eduard Amvrosiyeviç Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinlə də
görüşmüşdür. Zənnimcə, bu görüş yaxşı nəticələr verdi. Əlbəttə, heç bir şübhə ola bilməz və mən bu
barədə Eduard Amvrosiyeviçlə də danışmışdım ki, o buraya gəlməli və görüşməlidir. O da gəldi,
görüşdü. O, görüşün nəticələrindən razıdır, bir halda ki, əgər o razıdırsa, deməli, mən də razıyam.
Ona görə də təbrik edirəm, çünki son vaxtlar Rusiya ilə Gürcüstan arasında xeyli gərginlik olduğu
hiss edilirdi. İndi isə bu göruş, məncə, gərginliyi müəyyən dərəcədə zəiflətdi. Bu münasibətlə sizi
təbrik edirəm və ümidvaram ki, Gürcüstanla Rusiya arasında münasibətlər məhz bu ruhda inkişaf
edəcəkdir. Çünki Qafqazda bizim Rusiya və Gürcüstanla həmişə xoş və yaxşı münasi bətlərimiz
olmuşdur və bu, Azərbaycana indi də, gələcəkdə də lazımdır.
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MOLDOVANIN PAYTAXTI KİŞİNYOVDAN
BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA
LİMANINDA JURNALİSTLƏRİN
SUALLARINA VERDİYİ CAVAB
(7 oktyabr 2002)
7 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir, güman edirəm ki, Moskva televiziyası və radiosu Kişinyovda
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin zirvə görüşündə müzakirə etdiyimiz məsələləri çatdırıblar. Ona görə bu barədə
əlavə məlumat verməyə ehtiyac yoxdur. Bunlar hamısı geniş işıqlandırılıbdır və yəqin ki, siz də bilirsiniz.
Ümumiyyətlə, zirvə görüşü çox yaxşı keçdi, yaxşı işgüzar söhbət oldu, dövlət başçıları təklikdə görüşdülər.
Sonra isə ümumi müzakirələr oldu. Hər halda, orada qəbul olunan qərarlar Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
işinin daha da təkmilləşməsinə yönəldilibdir. Güman edirəm ki, bunu da təmin edə biləcəyik.
Mənim Köçəryan ilə də görüşüm oldu, söhbət etdik və danışıqları davam etdirmək haqqında razılığa
gəldik. Ola bilər ki, Praqada NATO-nun zirvə görüşündə yenə görüşək və danışıqları davam etdirək. Biz
təkbətək görüşəndən sonra ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika, Fransa, Rusiya nümayəndələri
bizə qatıldılar. Biz onlara apardığımız danışıqlar haqqında məlumat vermədik. Amma, ümumiyyətlə, onlar
da, biz də eyni fikirdə olduq ki, danışıq prosesi davam etməlidir və bunun zəifləməsinə, səngiməsinə yol vermək olmaz. Bu qədər.
Orada başqa ikitərəfli görüşlər də oldu və bunların hamısı yaxşı şəraitdə keçdi.
S u a l: Cənab Prezident, dövlət başçılarının görüşündə Qarabağ məsələsi müzakirə olundumu?
C a v a b: Bu barədə danışıq oldu, amma müzakirə olmadı.
S u a l: Cənab Prezident, ümumiyyətlə, yenidən görüşməkdən əlavə, danışıqlarda irəliləyiş varmı?
C a v a b: Bilirsiniz, hər halda, hansısa irəliləyiş olmasa, biz daha görüşmərik.
S u a l: Cənab Prezident, belə bir fikir var ki, ictimai televiziyanın dövlət tərəfindən
maliyyələşdirilməsi üçün prezidentin razılığı olmalıdır. Siz buna razılıq verəcəksinizmi?
C a v a b: Qızım, bu bizim daxili işimizdir. Mən heç bunu bilmirəm. Amma haradansa məlumat
toplamısınız və mənə sual verirsiniz. Ona görə mən sizə cavab verə bilmərəm.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin bu həftə çox gərgin iş rejiminiz gözlənilir. Amma demişdiniz ki,
sahibkarlarla görüşdən sonra müşavirə olacaqdır. Bu müşavirə konkret nə vaxt keçiriləcəkdir?
C a v a b: Bilirsiniz ki, mən sahibkarlar haqqında bir çox fərmanlar vermişəm. Sonuncusu çox ciddi bir
fərmandır və böyük əks-səda doğurubdur. Hələ bir neçə fərman da verəcəyəm, onlar hazırlanır. Həmin
fərmanları da verəndən sonra, bəli, biz ümumi toplantı keçirəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, Vergilər naziri bildirib ki, Sizin fərmanınız əsasında çox böyük struktur
dəyişikliyi olacaqdır.
C a v a b: Yəqin ki, siz fərmanı oxumusunuz. Vergilər Nazirliyinin ştatı 40 faiz ixtisar olunur. Elə bunun
özü sahibkarlar üçün böyük bir töhfə deyilmi?!
S u a l: Cənab Prezident, Xəzərlə əlaqədar Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanmış sazişdən
sonra daha hansı sahələrdə sənəd imzalanacaqdır? Ümumiyyətlə, Türkmənistanla işlər nə yerdədir?
C a v a b: Bilirsiniz, hələ ki, biz bunu etdik. O biri sahələrdə də işimizi aparacağıq. İndi bir şey deyə
bilmərəm. Sağ olun.
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İRAN RƏSSAMI VƏDUD MÜƏZZİNİN FƏRDİ SƏRGİSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ
NİTQİ
(9 oktyabr 2002)
Azərbaycan Dövlət İncəsənət Muzeyi
9 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli qonağımız Vədud Müəzzin!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün bizim ictimai-mədəni həyatımızda böyük bir hadisə baş verir. İran İslam Respublikasının
rəssamı bizim üçün açılır. Bu mərasim sərginin açılışıdır. Amma bu sərgi İran rəssamı, Təbriz rəssamı,
Ərdəbil rəssamı, Tehran rəssamı Vədudu Azərbaycan ictimaiyyəti üçün açır. Azərbaycan incəsənət xadimləri
üçün, Azərbaycan üçün açır. Bu, böyük hadisədir.
Azərbaycanda rəngkarlıq, rəsm sənəti böyük inkişaf yolu keçibdir. Bəhruz Kəngərlidən, Əzim
Əzimzadədən başlayaraq, Azərbaycanda davamlı olaraq böyük rəssamlar dünyaya gəlib və böyük əsərlər
yaradıblar. Onların bəziləri həyatdan gediblər, bəziləri isə bu gün də yaradıcılıq işi ilə məşğuldurlar. Biz
bununla həmişə fəxr etmişik. Mən bu rəssamların hamısının adlarını çəkə bilərdim. Amma bu çox vaxt
aparardı. Çünki təkcə son dəfə Azərbaycan rəssamlarına fəxri ad verərkən, fərmanı imzalayarkən baxıb
gördüm ki, başqa sahədə mən bu qədər adama fəxri ad verməmişəm. Bunlar fəxri ad almayanlar idi. Amma
fəxri ad alanlar nə qədərdir. Ona görə mən bilirəm – Azərbaycan rəssamları bu dövrdə, yəni müstəqillik əldə
etdiyimiz gündən başlayaraq, həyatımızda böyük dəyişikliklər, çətinliklər, problemlər olmasına baxmayaraq,
daim işləyiblər, öz sərgilərində əsərlərini göstəriblər. Bilirəm ki, Azərbaycan rəssamlarının çox əsərlərini
burada alırlar – həm bizim yerli insanlar, həm də turistlər və yaxud başqa, müxtəlif səbəblərə görə
Avropadan Azərbaycana gələn insanlar alırlar. Əgər Avropadan gələnlər Azərbaycan rəssamlarının əsərlərini
alırlarsa, bunun özü böyük bir hadisədir, çünki Avropa, təbiidir ki, öz klassik üslubunda yaşayıbdır və indi də
yaşayır. Bu bizim böyük nailiyyətimizdir. Mən görürəm, Tahir Salahov orada durubdur. O, Azərbaycanın ən
istedadlı və böyük rəssamlarından biridir. Neçə illərdir Moskvada – keçmişdə SSRİ, indi Rusiya Rəssamlıq
Akademiyasının vitse-prezidentidir, oradakı bütün tərkiblərə daxildir və rəhbər vəzifələrdədir. Bunların
hamısı bizim mədəni sərvətimizdir, xalqımızın sərvətidir. Mən bu gün bu barədə öz fikrimi bir daha
bildirmək istədim və arzu edirəm ki, bizim Azərbaycan rəssamları bundan sonra da yeni mühitə uyğunlaşaraq, ancaq Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin xüsusiyyətlərini unutmayaraq, yeni-yeni əsərlər yaratsınlar.
Bilirsiniz, hər rəssam gərək yaratdığı əsərlərin səviyyəsini qaldırsın. Amma eyni zamanda da, gərək heç
vaxt yaratdığı əsər onun xalqından, onun torpağından, vətənindən təcrid olunmuş kimi görünməsin. Güman
edirəm ki, bizim Rəssamlar İttifaqı, rəssamlarımız bu yolla gedəcəklər.
Ancaq bugünkü hadisə, yenə də deyirəm, çox əlamətdar bir hadisədir. Onu bilirdim ki, İranda,
ümumiyyətlə, keçmişdən, əlbəttə, böyük rəssamlıq məktəbi olubdur. Sultan Məhəmmədin əsərləri, onun
miniatür sənəti 500 il bundan öncə bizim Azərbaycanın bu sənət sahəsindəki nailiyyətlərini göstərir. Sultan
Məhəmməd bunun əsasını qoyubdur. Amma ondan sonra da İranda və Azərbaycanda o üslubda çox gözəl
əsərlər yaranıbdır. Çox gözəl əsərlər… Məsələn, indi bizim müxtəlif təşkilatlar jurnallar, kitablar nəşr edirlər.
Onların içərisində miniatür əsərlərin fotosurətlərini dərc edəndə, o kitablar, jurnallar daha da çox dəyər kəsb
edir. Çünki o əsərlər çox orijinaldır. Miniatür sənəti çox orijinal sənətdir.
Vaxtilə, gərək ki, 1981-ci ildə biz burada SSRİ Rəssamlıq Akademiyasının böyük bir iclasını keçirdik.
Buraya ən böyük rəssamlar gəlmişdilər. Onda biz nə ilə fəxr etdik? Bəli, Avropanın qədimdən özünəməxsus
üslubda məktəbləri var – Rəfael, Mikelancelo, Tisian, Rubens və başqaları. Eləcə də rus rəssamları. Ancaq
onunla fəxr etdik ki, bizim də miniatür məktəbimiz var – Sultan Məhəmmədin yaratdığı miniatür məktəbi.
Burada onu çox böyük həvəslə qarşıladılar.
Məndə belə bir təsəvvür vardı ki, İranda ancaq miniatür sənəti mövcuddur. Amma bu cür rəngkarlıq
əsərlərinin olduğunu mən bilmirdim. İranda xalçalar toxuyurlar. 1996-cı ildə Tehrana getmişdik, İslam
Təşkilatı Konfransının iclası keçirilən salonda Xomeyninin xalçada toxunmuş portreti asılmışdı. Mən o
xalçanın yanına, ola bilər ki, on beş dəfə getdim. Birincisi, Xomeynini görmək istəyirdim, ikincisi də,
xalçada toxunmuş o portret miniatür əsəri deyildi. O məni heyran etdi. Bilmirəm, sən orada idin, yoxsa yox.
Mən səfiri çağırıb göstərdim, dedim ki, bax, xalça üzərində belə əsərlər yaratmaq lazımdır. Həqiqətən, çox
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yüksək səviyyədə yaradılmış bir əsər idi. Mən düşünürdüm ki, bu ancaq xalçada yaradılıbdır. Bilmirdim ki,
İranda, İran Azərbaycanında belə əsərlər var, Azərbaycan oğlu, İran oğlu, gözəl bir oğlan belə əsərlər yarada
bilibdir. Təbiidir, bu onun fitri istedadı olduğunu göstərir. Mən belə başa düşdüm ki, bunun belə böyük bir
müəllimi olmayıbdır. Bəli, bizdə rəssamlıq texnikumu olub, indi Rəssamlıq Akademiyası var. Adətən, orada
rəssamlar necə çəkməyi, nə cür etməyi öyrədirlər. Bu kişinin heç bir şeyi, müəllimi olmayıbdır. Amma onun
müəllimi fitri istedadı ilə bərabər, bu işə həvəsi, istəyidir.
Mən çox sərgilərə baxmışam. Hər sərginin öz yeri var. Heç birini digəri ilə müqayisə edib demək
istəmirəm ki, bu yaxşıdır, o yaxşıdır. Yox. Amma bugünkü sərgi məndə çox böyük təəssürat oyatdı. Bu
əsərlərin hər biri bizim dostumuzun, gənc rəssamın nə qədər böyük istedada malik olduğunu göstərir. Eyni
zamanda, nə qədər fədakar insan olduğunu sübut edir.
Orada kiçik bir əsər var. Şubert haqqında bu cür əsəri kiçik bir yerdə elə yaradıb ki, adam məəttəl qalır ki,
bunu necə yaratmaq olar.
Mən çox sevinirəm, çox şadam. Bilirsiniz ki, belə sərgilərə gəlməyə mənim çox vaxtım yoxdur. Ancaq
mənə xəbər vermişdilər ki, sən gələcəksən və burada sənin sərgin açılır. Dünən də mənə sərgidə nümayiş
etdiriləcək işlər barədə bir az məlumat verdilər. Baxmayaraq ki, bu gün mənim işim həddən çoxdur, amma
bu sərgiyə gəldim. Hər bir əsərə diqqətlə baxdım. Heç bir əsərin yanından keçmədim. Bəzən olur, sərgiyə
gedirsən, əsərlərin birinə, ikisinə baxırsan, hiss edirsən ki, ümumi təsəvvür var. Amma burada təkcə ümumi
təsəvvür məsələsi deyildi. Onsuz da bir neçə əsərə baxandan sonra artıq məndə təsəvvür yarandı. Burada
mən hər əsərə baxmaq istəyirəm. Onun incəliyini, təbiiliyini görmək istəyirəm. Ona görə də xeyli vaxtdır ki,
mən burdayam. Amma mən buna vaxt itirdiyimə görə şadam. Şadam ki, bu sərgini gördüm.
Demək, Azərbaycan xalqı – indi müstəqil Azərbaycanda da, İranda da – bütün İran xalqı yüksək istedada
malikdir. İndi biz bölüşdürə bilmirik ki, Şəhriyar kimindir. Təbiidir ki, Azərbaycanındır. Eyni zamanda, o
İranındır. Xətai kimindir? O, İranın və Azərbaycanındır. Belələrini çox saymaq olar.
Vədud da İran vətəndaşıdır, rəssamıdır, amma azərbaycanlıdır. Demək, İranda çox millətlər var,
azərbaycanlılar da var. Azərbaycanlılar öz istedadını bu cür nümayiş etdirən, Şərq aləminə indiyə qədər
uyğun olmayan Avropa üslubunda belə əsərlər yaradan rəssam yetişdiribdir.
Əziz dostum, mən səni təbrik edirəm. Mən sənin əsərlərindən çox böyük həzz aldım. Güman edirəm,
burada sərgiyə gəlib maraq göstərənlər, baxanlar çox olacaqdır. Sən gəncsən. Neçə yaşın var?
V ə d u d M ü ə z z i n: 41 yaşım var.
H e y d ə r Ə l i y e v: 41 yaş… Ən gözəl yaşdır. Çünki mən bu yaşların hamısını keçmişəm. Bu, ən
gözəl yaşdır. Ona görə vaxtı itirmə, işini davam etdir. Yaxşı oxuyursan, səsin yaxşıdır. «Segah» da mənə
ləzzət verdi. O da pis deyildir. Hərdənbir oxu ki, ilham alasan. Amma vaxtının çoxunu bu işə sərf et. Çünki
bu, oxumaqdan daha da vacibdir. Oxuyanlar çoxdur. O tərəfdə də, bu tərəfdə də, o tayda da, bu tayda da
çoxdur. Amma belə əsər yaradanlar o qədər də çox deyildir. Xüsusən, İranda. Elədirmi? Cənab səfir, düz
deyirəm?
Ə h ə d Q ə z a i (İranın Bakıdakı səfiri): Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səni təbrik edirəm, cansağlığı arzu edirəm. Mənim haqqımda əsər yaratdığına
görə də təşəkkür edirəm və demək istəyirəm ki, çox dəyərli bir əsərdir. Yəni rəssamlıq ustalığı nöqteyinəzərindən dəyərlidir. Sənə təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
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"DEMOKRATİK CƏMİYYƏTDƏ DİNİN VƏ ƏQİDƏNİN ROLU: TERRORİZM
VƏ EKSTREMİZMƏ QARŞI MÜBARİZƏ YOLLARININ ARAŞDIRILMASI"
MÖVZUSUNDA BEYNƏLXALQ KONFRANSIN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(10 oktyabr 2002)

10 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Xanımlar və cənablar!
ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun Azərbaycan hökumətinin dəstəyi və
yardımı ilə bu gün Bakıda keçirdiyi beynəlxalq konfrans əlamətdar hadisədir. Müasir dövrdə olduqca böyük
məna kəsb edən bu konfransın iştirakçılarını Azərbaycan dövləti adından salamlayıram, konfransın işinə
uğurlar arzulayıram.
11 sentyabr hadisələri dünyanın siyasi mühitində və geostrateji proseslərdə əsaslı dəyişikliklər edərək hər
bir ölkə üçün böyük təhlükə olan terrorizmin dəhşətli simasını bizə bir daha nümayiş etdirdi. Tarixdə
terrorizmin güclənməsi ilə bağlı bir çox dövrlər olub. Hətta bəzi hallarda terrorizm dövlət səviyyəsinə
qaldırılaraq bütöv xalqların varlığına düşmən kəsilib. 11 sentyabr hadisələri isə bəşər tarixinə misli
görünməmiş bir faciə kimi əbədi daxil olacaq. Bu dəhşətli terror aktının qurbanlarının xatirəsini bu gün bir
daha yad etməyi özümə borc bilirəm.
Qloballaşan dünyada hamımız bir-birimizə daha yaxın olmuşuq. Xalqlararası, mədəniyyətlərarası,
dinlərarası dialoqun bu gün dərin məna kəsb etməsi də məhz bununla bağlıdır. Bu dialoqu inkişaf etdirərək,
bu dialoqa dəstək verərək biz müəyyən mənada terrorizmin formalaşmasına xidmət edən bütün qaynaqları
araşdırıb onu kökündən məhv etməyə can atmalıyıq.
Bu gün terrorizm bir çox hallarda din pərdəsi altında, dini libasda özünü büruzə verir. Bu, bizi onun əsl
mahiyyətindən yayındırmamalıdır.
Vaxtilə terrorizm Böyük fransız inqilabının bəşəriyyətə bəxş etdiyi gözəl şüarlar altında öz həqiqi
niyyətlərini ört-basdır etmək istəyirdi. "Qırmızı terror"u gerçəkləşdirən komissarlar kommunist ideologiyası
bayrağı altında bunu həyata keçirirdilər.
Bu gün isə terrorçu qüvvələr qərəzli siyasi məqsədlərə nail olmaq naminə bəzi hallarda hamımız üçün
müqəddəs olan ümumbəşəri dəyərlərə müraciət edərək bu və ya digər qrupun mənafeyini müdafiə etmək
üçün terrora haqq qazandırmağa çalışırlar. Bu gün terrorizm müxtəlif dini pərdələr arxasında gizlənərək
diqqəti öz pozucu və dağıdıcı məqsədlərindən daha mahir bir şəkildə yayındırmağa cəhd göstərir. Bu pərdə,
bu libas, bu xarici görkəm bizi çaşdırmamalıdır. Bütün bu libaslar altında terrorizmin əsl vəhşi sifəti görünür.
Terrorizmə "yox" deyən bəşəriyyət bütün səylərini səfərbər edərək onun mənəvi, iqtisadi, siyasi
köklərini məhv etməyə can atmalıdır. Əminəm ki, sizin konfransınız bu istiqamətdə atılan ciddi addımlardan
biri olacaq və demokratik cəmiyyətdə terrorizmə və ekstremizmə qarşı mübarizə yollarının araşdırılmasında
uğurlar əldə edəcəkdir.
Hörmətli konfrans iştirakçılarının nəzərinə bir daha çatdırmaq istərdim ki, Azərbaycan 11 sentyabr
hadisələrindən sonra antiterror koalisiyasına qoşuldu və beynəlxalq terrorizmlə ciddi mübarizə aparan bir
ölkə kimi bir sıra inzibati və təşkilati tədbirlərin bilavasitə iştirakçısı oldu.
Bizim son illər ərzində beynəlxalq konvensiyalara qoşulmağımız və mühüm hüquqi sənədlər qəbul
etməyimiz göstərir ki, ölkəmizdə terrorizmlə mübarizə üçün artıq müvafiq qanunvericilik bazası tam
formalaşdırılıb. Azərbaycanın Cinayət Məcəlləsində bir sıra dəyişikliklər edilib, o cümlədən terrorizmi
maliyyələşdirməyə görə məsuliyyət haqqında xüsusi maddə əlavə edilib. 2002-ci ilin may ayında mən xüsusi
bir sərəncamla terrorizmə qarşı mübarizəyə yönəlmiş və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq
qərarlarına uyğun olan tədbirlər planını təsdiq etmişəm.
Əlbəttə, Azərbaycan hökumətinin terrorizmlə və ekstremizmlə bağlı əməli fəaliyyəti yuxarıda qeyd
etdiyim konkret faktlarla məhdudlaşmır. Ölkədə sərhəd rejiminin gücləndirilməsi, qeyri-qanuni miqrasiya
kanallarının aşkar edilib qarşısının alınması, terror fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsinə yönəldilməsi ehtimal
olunan maliyyə vəsaitinin, müxtəlif iqtisadi mənbələrin aşkar edilməsi və digər istiqamətlərdə bir çox işlər
görülmüşdür.
Azərbaycan xalqının və ümumən bizim bölgəmizin həyatında böyük əhəmiyyət kəsb edən bir sıra
layihələrin, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərlərinin
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təhlükəsizliyinin təminatı terrorizmə qarşı apardığımız mübarizəmizin ayrılmaz bir tərkib hissəsidir.
Beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə yönəlmiş bir sıra layihələrdə Azərbaycan fəal iştirak edir və mən
ATƏT-in üzvü olan ölkələrin nümayəndələrini bu konfrans vasitəsilə bir daha əmin etmək istərdim ki,
terrorizmin bütün formalarına qarşı mübarizədə Azərbaycan dövləti sizin etibarlı müttəfiqinizdir. Biz hesab
edirik ki, terrorizm bəşəriyyətə qarşı yönəldilmiş qəddar əməllərin və niyyətlərin gerçəkləşməsinə xidmət
etdiyi üçün onunla aparılan mübarizə də ardıcıl, mütəşəkkil və amansız olmalıdır.
Bununla yanaşı, xüsusi qeyd etmək istərdim ki, dünya birliyinin terrorizmə qarşı apardığı mübarizədə
fəal iştirak edən Azərbaycan xalqı 15 ildən artıqdır ki, terrorizmə və ayrı-ayrı terrorist təşkilatlarının qanlı
aksiyalarına məruz qalır. 1987-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti ətrafında
cərəyan edən hadisələr zamanı minlərlə insan qətlə yetirildi, uşaq, qadın və qocalar məhv edildi, məcburi
köçkünə və qaçqına çevrildi. Onların yeganə günahı azərbaycanlı olduqlarından ibarət idi.
Həmin dövrdə SSRİ rəhbərliyi Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq üçün mərkəzin yeritdiyi
məqsədyönlü siyasətə qarşı çıxmağa cəsarət edən Azərbaycan xalqına açıq-aşkar divan tutmaq yolunu seçdi.
Sovet ordusunun böyük kontingentinin, xüsusi təyinatlı bölmələrin və daxili qoşunların 1990-cı il yanvarın
20- də fövqəladə vəziyyət elan olunmadan Bakını işğal etməsi xüsusi qəddarlıq və görünməmiş vəhşiliklərlə
müşayiət edildi. 137 nəfər günahsız insan qətlə yetirildi, 611 nəfər müxtəlif dərəcədə xəsarət aldı.
Azərbaycan xalqının inamını və iradəsini qırmaq, sovet hərb maşınının gücünü nümayiş etdirmək
məqsədi ilə törədilən 20 Yanvar faciəsi totalitar kommunist rejiminin xalqımıza qarşı dəhşətli cinayəti idi.
XX əsr tarixində totalitarizmin həyata keçirdiyi ən qanlı terror aktlarından biri olan 20 Yanvar faciəsi
mahiyyət etibarı ilə həm də bəşəriyyətə, humanizmə, insanlığa qarşı yönəldilmişdir. Təəssüf ki, bu dəhşətli
cinayətin təşkilatçıları da, icraçıları da indiyədək cəzasız qalmışlar.
20 Yanvar hadisələrindən sonra Azərbaycan ərazisinə Ermənistandan terrorçu dəstələr göndərilməsi
prosesi gücləndi, Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü həyata keçirmək üçün əməliyyat meydanı yaradıldı.
Erməni yaraqlılarının Qazax rayonunun bir sıra kəndlərində dinc əhalini qırması, Azərbaycanın
Naxçıvan bölgəsinin kəndlərinə hücumları artıq sübut edirdi ki, əslində terrorçu dəstələr bütün sərhəd boyu
Azərbaycanın dinc əhalisinə divan tutur.
Azərbaycanı Naxçıvan ilə birləşdirən dəmir yolunun 130 kilometrlik sahəsində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ilk çağlarından fasiləsiz terror aktları başlandı və bunun nəticəsində dəmir yol əlaqəsi kəsildi.
Naxçıvan əslində tam təcrid olundu, blokada vəziyyətinə düşdü.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası öz qətnamələrində Azərbaycanın suverenliyinə, ərazi bütövlüyünə və
sərhədlərin toxunulmazlığına hörmətini, ərazilərin ilhaq edilməsi üçün zor işlədilməsinin yolverilməz
olduğunu təsdiq etdi, bütün işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından dərhal, tamamilə
və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb etdi.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının bütün tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin 20
faizini hələ də işğal altında saxlayır və orada özünün hərbi qüvvəsini artırır. Bizim bir milyondan artıq
vətəndaşımız məcburi köçkün və qaçqın vəziyyətindədir. Onlardan hər biri əslində terrorizmin qurbanıdır.
Mən bu gün konfrans iştirakçılarının qarşısında xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, əgər Dağlıq Qarabağda
yaranmış bu terrorçu dəstələrinin əməllərinin qarşısı vaxtında alınsaydı, iki qonşu xalq böyük bir faciənin
nəticələrinin aradan qaldırılması problemləri ilə üzləşməzdi.
Təəssüf ki, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında terrorçu birləşmələr
bu gün də fəaliyyət göstərir. İşğal olunmuş və nəzarətdən çıxmış ərazilərin mövcud olması terrorçu və
cinayətkar qrupların fəaliyyəti üçün münbit zəmin yaradır.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2001-ci il üçün məruzəsində qeyd olunduğu kimi, bu
gün də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazisində silah və narkotik tranziti, çirkin pulların yuyulması ilə məşğul
olan müxtəlif beynəlxalq terrorçu təşkilatların üzvləri sığınacaq tapırlar. Buna son qoymaq bizim
borcumuzdur.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunmasında ATƏT-in Minsk qrupunun,
digər qurumların və qüvvələrin bütün səylərinə baxmayaraq, məsələ öz həllini hələ də tapmayıb.
Bu konfransda mən bir daha bəyan etmək istərdim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin əsasında dini və etnik problemlər durmur.
Azərbaycan öz geosiyasi mövqeyinə, etnik və dini mənzərəsinin rəngarəngliyinə görə Qafqazın, bəlkə də
dünyanın unikal guşələrindən biridir. Məhz burada – Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda, Böyük İpək yolunun
üstündə yerləşən Azərbaycanda zərdüştilik, atəşpərəstlik kimi qədim dini inanclar öz izlərini qoymuş, islam,
xristian və yəhudi dinləri əsrlər boyu dialoq və qarşılıqlı anlaşma mühitində dinc yanaşı yaşamış və
gördüyünüz kimi, indi də yaşamaqdadır.
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Azərbaycan çox konfessiyalı bir ölkədir. Bu baxımdan o, dünyada dinlərarası, mədəniyyətlərarası
əlaqələrin genişlənməsi və möhkəmləndirilməsi işinə öz layiqli töhfəsini verəcəkdir. Əminəm ki, bugünkü
konfrans da belə töhfələrdən biri olacaq. Bununla bağlı mən konfransın keçirilməsi haqqında qərarın
tarixçəsini qısaca yadınıza salmaq istəyirəm.
2001-ci ilin dekabrında Buxarestdə keçirilmiş görüşün yekunları terrorizmlə mübarizəni gücləndirmək
baxımından xüsusilə səmərəli olmuşdur.
Yadımdadır, cənab Jerar Ştudmanla 2002-ci ilin əvvəlində biz Bakıda görüşərkən "Dinin demokratik
cəmiyyətdə rolu" mövzusunda beynəlxalq seminarın keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi apardıq və qərara
gəldik ki, belə bir forumun öz etnik və dini dözümlülüyü ilə seçilən Bakı şəhərində çağırılması bir çox
cəhətdən məqsədəuyğundur.
Sonra isə bu tədbirin əhəmiyyətini və orada ATƏT-in üzvü olan, onunla əməkdaşlıq edən ölkələrin
yüksək səviyyəli nümayəndələrinin iştirak edəcəyini nəzərə alaraq onu seminar yox, "ATƏT-in Bakı
konfransı" adlandırmaq qərara alındı.
Zənnimcə, bu mühüm konfransın Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilməsi haqqında qərarımız
tamamilə düzgün bir qərar idi.
Azərbaycan, əhalisinin mütləq əksəriyyəti islam dininə etiqad etdiyinə görə, müsəlman ölkəsidir. Biz
qürur hissi ilə qeyd edirik ki, Azərbaycan, onun alim və mütəfəkkirləri tarixdə böyük iz qoyan möhtəşəm
islam sivilizasiyasına öz layiqli töhfələrini vermişdir. 1998-ci ildə Bakı şəhərində "İslam sivilizasiyası
Qafqazda" mövzusunda keçirilmiş geniş tərkibli beynəlxalq simpoziumda müxtəlif ölkələrin nümayəndələri
tərəfindən bu barədə ətraflı söhbət aparılmışdır.
Azərbaycan öz Konstitusiyasına görə, həm də dünyəvi bir dövlətdir. Dövlət ilə dini qurumlar arasındakı
münasibətlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının müvafiq müddəaları ilə, "Dini etiqad azadlığı
haqqında" qanunla və digər qanunvericilik aktları ilə tənzimlənir. Biz dini ilk növbədə mədəniyyətin, tarixi
irsin, milli mentalitetimizin bir fenomeni və ayrılmaz bir hissəsi kimi qəbul edirik.
Məlumdur ki, yüksək tolerantlıq ilk növbədə yüksək mədəniyyətin təzahürüdür. İnsanlarda belə bir
mədəniyyətin formalaşdırılmasını uşaqlıq illərindən başlamaq lazımdır. Ölkəmizdə yetişməkdə olan nəslin
təhsillənməsində müasir elmi-pedaqoji konsepsiyalar daxilində bir ünsiyyət mədəniyyətini, dini dözümlülük
və əməkdaşlıq mədəniyyətini formalaşdırmağa cəhd göstəririk və ümumən desək, buna nail oluruq. Bunu
demək çox asandır, lakin gerçəkləşdirmək kifayət qədər mürəkkəb bir prosesdir.
Tarixdə elə dövrlər olmuşdur ki, cəmiyyətin həyatında dinin oynadığı rol düzgün
qiymətləndirilməmişdir. Totalitar rejimlərin və ideologiyaların süquta uğradığı indiki dövrdə dinlərin
cəmiyyətin həyatında oynadığı rol dinamik şəkildə dəyişir. Müsbət proseslərlə yanaşı, bəzi qüvvələrin
dinlərdən terrorizmə və ekstremizmə təhrik vasitəsi kimi istifadə etmək halları da artır. Bax, belə halların baş
verməsinin qarşısının qətiyyətlə alınması üçün cəmiyyətin bütün təbəqələrinin, xüsusilə siyasətçilərin,
alimlərin, dindarların və din xadimlərinin səfərbər edilməsi zəruridir. Dialoqa və əməkdaşlığa hazır olan
bütün insanlar üçün sizin konfrans gözəl imkan yaradır.
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Bu gün bəşəriyyət bir sıra qlobal problemlərlə üzləşir. Əfsuslar olsun ki, bu problemlər olduqca çoxdur:
düzgün iqtisadi inkişaf strategiyalarının müəyyən edilməsindən tutmuş ta müxtəlif ekoloji məsələlərin həllinə
qədər. Bu problemləri araşdırarkən hər birimiz nəzərə almalıyıq ki, dünyada gedən mürəkkəb proseslərdə
bizim üçün ən böyük zinət və nemət insanın özüdür.
İnsanın daxili dünyası, onun dünyagörüşü, onun təhsili, elmi, mədəniyyəti, onun varlığını və daxili
aləmini müəyyən edən bir çox amillər, o cümlədən onun hüquqları cəmiyyət tərəfindən daim qorunmalıdır.
İlk növbədə isə biz hər bir insanın həyatına cavabdehik: əgər terrorizm insan həyatını təhlükəyə məruz
edirsə, deməli, bizim sivilizasiya təhlükə altındadır.
Məhz bütün insanların gələcəyi naminə, bəşər sivilizasiyasının gələcəyi naminə biz hamımız
mədəniyyətlərin və dinlərin qarşılıqlı dialoqunda ümumi dil taparaq ekstremizmə, terrorizmə, təcavüzkar
separatçılığa dəstək verən qara, şər, pozucu qüvvələrin niyyətlərini puça çıxara bilərik. Bu çətin, lakin şərəfli
yolda sizin hamınıza uğurlar diləyirəm.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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AZƏRBAYCAN MİLLİ OLİMPİYA KOMİTƏSİNİN 10 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(11 oktyabr 2002)
Respublika sarayı
11 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz idmançılar!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Azərbaycan gəncliyinin bayramıdır. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin 10-cu ildönümü
birinci növbədə bizim gənclərə aiddir, gəncləri təmsil edən və gənclərin nailiyyətlərini nümayiş etdirir.
Ancaq eyni zamanda, bu bizim hamımızın bayramıdır, bütün Azərbaycan xalqının bayramıdır. Çünki
müstəqil Azərbaycan 10 il ərzində idman sahəsində və xüsusən olimpiya hərəkatı sahəsində böyük
nailiyyətlər əldə edibdir.
Mən sizi bu bayram münasibətilə, xüsusən də əldə etdiyiniz böyük nailiyyətlər münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm, Azərbaycanın bütün idmançılarına, bütün gənclərinə cansağlığı və uğurlar arzulayıram.
Olimpiya hərəkatının böyük və çox zəngin tarixi var. Bu hərəkat hələ qədim zamanlardan yaranıb və
ilbəil inkişaf edərək, bəşəriyyətin fiziki sağlamlığı, bəşəriyyətin zehni sağlamlığı, ümumiyyətlə, sağlamlığı
uğrunda çalışan böyük bir hərəkat olmuşdur.
Azərbaycan xalqı 50 il bundan öncə dünya olimpiya hərəkatına qoşuldu. Ancaq mən deyə bilmərəm ki,
biz xalq olaraq qoşulduq. Yox, biz Sovetlər İttifaqının tərkibində idik. Tarixdən məlumdur ki, Sovetlər
İttifaqı 1950-ci illərə qədər dünya olimpiya hərəkatını tanımırdı. Təbiidir ki, biz də onu tanımırdıq. Çünki biz
müstəqil deyildik, ayrı deyildik.
1952-ci ildə Sovetlər İttifaqı ilk dəfə Finlandiyada, Helsinki şəhərində keçirilən olimpiya oyunlarında
iştirak etdi. Ondan sonra Sovetlər İttifaqının komandası bütün olimpiya oyunlarında, yarışlarında iştirak
edibdir. Bizim idmançılarımız da hansılar ki, olimpiya yarışlarında iştirak etməyə layiq idilər, Sovetlər
İttifaqının komandasının tərkibində iştirak etmişdilər. Ancaq onu demək istəyirəm ki, buna baxmayaraq,
dünya olimpiya hərəkatı Sovetlər İttifaqında təbliğ olunmurdu. Yarış vaxtı hazırlaşırdılar, idmançılar
gedirdilər. Təbiidir, Sovetlər İttifaqının komandası çox güclü idi, çoxlu qızıl, gümüş medallar alırdılar, o
cümlədən azərbaycanlılar da o tərkibdə idilər. Elə Şabanova ilə Şubina da o vaxt olimpiya çempionu olublar.
Ancaq olimpiya hərəkatı xalq içində, Sovetlər İttifaqında o qədər təbliğ olunmurdu. Bunun səbəbini bilmirəm. Ancaq bu həqiqətdir.
Biz o vaxt nələrsə əldə etmişik. Bu bizim xalqımızın, ümumiyyətlə, idman sahəsində böyük qabiliyyətə malik
olduğunu bir daha göstərir. Ancaq bizim olimpiya hərəkatına qoşulmağımız yalnız Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa edəndən sonra, müstəqil Azərbaycan dövləti yaranandan sonra olmuşdur. Buna görə də biz
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin 10-cu ildönümünü qeyd edərək, eyni zamanda, xalqımızın tarixdə ən
böyük nailiyyəti olan müstəqil Azərbaycan dövlətinin də bu günlərdə 11-cü ildönümünü bayram edəcəyik.
Müstəqillik, milli azadlıq Azərbaycan xalqına çox şeylər veribdir. Dünyada gedən olimpiya hərəkatına azad,
sərbəst qoşulmaq, orada özünü göstərmək və bununla da Azərbaycanda idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafını
daha da sürətləndirmək də bizim məqsədimiz olubdur. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu sahədə on ilin hamısı
səmərəli istifadə edilməyibdir. Artıq burada deyildi ki, siz bu dövrü iki yerə bölürsünüz. Birinci beş ildə, demək
olar ki, biz olimpiya hərəkatının Azərbaycanda mövcud olduğunu o qədər də bilməmişik. 1997-ci ildən sonra isə
Azərbaycanda olimpiya hərəkatı birdən-birə çox böyük vüsət alıb, təbliğ olunub və bu sahədə çox işlər görülübdür.
Təəssüflər olsun ki, dövlət müstəqilliyini əldə etdiyi ilk illərdə Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı, başqa
sahələri də dağıdılırdı, pozulurdu və bu, idmana da olduqca güclü zərbələr vurmuşdu. Xatirimdədir, mən
1993-cü ildə yenidən Azərbaycana rəhbərliyə başlayanda idmandan bir xəbər yox idi. Bilirsiniz ki, o vaxt bizdə
çox problemlər var idi. Birinci növbədə, xaosa, hərc-mərcliyə son qoymaq, Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi
yaratmaq lazım idi. Onun üçün də çox ciddi inzibati tədbirlər görmək lazım idi. Ona görə bizim, yəni dövlətin, o
cümlədən prezidentin səyləri məhz buna yönəldilmişdi. Biz bu işləri müəyyən qədər qaydaya salandan sonra,
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təbiidir, başqa sahələr də gündəliyimizə düşdü. O cümlədən idman sahəsi. Ancaq mən nə gördüm? Ümumiyyətlə,
idmandan heç əsər yox idi, onun maddi-texniki bazası tamam dağıdılmışdı.
Deyə bilmərəm ki, biz keçmişdə Azərbaycanda idmanın inkişaf etdirilməsi üçün istənilən qədər madditexniki baza yarada bilmişdik. Mən 33 il bundan öncə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlamışam. Doğrudur,
o vaxtlar çox iş görmüşəm, amma indi o dövrü təhlil edəndə görürəm ki, idman sahəsində ondan da çox iş
görə bilərdim. Başqa sahələr mənim vaxtımı çox aparıbdır.
Məsələn, xatirimdədir, hələ 1951-ci ildə Azərbaycanda böyük stadion, futbol stadionu, idmanla məşğul olmaq
üçün onun başqa qurğuları tikildi. Mən həmin o stadionun açılışında iştirak etmişəm. O vaxt bu, Azərbaycan xalqı
üçün böyük bir bayram idi. Biz futbol yarışlarına gedirdik, özümüzü saxlaya bilmirdik. Nə olur olsun, nə qədər iş
olur olsun, futbol yarışlarını stadionda izləyirdik. Stadion ağzına qədər dolu olurdu.
1990-cı illərin əvvəlində stadiondan istifadə olunmurdu. Ancaq stadionun başına nə iş gətirmişdilər?
Dedim, gəlin stadionu bərpa edək. Dedilər nə cür bərpa edək, stadionu özəlləşdiriblər. Burada keçmiş bir
idmançı olub, təəssüf ki, idmana xəyanət edibdir. Götürüb onu özəlləşdirib, orada kababxanalar açıb,
restoranlar açıb, dükanlar, başqa şeylər açıb. Stadionun futbol meydançası yararsız vəziyyətə düşmüş,
oturacaqlar dağıdılmışdı. Belə bir vəziyyətdə mən əmr elədim ki, o adamı oradan qovmaq lazımdır və
stadionu bərpa etmək lazımdır. Çoxları mənə dedi ki, bu, mümkün deyil, bu çətindir. Artıq bu
sənədləşdirilibdir. Təəssüf ki, elə bu gün də Azərbaycanda yaşayan və idmanda guya özünü göstərmək
istəyən bəzi şəxslər o vaxt həmin stadionu həmin o adama qanunsuz vermişdilər. Ancaq mən buna
baxmadım, onların hamısını qısa müddətdə oradan qovdum və göstərdim ki, stadionu təmizləmək olar, onları
oradan qovmaq olar.
Əvvəlcə stadionu təmizlədik. Amma onu o vəziyyətdə işlətmək olmazdı. Onu tədricən bərpa etməyə
başladıq. İndi görürsünüz, Allaha şükür, stadionumuzda gözəl oturacaq yerləri, gözəl işıqlandırma sistemi,
gözəl yaşıl meydança var və hamısı beynəlxalq standartlara uyğundur.
Yaxud, bizim İdman sarayını götürün. Xatirimdədir, onu da 1970-ci illərin sonunda inşa edirdik. Düzdür,
uzun çəkdi, üç-dörd il çəkdi. O vaxtlar Bakı Şəhər Sovetinə tapşırmışdıq. Onlar da deyirdilər ki, pul yoxdur,
filan yoxdur, çox uzatdılar. Ancaq yenə də tikildi, istifadəyə verildi. Amma mən 1993–1994-cü illərdə orada
nə gördüm?! Onu kimlərəsə veriblər, gətirib mebel düzüb satırlar, başqa şeylər satırlar, mağazalar
düzəldiblər, idman isə tamamilə yoxdur. Bunlar xatirinizdədir. Onu da təmizlədik, bərpa olundu. İndi İdman
sarayından çox yaxşı istifadə olunur və orada bir çox beynəlxalq yarışlar keçirilir. Mən baxıram, yarışlara nə
qədər gənc insanlar gedirlər. Demək, böyük maraq var.
Vaxtınızı almaq istəmirəm. Beləliklə, o illərdə nəinki idmanın özü öldürülmüşdü, idmanın maddi-texniki
bazası da dağıdılmışdı. Bizə lazım idi ki, idmanı canlandıraq. Amma idmanı boş yerdə canlandırmaq olmaz.
Gərək onun maddi-texniki bazasını yaradaq. Biz dediyimiz həmin obyektləri dövlətin gücü ilə bərpa etdik.
Ancaq 1997-ci ildə rəhbərliyi dəyişəndən sonra Milli Olimpiya Komitəsi qısa müddətdə böyük proqram həyata
keçirməyə başladı. Təvazökarlıq edib məruzədə bunu o qədər də demədilər. Ancaq həqiqətən böyük işdir, qısa
müddətdə Bakıda böyük Olimpiya kompleksi, Milli Olimpiya Komitəsinin binası, Maştağada Olimpiya
kompleksi, Naxçıvanda Olimpiya idman kompleksi, Gəncədə Olimpiya idman kompleksi istifadəyə verildi.
Bərdədə də tikilir, başa çatdırılır, Şəkidə tikilir, başa çatdırılır. Lənkəranda da, Qubada da inşasına başlanıbdır.
Bunlar hələ bu yaxın vaxtlarda, bir-iki ildə olan işdir. Özü də bunlar ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun olan
komplekslərdir. Təkcə buna görə biz Milli Olimpiya Komitəsinin işini çox yüksək qiymətləndirməliyik.
Bəli, burada Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti düzgün dedi, şərait olmasa, böyük idmanı yaratmaq,
təşkil etmək mümkün deyil. Ona görə işə düzgün başladılar, şərait yaratdılar ki, böyük idman potensialına
malik olan gənclər daha çox gəlib məşğul olsunlar. Beləliklə, bizim görkəmli idmançıların sayı indikinə
nisbətən qat-qat artsın. İnanıram ki, bu, qat-qat artacaqdır.
Azərbaycan prezidenti kimi, mənim idmana, bədən tərbiyəsinə olan qayğım birinci növbədə, millətimin,
Azərbaycan millətinin fiziki və zehni sağlamlığı üçün lazımdır. Yəni, bu qayğını göstərərək, mən öz
millətimizin, xalqımızın, Azərbaycan xalqının, hər bir kəsin tam sağlam olmasını təmin etmək istəyirəm.
İdman, bədən tərbiyəsi eyni zamanda mədəniyyətdir. Bəli, Avropa ölkələrində bədən tərbiyəsi ilə məşğul
olmaq, yəni öz bədənini daim yaxşı fiziki vəziyyətdə saxlamaq yüksək mədəniyyətdir. Bəziləri mədəniyyəti ancaq
incəsənətlə əlaqələndirirlər. Təbiidir ki, incəsənətdir, ümumiyyətlə, mədəniyyətin başqa sahələridir, onların hər
birinin öz yeri var. Amma hər bir şəxsin, fərdin, insanın mədəniyyəti, eyni zamanda, onun fiziki sağlamlığı ilə
əlaqədardır. Fiziki sağlamlıq ona daha çox güc verir və onun zəkasının inkişafına kömək edir.
Qədim vaxtlarda deyilmişdir. Bu gün bu səhnədə də səsləndi: sağlam bədəndə sağlam ruh olur. Bəli,
sağlam ruhun olması üçün, insanların daim sağlam olması üçün, millətimizin həyatın bütün sahələrində
sağlam olması üçün və bizim ordumuzda sağlam gənclər olması üçün mən idmanı, bədən tərbiyəsini böyük
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vasitə hesab edirəm. Yəni bu mənim icad etdiyim bir şey deyildir. Bu, dünyada qədim zamanlardan
məlumdur. Mən həyatı görmüş adamam, ancaq təəssüf ki, həyatda insanların bəziləri bədən tərbiyəsi ilə –
Azərbaycanda belə bir ifadə var – zorən təbib kimi məşğul olurlar.
Məsələn, orta məktəblərdə idman dərsi var. İndi varmı, yoxsa yoxdur? Var. Amma mən oxuyan vaxtı da
bunu görmüşəm, sonra da görmüşəm. İdman dərsi o qədər böyük əhəmiyyət kəsb etmir. Yəni ondan iki, üç
alsan da, sənin biliyinin yüksək olmasına təsir etmir. Hesab edirəm, bu, düz deyildir. Gərək bizim
müəllimlər orta məktəbdə də, universitetlərdə də idman dərsini birinci sıraya qoysunlar. İnsan uşaqlıqdan,
gənclikdən bədən tərbiyəsi ilə, idmanla məşğul olmalıdır. Əlbəttə, onu özü etməlidir. Bunu bilir, ancaq etmir.
Amma məktəbdə etməlidir.
Mən vaxtilə Moskvada Nazirlər Sovetində işləyəndə idman işinə də rəhbərlik edirdim. Biz hətta o vaxt
məsələ qoymaq istəyirdik ki, məktəblərdə, universitetlərdə idman dərsinin saatı artırılsın. Əgər uşaq, gənc
idmanla məşğul olsa, bədən tərbiyəsinə aludə olsa, yəni ona bağlı olsa, o, sağlam olacaq, qriplə
xəstələnməyəcək, başqa şeylə xəstələnməyəcək, demək, o biri fənləri də yaxşı öyrənəcək. Amma sağlam
olmayanda, fiziki cəhətdən zəif olanda soyuq dəyən kimi xəstələnir, bir infeksiya düşən kimi xəstələnir,
yaxud, ümumiyyətlə, zəif olur, yaxşı oxuya bilmir. Nə olar, gəlin bir saat da artıraq, dünya dağılmayacaq
ki?! Amma bu şərtlə ki, idman dərsinin hörmətini qaldırmaq lazımdır.
Mən özüm də bunu görmüşəm, ona görə deyirəm. Bəzən idman müəllimlərinin özü də bu məsələyə bir az
başdansovdu yanaşırlar. Ona görə gərək biz həm şərait yaradaq, həm də idman müəllimləri gərək o dərsi elə
keçsinlər ki, şagird, tələbə hiss etsin. Necə ki, fizika, kimya, yaxud riyaziyyat dərsləri onları çətinliyə salır,
bu, idmanda da olsun. Onda bizim gənclərimizin hamısı gözəl bədən quruluşlu, sağlam olacaqlar. Mən sizə
öz təcrübəmdən deyirəm, daim idmanla məşğul olmuşam, bu gün də məşğul oluram və onun faydasını da
görürəm. Bu, sadəcə, nümunədir.
Beləliklə, bədən tərbiyəsi, idman Azərbaycanda xüsusi yer tutur. Bizim Milli Olimpiya Komitəsi Gənclər,
İdman və Turizm Nazirliyi ilə birlikdə ötən beş ildə çox işlər görüblər. Burada bizim qonaqlardan biri
tamamilə düzgün dedi ki, Milli Olimpiya Komitəsi ilə Gənclər, İdman və Turizm Nazirliyi bir-biri ilə o
qədər sıx əlaqədədirlər ki, elə bil bir təşkilatdır. Bu çox yaxşı haldır. Bunların arasında heç bir problem
yoxdur. Ona görə də nazirlik öz funksiyalarını yerinə yetirir və yetirməlidir. Milli Olimpiya Komitəsi öz
funksiyalarını yerinə yetirir və öz funksiyalarından da kənarda idman üçün çox işlər görür. Qoy görsün,
lazımdır, lazımdır.
Mən maddi-texniki baza haqqında dedim. Bunun çox böyük mənası var. Məsələn, 300 mindən çox əhalisi
olan Gəncə kimi şəhərdə bugünkü tələblərə cavab verən bir idman qurğusu yox idi. Amma biz bilirik,
Gəncədə gənclər içərisində çox sağlam adamlar var və mənə belə gəlir, bizim qabaqcıl idmançılarımızın
içərisində, xüsusən daş qaldırmaqda və güləşdə oradan çox adamlar çıxırdı.
Naxçıvanı götürün, muxtar respublikanin paytaxtı, böyük şəhərdir. Heç bir şey yox idi. İndi Naxçıvanda,
Gəncədə, Maştağada idman kompleksləri tikildi. Bunlar çox iş görəcəklər. Çünki həmin o bölgələrdə idmana
həvəsi olan, idmanla məşğul olmaq üçün fiziki potensialı olan uşaqların, gənclərin indiyədək imkanları yox
idi. İndi bu imkan var. Ona görə də onların səmərəli işləməsini təmin etmək lazımdır.
Mən İlham Əliyevdən soruşdum. O dedi ki, nəzarət edirlər, hamısı səmərəli işləyir. Belə başa düşdüm ki,
Milli Olimpiya Komitəsi hələ bununla qane olmayacaq, bu proqramı genişləndirəcəkdir. Beləliklə, biz
Azərbaycanın, demək olar ki, əsas bölgələrində böyük olimpiya idman kompleksləri yaradacağıq və
insanlarımızı idmana, bədən tərbiyəsinə cəlb edəcəyik.
Sidney Olimpiya oyunlarında bizim Milli Olimpiya Komitəmiz həqiqətən böyük uğur qazandı. Əgər nəzərə
alsaq ki, Sidney oyunlarından cəmi üç il qabaq Milli Olimpiya Komitəsinin yeni tərkibi seçilmişdi, qısa müddətdə
o qədər adam hazırladılar, 30-dan çox adam lisenziya aldı, Sidneyə getdi və üç nəfər medal qazandı. İkisi qızıl,
biri bürünc medal aldı. Səkkiz nəfər diplom aldı. Bunlar böyük şeydir. Demək, imkanlar var.
Mən inanıram ki, Milli Olimpiya Komitəsi bu gün burada bəyan etdiyi vədləri yerinə yetirəcək, Afina
Olimpiya oyunlarına daha çox və yüksək səviyyəli idmançılar hazırlayıb aparacaqdır. Oradan Azərbaycana
yeni medallar gətirəcəkdir. Ancaq biz təkcə olimpiya oyunlarından alınan medallar haqqında
danışmamalıyıq. Burada məruzədə deyildi ki, beynəlxalq yarışlarda Azərbaycan idmançıları nə qədər
medallar alıblar, neçə dəfələrlə Azərbaycanın bayrağını qaldırıblar. Yaxud, Azərbaycanda nə qədər
beynəlxalq yarışlar keçirilibdir. Azərbaycanda beynəlxalq yarışların keçirilməsi çox əhəmiyyətlidir.
Beynəlxalq, yaxud müəyyən bir bölgə yarışları çox əhəmiyyətlidir. Çünki birincisi, Azərbaycan idmançıları
iştirak edirlər, ikincisi, idmançılar, hansılar ki, hələ orada iştirak etməyə nail ola bilməyiblər, gedirlər,
baxırlar.
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Mən hər dəfə televiziya ilə baxıram, salon tamam dolu olur. Oraya pul ilə gedirlər. Bu nə deməkdir?
İdmana gör nə qədər böyük həvəs var, yarışlara nə qədər böyük maraq var. Bu, Azərbaycanda böyük idman
potensialı olduğunu təsdiq edir, Azərbaycan gənclərinin çox böyük imkanı olduğunu təsdiq edir. Ona görə
görülən işlərin qiymətini bütün bunların hamısı ilə ölçmək lazımdır. Mən şəxsən belə ölçürəm.
Nailiyyətlər bizi sevindirir. Həqiqətən, hamımızın bayram əhval-ruhiyyəmiz var. Ğüman edirəm, bu
təntənəli mərasimi televiziya vasitəsilə respublikada seyr edirlər, qulaq asırlar və onlar da bizimlə
bərabərdilər. Mən çox məmnunam.
Mən idmana nə mümkündürsə etmişəm. Son fərmanlarımla da təltiflər etmişəm, fərdi təqaüdlər haqqında
fərmanlar vermişəm. Nə lazımdırsa, etmişəm. Bütün sənədləri imzalayandan sonra dünən soruşdum, bir şey
qaldı? Dedilər, yox. Kənarda bir adam qalıb? Dedilər, yox. Dedim, əgər qalsa günah sizdədir. Onsuz da mən
kənarda qalanları sonra tapacağam. Amma qalsa, günah sizdədir. İdmançılar, veteranlar – hamısı buna layiqdir.
Mən bunu ürəkdən deyirəm, layiqdirlər. Çünki siz Azərbaycan xalqının fiziki sağlamlığını nümayiş etdirirsiniz.
Siz Azərbaycan gəncliyini fiziki sağlamlıqlarını möhkəmləndirməyə səfərbər edirsiniz. Ona görə siz layiqsiniz.
Mən sizin hamınıza uğurlar arzulayıram. İnanıram ki, bizim yüksək nailiyyətlər əldə edə bilən
idmançılarımızın sayı artacaqdır. İnanıram ki, idman, bədən tərbiyəsi Azərbaycanda getdikcə kütləvi
xarakter alacaqdır. İnanıram ki, yaşından asılı olmayaraq, hər bir vətəndaş idmanla, bədən tərbiyəsi ilə
məşğul olacaqdır. İnanıram ki, Azərbaycan gəncliyi fiziki, zehni cəhətdən daha da yüksək olacaqdır.
Sizi bir daha təbrik edirəm, hamınıza səmimi-qəlbdən cansağlığı, uğurlar arzulayıram. Azərbaycan Milli
Olimpiya Komitəsinə böyük-böyük uğurlar arzu edirəm. Sağ olun.
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NAXÇIVAN MUXTAR RESPUBLİKASININ
BAKIDAKI NÜMAYƏNDƏLİYİNİN YENİ BİNASININ AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN NİTQİ
(11 oktyabr 2002)
Bakı,
11 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar, naxçıvanlılar!
Biz bu gün buraya əlamətdar hadisə münasibətilə toplaşmışıq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Bakıda öz
daimi nümayəndəliyinin yeni binasını yaradıb, təmir edib və bizi bunun açılışına dəvət edibdir. Əgər biz
ümumi işlərimiz nöqteyi-nəzərindən baxsaq, bu o qədər də böyük hadisə deyildir. Ancaq Azərbaycanın
ayrılmaz bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının 1990-cı illərin əvvəllərindən blokadaya düşməsi
və coğrafi nöqteyi-nəzərdən Azərbaycanın əsas torpağından aralı olaraq çətinliklərlə üzləşməsi Naxçıvan
Muxtar Respublikasının Bakıda, Azərbaycan hökumətinin yanında daimi nümayəndəliyinin təşkil
olunmasının zəruriliyini irəli sürdü. Zəlzələ köhnə binanı dağıdıbdır. Bəlkə də yaxşı ki, dağıdıbdır, çünki
mən o binanı görmüşdüm, heç də yararlı bina deyildi. Ancaq o vaxtlar Naxçıvanın rəhbərləri onu çətinliklə
əldə etmişdilər. Elə onlar da sağ ol deyirəm. İndi avtomobillə gələndə gördüm məni başqa yol ilə aparırlar.
Fikirləşdim, axı nümayəndəlik oradadır. Sonra yadıma düşdü ki, yox, o bina dağılıbdır, indi burada yeni bir
bina tikilibdir və biz bunu birlikdə açmalıyıq.
Naxçıvan Muxtar Respublikası Azərbaycanın xüsusi əhəmiyyət kəsb edən bir bölgəsidir. Bu, keçmişdə də
belə olubdur. Vaxtilə, 1920-ci illərin əvvəllərində Qafqazın, xüsusən Cənubi Qafqazın xəritəsini cəkən
adamlar Azərbaycana xəyanət ediblər.
Naxçıvan Muxtar Respublikası, Zəngəzur mahalı, Azərbaycanın digər hissəsi – bunlar hamısı bütöv bir
ərazi olub, Azərbaycan ərazisi olubdur. Ancaq Azərbaycan xalqına düşmən olan qüvvələr məkrli niyyətlərini
həyata keçirmək üçün o vaxtlar Naxçıvan ərazisi haqqında çox danışıqlar aparırdılar, çox təlaş edirdilər ki,
onu Azərbaycandan ayırsınlar. Nəhayət, 1921-ci ildə Qars müqaviləsinin, sonra Moskva müqaviləsinin
nəticəsində – o müqavilələri Azərbaycan Respublikası, Rusiya, Gürcüstan və Ermənistan imzalayıblar –
onların əsasında Naxçıvanın Azərbaycana mənsub olması və Azərbaycanın olması sübut edilibdir.
Azərbaycanın əsas ərazisindən aralı qaldığına görə də ona muxtariyyət statusu verilibdir.
Mən Naxçıvanda doğulmuş, böyümüş bir adamam və keçmişdə, yəni 1940-cı illərdə bir müddət orada
işləmişəm və görmüşəm ki, Azərbaycanın mərkəzi rəhbərliyi tərəfindən həmişə Naxçıvana çox ögey
münasibət göstəriblər. Mən bunun şahidiyəm. Onlar Azərbaycan uğrunda 1920-ci illərdə çalışan, çarpışan, o
müqavilələrə nail olan insanlardan fərqli idilər. Çünki o insanlar Azərbaycan haqqında düşünürdülər, onun
bütövlüyü haqqında düşünürdülər, onun gələcəyi haqqında düşünürdülər. Amma sonra bir-birini əvəz edən
Azərbaycan rəhbərliyi, təəssüf ki, bunları unutdular və 1930-cu illərdə də, 1940-cı illərdə də, 1950-ci illərdə
də, 1960-cı illərdə də Naxçıvana qarşı ögey münasibət var idi. Bu həqiqətdir. Amma bütün bu
ədalətsizliklərə baxmayaraq, zəhmətkeş insanlar olaraq, naxçıvanlılar həmişə öz diyarını inkişaf etdiriblər və
Azərbaycanın ən qədim diyarı olan, böyük tarixi abidələri özündə əks etdirən bu hissəsini qoruyub
saxlayıblar.
Sovet hakimiyyəti vaxtı bütün bu çətinliklər vardısa da, amma eyni zamanda, Naxçıvanın Azərbaycanın
başqa hissələri ilə, xüsusən paytaxtı ilə əlaqəsində elə bir problemlər yox idi. Dəmir yolu işləyirdi. Düzdür,
avtomobil yolu yox idi, amma çox uzun məsafədən, Gürcüstandan keçib, Ermənistandan keçib Naxçıvana
avtomobillə də getmək mümkün olurdu.
Yaxud da oradan dağı aşıb Sisyan, Gorus, sonra Laçın, Şuşa yolu ilə də Naxçıvandan Bakıya gəlmək mümkün
olurdu. Ona görə də insanlar bütün bu yollara, bu imkanlara öyrəşmişdilər və onu da kafi hesab edirdilər. Bəli,
bəlkə də elə o bəs idi.
Ancaq Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi başlayandan sonra Naxçıvanın Bakı ilə, Azərbaycanın başqa
bölgələri ilə əlaqələri get-gedə çətinləşdi və nəhayət, dəmir yolu bağlanandan və bütün kommunikasiyalar,
yəni elektrik xətləri, qaz xətləri kəsiləndən sonra və Naxçıvan nəinki blokada şəraitinə düşdü, tamamilə
qaranlığa batdı. Belə bir şəraitdə biz orada Naxçıvanı yaşadırdıq. Onu yaşatmaq isə təkcə Naxçıvan üçün
deyildi.
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Mən bu barədə danışarkən, o illəri xatırlayarkən həmişə həyəcanlanıram. Çünki bəzilərinə elə gəlirdi ki,
Naxçıvan heç Azərbaycana lazım deyil. Hətta Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti vaxtında bəzi şəxslər meydana çıxdı
və universitet partasından gətirilib Prezident Aparatında məsul vəzifələrə qoyulan həmin adamlar, necə
deyərlər, ağzından süd qoxusu gələn gənc insanlar və dərd də orasıdır ki, naxçıvanlılar gəlib Naxçıvanda
bizimlə döyüşürdülər, mübahisə aparırdılar ki, Azərbaycan ünitar dövlətdir və Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv
olunmalıdır. Naxçıvan blokada içində idi, bütün yollar kəsilmişdi, yaşamaq get-gedə çətinləşirdi, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Naxçıvana hücum etmək, onu işğal etmək niyyətləri açıq-aydın görünürdü. Onların bunun
üçün böyük imkanları da var idi. Çünki Yerevanda onların həm böyük hərbi hissələri var idi, həm də hələ Sovet
İttifaqının 7-ci ordusu dururdu. Yerevan ilə Naxçıvan arasında saatyarımlıq yol var. Belə bir vəziyyətdə Xalq
Cəbhəsinin nümayəndələri gəlib bizdən Naxçıvanın muxtariyyətini ləğv etməyi tələb edirdilər. Hətta Naxçıvan
Ali Məclisinin iclası zamanı gəlib orada çıxış edən həmin o çocuqlar – mən bu sözü deyirəm – mənimlə mübahisə aparırdılar ki, Naxçıvanın muxtariyyəti ləğv olunmalıdır.
Ancaq belə bir şəraitdə biz Naxçıvanı qorumaq, saxlamaq üçün Bakıda Naxçıvanın daimi
nümayəndəliyinin mütləq olmasının zəruriliyini gördük və mən bu məsələni həll etməyə başladım. Lakin
buna zorla, güclə razılıq verdilər. Orada da biri razılıq verir, digər bürokrat – bəlkə onların bəziləri elə indi
Nazirlər Kabinetində oturublar, bizim rəhbərliyimiz altında da işləyirlər – Azərbaycanda bir söz var, qulp
qoyurdu. Beləliklə, gün keçir, daimi nümayəndəliyin yaranması üçün sənəd əldə edə bilmirdik. Təsəvvür
edin o vaxt nə qədər çətinliklər çəkirdik. Nəhayət, sənəd əldə edildi, razılıq əldə olundu, amma yer
vermədilər. Mən o vaxt Nazirlər Sovetinin rəhbərliyinə bir neçə dəfə telefon etdim, çox ağır sözlər dedim.
Nəhayət, Nazirlər Sovetinin binasında balaca bir otaq verdilər ki, gəlin burada oturun. Hüquq da, heç bir şey
də verməmişdilər. Belə bir şəraitdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıda daimi nümayəndəliyi yarandı.
İndi keçən illər onu göstərir ki, həqiqətən bu çox lazım imiş. Çünki sonrakı illər əlaqələr tamamilə kəsildi.
Naxçıvanlılar ancaq təyyarə ilə, bir də İran İslam Respublikasından ayrılmış yol vasitəsilə avtobusla, yük
maşınları ilə gedib gələ bilərdilər. Başqa maşınlar bu yoldan o qədər də istifadə edə bilmirdilər. Bunun özü
də bizim üçün böyük bir şey idi. Çünki təyyarə nə idi ki, onunla nə etmək olar? Demək, bizim yük
maşınları, avtobuslar İran ərazisindən Bakıya gəlirdilər, buradan Naxçıvana yük gətirirdilər. Beləliklə, bu
əlaqə quruldu. Amma bu nəqliyyat işlərini təşkil edən sürücülər və başqa işçilər üçün, əlbəttə, Bakıda bir
dayaq nöqtəsi olmalı idi. Bunu da məhz Naxçıvanın Bakıdakı nümayəndəliyi həyata keçirdi.
Bəli, burada Vasif Talıbov dedi. 1992-ci ilin mart ayında Naxçıvanda dövlət çevrilişi etmək istəyirdilər.
Biz onun qarşısını aldıq. Sizə məlum olan İsgəndər Həmidov o vaxt hava limanına 3 minə qədər polis
yığmışdı. Görənlər deyirdilər, onun yanında 5-6 dənə həqiqi it də var imiş, özü də silahlanaraq, bədəninə
çoxlu patron-zad asıbmış ki, Naxçıvana uçacaq, gəlib Heydər Əliyevin başına iki güllə vuracaq və Naxçıvanı
da işğal edəcəkdir.
Onlar Naxçıvanda bir şey edə bilmədilər. Ancaq sağ olsunlar, həm Naxçıvandan burada yaşayan insanlar, həm
də təkcə Naxçıvandan olanlar yox, bütün başqaları bunu bilən kimi Bakı hava limanına gedib bunun qarşısını
almağa çalışmışdılar. Naxçıvanda hava limanında elə xalq özü yük maşınlarını təyyarə enən zolaqların üzərinə
düzmüşdü. Təyyarənin oraya enməsi mümkün deyildi, əgər ensəydi, dağılacaqdı. Biz bunun qarşısını bu yolla
aldıq. Onlar bizim daimi nümayəndəmiz Həsən Zeynalovu həbs etdilər. Onu aparıb Daxili İşlər Nazirliyinin
həbsxanasına saldılar. Mənə telefon etdilər ki, burada təlaş var. Həsən Zeynalovun iki-üç işçisi var idi, yazıq
qızlar idi, onlar ağlayırdılar ki, indi bizi də həbs edəcəklər. İsgəndər Həmidov Həsən Zeynalovu həbs elədi. Ancaq
biz bir-iki günə bunların öhdəsindən gəldik. Hücum edənlər bilmirəm, ya ağıllandı, ya ağıllanmadı, geri
çəkildilər. Həsən Zeynalovu da həbsdən buraxdılar. O, həbsxananın ləzzətini gördü.
Sonra mən Bakıya gəldim. Doğrusu, deyə bilmərəm ki, mən Bakıya gələndən sonra nümayəndəliyin
işinin yaxşılaşmasına kömək etmişəm. Sadəcə, mənim burada olmağım bunların işinə kömək edibdir. Mən
də düşünmüşəm ki, elə bu bəsdir, bundan artıq nə etmək lazımdır? Işləri normal gedir, qoy Allahlarına şükür
eləsinlər. Mən heç vax bir şeyin artıqlaması ilə edilməsinin tərəfdarı deyiləm. Bizim Naxçıvan nümayəndəliyi o vaxtdan işləyir və sübut edir, göstərir ki, həqiqətən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Bakıda
daimi nümayəndəliyi lazımdır və bəlkə onu daha da gücləndirmək, daha da genişləndirmək lazımdır.
Bunların hamısının səbəbi Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində Naxçıvanın bizim əsas
torpağımızdan ayrı düşməsi və demək olar ki, mühasirədə olmasıdır.
Təbiidir, biz o illər Naxçıvanda vəziyyəti belə qoya bilməzdik. Bizə Türkiyə çox kömək elədi. Oradan
elektrik xətləri çəkdilər, Naxçıvana elektrik enerjisi verməyə başladılar. Düzdür, bu, tələbatı tam təmin
etmirdi. Amma biz İrandan da az da olsa elektrik enerjisi aldıq, oradan da elektrik xətləri çəkildi. Araz
çayının üzərindən Türkiyə ilə Azərbaycan arasında körpü tikildi. Ona «Həsrət», «Ümid körpüsü» deyirlər.
Çox gözəl bir körpü tikildi. Biz bunların hamısını məhz Naxçıvanı o şəraitdə yaşatmaq üçün etdik.
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Həqiqətən, bunlar orada bizim həyatımıza müsbət təsirini göstərdi və bu gün də göstərir. Bu gün də biz
elektrik enerjisinin bir hissəsini Türkiyədən, bir hissəsini İrandan alırıq. Doğrudur, biz onların haqqını veririk. Əvvəllər verməyə imkanımız yox idi, indi veririk. Naxçıvana elektrik enerjisi alırıq, ancaq deyə
bilmərəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası çox elektrik enerjisi alır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının təxminən 400 minə yaxın əhalisi var. Naxçıvan 95 meqavat elektrik
enerjisi ilə yaşayır. Ancaq bizim Şəmkir rayonu 100 meqavat elektrik enerjisi işlədir, pulunun da heç 10
faizini vermir. Bax, görün burada, yəni Bakıda, ya Azərbaycanın başqa bölgələrində elektrik enerjisi bir gün
olmayanda, deyirlər ki, işıq yoxdur. İndi çox yerə qaz çəkmişik. Bir gün qaz olmayanda deyirlər ki, qaz
yoxdur. Müxalifətdən də başlayırlar, bəli, elektrik yoxdur, qaz yoxdur. Axı gərək elektrik olsun ki, onu insanlara verəsən. Gərək qaz olsun ki, onu insanlara verəsən. Amma biz Naxçıvana 95–100 meqavatdan artıq
elektrik enerjisi verə bilmirik. Onlar neçə illərdir artıq bu şəraitdə yaşamağa öyrəşiblər. Elektrik enerjisini
fasilə ilə, cədvəllə alırlar. Bilirlər ki, hansı bölgə nə vaxt neçə saat enerji alacaq. Bununla yaşayırlar və
narazılıq da etmirlər. Başa düşürsünüz, naxçıvanlıların xüsusiyyəti budur.
Bilirsiniz, mən son vaxtlar Naxçıvanın inkişafı ilə əlaqədar bəzi tədbirlər həyata keçirmək barədə qərarlar
vermişəm. Bunlar lazımdır. Heç kəs elə başa düşməsin ki, mən bunu edirəm, çünki özüm naxçıvanlıyam,
Naxçıvandan gəlmişəm. Yox. Mən şuşali da olsaydım bunu edəcəkdim, şəkili də olsaydım bunu edəcəkdim,
bakılı da olsaydım bunu edəcəkdim, gəncəli də olsaydım bunu edəcəkdim. Haralı olsam bunu edəcəkdim. Nə
üçün? Çünki Naxçıvanın vəziyyəti, onun coğrafi vəziyyəti və Naxçıvana qarşı bizim düşmənlərimizin daimi
iddiası Naxçıvanı xüsusi inkişaf etdirmək məsələsini qarşımızda qoyur.
Bir də qeyd edirəm, Naxçıvan Azərbaycanın ən qədim torpaqlarından biridir. Azərbaycan ərazisində ən
qədim dövlətlərdən olan Atabəylər dövlətinin paytaxtı Naxçıvan olubdur. Naxçıvanda Azərbaycanın milli
mədəniyyətini, memarlığını, rəssamlığını nümayiş etdirən, qədim zamanlardan, X, XII əsrlərdən qalmış
abidələr vardır. Onlar təkcə Naxçıvanın yox, Azərbaycanındır. Naxçıvan və Azərbaycan ayrı deyil, birdir –
Azərbaycandır. Təbiidir, demək biz Azərbaycanın xüsusi ağır şəraitdə olan bir hissəsini gərək o qədər
inkişaf etdirək ki, oradakı problemlər insanları narahat etməsin və həmin insanlar orada daim yaşasınlar.
Azərbaycan torpağını qorusunlar, saxlasınlar. Bax, bunlara görə bu qərarlar qəbul olunubdur. Ancaq təəssüf
ki, bəzi sarsaq adamlar mənim bu qərarlarımı başqa yerə yozmaq istəyirlər. Yozsunlar, hara yozurlar,
yozsunlar. Mən gördüyüm işi bilirəm. O işi bilərək edirəm və hansı məqsəd daşıyıram, onu da elan edirəm.
Bütün bunlara görə Naxçıvanın Bakıda bu kiçik binada daimi nümayəndəliyinin olması, hesab edirəm ki,
böyük hadisədir. Mən müqayisə edirəm, 1991–1992–1993-cü illərdə orada yaşadığım dövrdə Naxçıvan nə
qədər çətinliklər çəkirdi.
İndi bizim nazirliklərdəki bürokratlar – təkcə bürokrat deyil, bəlkə onlara hələ başqa ad da vermək lazımdır – bəzi
nazirlər keçmişdəki kimi, indi də elə bilirlər ki, Naxçıvan üçün bir iş edəndə, nə bilim, dünyanı yaradırlar. Mən göstəriş
vermişəm, nazirlər iki aydan bir Naxçıvana getməlidirlər. Naxçıvanın vəziyyəti ilə tanış olmalıdırlar, onların problemlərini həll etməlidirlər. Çünki bizim cəbhə bölgələri kimi, Naxçıvan da vacib bir bölgədir.
Mən çox məmnunam ki, artıq nümayəndəlik yaxşı bir binada yerləşəcək. Güman edirəm, nümayəndəlik
bundan sonra daha yaxşı işləyəcək və bizim müxtəlif təşkilatlarımız onların problemləri ilə məşğul olacaq,
yardım edəcəklər. Buraya çox adam toplaşıbdır. Bu onu göstərir ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının
nümayəndəliyinə və Naxçıvanın özünə maraq və münasibət çox yaxşıdır. Bu məni məmnun edir.
Naxçıvan Muxtar Respublikasının rəhbərliyini və Muxtar Respublikanın bütün sakinlərini təbrik edirəm.
Artıq sizin burada bir dayanacaq nöqtəniz var və əminəm ki, bu imkanlardan səmərəli istifadə edəcəksiniz.
Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «SAMANYOLU» TELEVİZİYASINA
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(13 oktyabr 2002)
13 oktyabr 2002-ci il
J u r n a l i s t: Çox hörmətli Heydər Əliyev, biz iki ildir Bakı studiyamızdan hazırladığımız xəbər və
proqramlarla Azərbaycanı peyk vasitəsilə çox geniş bir dairədə, hər yerdə tanıtmağa çalışırıq. Hörmətli
Cümhur başqanım, «Samanyolu» televiziyası və onun yayımları haqqında Sizin düşüncələrinizi bilmək
istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Samanyolu» Azərbaycana Türkiyədən gəlmiş bir televiziyadır. Mənim yadımdadır, o
vaxt Naxçıvanda olanda biz «TRT»-ni seyr edirdik. Ancaq «Samanyolu» sonra Azərbaycanda öz imkanlarını çox
inkişaf etdirdi. Sizin birinci əsas məqsədiniz Azərbaycana yayım vermək idi. Türkiyədəki vəziyyət və Azərbaycan
insanlarının Türkiyə ilə əlaqədar biliklərini artırmaq idi. Biz də bunun üçün imkanlar yaratdıq. Siz iki ildir burada
canlı yayım edirsiniz və Azərbaycan haqqında məlumatlar yayırsınız. Haraya, Türkiyəyə, yoxsa?
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur başqanım, peyk vasitəsilə bütün Avropaya, Asiyanın və Afrikanın bir
hissəsinə yayımlanırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Türk dilində yayırsınız, yoxsa Azərbaycan dilində?
J u r n a l i s t: Hər iki dildən istifadə edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz Azərbaycan haqqında yayımlarınızın faydasını görürsünüzmü? Yəni siz
yoxlamısınızmı, Azərbaycan haqqında yayımları edirsiniz, ancaq bu yaydığınız bölgələrə necə gedib çatır, o
bölgələrdə bunu seyr edənlər varmı, nə qədərdir? Siz bunları hesablamısınızmı, yoxsa elə havaya yayımlayırsınız, kim baxır baxsın, kim baxmır baxmasın?
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur başqanım, aldığımız fakslardan təəssüratlarımız belədir ki, əsasən
Avropadakı azərbaycanlılar efirimizi, yayımlarımızı çox ciddi şəkildə izləyirlər. Biz Qarabağ haqqında özəl
bir proqram hazırladıq və bu, 24 həftə davam etdi. 24 proqram verdik və bu çox səs gətirdi. Bizim İstanbuldakı mərkəzimizə Türkiyədə yaşayan ermənilərdən proqramın bağlanması ilə bağlı olduqca çox faks və
internetlə müraciətlər gəldi. Guya ki, bu, Ermənistanla Azərbaycan arasında danışıqlara xələl gətirir. Biz
bundan bilirik ki, yayımlarımız səmərəli alınır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Əgər belədirsə, mən çox məmnunam. Çünki Azərbaycan haqqında
dünyaya geniş məlumat verməyə bizim imkanlarımız hələ o qədər böyük deyildir. Baxmayaraq ki, indi bizim
«Lider» televiziyası bunları yayır. Ancaq sizin bu barədə yayımınız çox əhəmiyyətlidir.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Azərbaycan–Türkiyə qardaşlığına, dostluğuna, iki ölkənin
inkişafına «Samanyolu» televiziyasının faydası nə olmuşdur? Bizə, burada çalışan əməkdaşlarımıza bu
önəmli vəzifədə daha uğurlu olmağımız üçün hansı öyüdləri, tövsiyələri verə bilərsiniz?
C a v a b: Birincisi, onu demək istəyirəm ki, «Samanyolu» televiziyasının Türkiyə–Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etməsində çox böyük rolu var. Mən bunu qiymətləndirirəm. Çünki qeyd etdim, biz hələ
müstəqillik əldə etməmişdik, bu, 1991-ci ilin oktyabrında oldu, amma ona qədər, mən Naxçıvanda işləyərkən
artıq «Samanyolu» Naxçıvana gəlmişdi. Mənim yadımdadır, Sədərəkdə «Həsrət» körpüsünü tikirdik, ancaq
tamam bitirməmişdik, lakin oradan gedib gəlmək olardı. O vaxt atəş açıldı, müharibə getdi.
«Samanyolu» televiziyasının müxbirləri Ərzurumdan, başqa yerlərdən Naxçıvana gəldilər, Naxçıvandakı
vəziyyəti bütün Türkiyəyə yaydılar. Amma bir Naxçıvan deyil, ora kiçik bir yerdir, Azərbaycanın vəziyyəti
barədə sizin Türkiyəyə məlumatlar verməyiniz və Türkiyənin həyatı barəsində Azərbaycana məlumatlar
verməyiniz, təbiidir ki, Türkiyə–Azərbaycan dostluğunun inkişafında xüsusi rol oynayır. Mən bunu
qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, sizin xidmətləriniz böyükdür.
O ki qaldı gələcəkdə nə edə bilərsiniz – indiyə qədər etdiyiniz işləri daha da mükəmməl etməlisiniz və dövlətin
siyasətini öz yayımlarınızda yaxşı göstərməlisiniz. Çünki siz burada yaşayırsınız, bilirsiniz, dövlətin siyasəti sizə
məlumdur. Dövlətin həm iqtisadiyyatda, həm sosial sahədə, həm də islahatların həyata keçirilməsində – bütün
sahələrdə gördüyü işlər də məlumdur.
Biz nə qədər islahatlar həyata keçirmişik. Böyük özəlləşdirmə proqramı həyata keçirdik. İndi
Azərbaycanda mülkiyyətin, demək olar ki, əksəriyyəti özəldir. Amma siz Azərbaycana təzə gələndə bunu
görə bilərdinizmi?! Bəlkə sən o vaxt yox idin. O vaxt gələnlər bunları bilirlər. Onda başqa bir mənzərə var
idi. Bu, böyük bir şeydir, böyük addımdır. Biz iqtisadiyyatı inkişaf etdirdik. 1993-cü ildə Azərbaycandakı
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dövlət böhranını, siyasi böhranı, iqtisadi böhranı aradan qaldırdıq, vətəndaş müharibəsinin qarşısını aldıq,
Azərbaycanı xilas etdik. Ondan sonrakı illərdə həm xarici xüsusi xidmət orqanları, həm də daxildə olan
silahlı dəstələr, qüvvələr Azərbaycanı yenə də dağıtmaq, dövlət çevrilişi etmək istədilər. Ancaq biz bunların
da qarşısını aldıq. Artıq biz 1995-ci ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatının tənəzzülünün, yəni aşağı enməsinin
qarşısını aldıq, sabitləşdirdik.
Bundan sonra isə 1996-cı ildən başlayaraq, biz inkişaf etdik. İndi hər il əvvəlki ilə nisbətən iqtisadiyyatda
inkişaf var. Bu inkişaf da bizim apardığımız iqtisadi siyasət nəticəsindədir. Bu inkişaf Azərbaycanda siyasi
plüralizm cəmiyyəti, vətəndaş cəmiyyəti yaranmasının nəticəsidir. Bu inkişaf Azərbaycanda hüquqi,
demokratik dövlət qurulmasının nəticəsidir. Biz o vaxtlar bu işə başlamışdıq. Amma indi hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurmuşuq.
Biz 1995-ci ildə Konstitusiyanı qəbul etdik. Bu yaxınlarda onu təkmilləşdirmək üçün müəyyən əlavələr
etdik. Bu da lazım idi. İndi həyatımızın, demək olar ki, bütün sahəsində işləri tənzimləmək üçün
Azərbaycanın qanunları var, yəni müxtəlif məcəllələr var. Amma əvvəllər bunlar yox idi. Bizim hüquqmühafizə orqanları keçmiş sovet sistemindən məcəllələr əsasında işləyirdilər. Biz bunlar haqqında qanunlar
qəbul etdik. Prokurorluq haqqında qanun, polis haqqında qanun, başqaları haqqında qanun qəbul etdik,
onların vəzifələrini artıq qanun əsasında müəyyənləşdirdik və bunu da çox liberallaşdırdıq. Bütün bunların
nəticəsində indi Azərbaycan inkişaf edir. Bu inkişafın bir tərəfi də Azərbaycana xarici investisiyanın
gəlməsidir.
Biz 1994-cü ildən Azərbaycanda böyük neft strategiyasının həyata keçirilməsi ilə məşğul olduq. 1994-cü
ilin sentyabrında ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq. Amma bilirsiniz ki, onu imzaladığımız
günün sabahısı Azərbaycana hücumlar oldu. Bir həftə sonra Azərbaycanda terrorlar oldu. Bizim böyük
insanlarımızı həlak etdilər. Ondan sonra, 1994-cü ilin oktyabrında Azərbaycanda dövlət çevrilişinə cəhd
oldu. Görün, biz sentyabrın 20-də «Əsrin müqaviləsi»ni imzaladıq, ondan 15 gün sonra Azərbaycanda nə
qədər böyük təxribatlar baş verdi. Biz bunların qarşısını aldıq. Neft strategiyasının əleyhinə çıxanları biz
kənarlaşdırdıq, zərərsizləşdirdik və neft strategiyasını həyata keçirməyə başladıq. İndi həyata keçiririk və
artıq onun müsbət nəticələri var. Azərbaycan bundan gəlir götürür.
Biz bu yaxınlarda böyük təntənə ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac boru xəttinin inşasının təməl daşını
qoyduq, siz orada idiniz. Görürsünüz, nə qədər işlər görülübdür. Bakı–Tbilisi–Ceyhanın qiymətini hələ sonra
verəcəklər, sonralar başa düşəcəklər. Əvvəllər buna xüsusən Türkiyədə emosional bir münasibət var idi. İndi
Bakı–Ceyhan var. Amma görürəm, buna münasibət bir az azalıbdır. Əvvəl arzu edirdilər, istəyirdilər, indi
hasil oldu. Sən bir şeyi istəyirsən, məsələn, mağazadan almaq istəyirsən, düşünürsən, pulum var, yoxdur, alacaqsan, almayacaqsan. Gedib onu alıb gətirəndə sevinirsən, gətirib evə qoyursan, istifadə edirsən. Amma
unudursan ki, sən bunun üstündə nə qədər həsrət çəkmisən.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Sizin təbirinizcə desək, xəyallar gerçəkləşdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, elədir. Bunlar hamısı Azərbaycanın bugünkü gerçəklikləridir. İndi
Azərbaycan inkişaf etmiş dövlətdir. Sən indi Bakıya bax. On il, səkkiz il bundan öncəki Bakıya da bax.
Tamam başqa bir şəhərdir. Mən bunları deməklə istəyirəm ki, siz öz yayımlarınızda bax, bunları göstərəsiniz. Bizim qaçqınların vəziyyətini göstərəsiniz. Ermənilərin Azərbaycana təcavüzü haqqında daim material
verəsiniz. Bir dəfə, iki dəfə yetərli deyil, daim. Sizin verilişinizdə belə bir xüsusi rubrika, hissə olsun. Siz o
hissədə ermənilərin Azərbaycana təcavüzü, onların Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, etnik təmizləmə
siyasəti, bir milyon azərbaycanlının öz evindən, yurdundan didərgin düşməsi, çadırlarda yaşaması, və dünya
ermənilərinin hamısının bu ədalətsiz vəziyyəti dəstəkləməsi barədə hər gün verməlisiniz. Belə verilişlər
versəniz, çox gözəl, yaxşı olar.
S u a l: Çox hörmətli Cümhur başqanım, Siz indi son 10 ilin siyasətini çox gözəl şəkildə, hərtərəfli
söylədiniz. Bəli, Azərbaycanın xaricə doğru çox yüksəlişi var. Mən bir məsələni demək istəyirəm, bir
ara çox gözəl bir başlıqla verilmişdi: Qafqazın parlayan ulduzu Azərbaycan. Müstəqilliyinizi
qazandıqdan sonra on il ərzində ölkənizin daxilində və xaricində siyasi, iqtisadi uğurlarınız, xüsusən
neft sahəsində həyata keçirdiyiniz layihələr barədə dünya mediasında danışılır. Çünki bunların
hamısının altında Sizin imzanız var.
Hörmətli Cümhur başqanım, Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan bu yana Türkiyə və
Azərbaycan Qafqazda sülhməramlı bir siyasət aparır. Bu siyasətin dünya siyasətində yeri, önəmi və
ona təsiri necə olmuşdur?
C a v a b: Təsiri o olmuşdur ki, hər halda, biz dünyada Azərbaycanın bugünkü vəziyyətini, xüsusən
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü sübut edə bilmişik. İkinci tərəfdən, göstərmişik ki, bizim ən yaxın
dostumuz, qardaşımız Türkiyə var. Türkiyə kimi dövlətlə bizim birlikdə hərəkət etməyimiz, bu işləri birlikdə
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çözməyimiz yeni bir şeydir. Yəni biz tək deyilik, bizim Türkiyə kimi dayağımız var, arxamız var. Bunu
dünyada da bilirlər. Bunun da təsiri olmamış deyildir. Azərbaycan ilə Türkiyə Avropa Şurasında daim eyni
mövqedən çıxış edirlər. Bir orada yox, bütün beynəlxalq təşkilatlarda. Biz beynəlxalq təşkilatlarda bütün
sahələrdə öz siyasətimizi, öz qərarımızı qəbul edəndə Türkiyə ilə birlikdə həll edirik, onlarla birlikdə
müzakirə edirik.
S u a l: Bütün maneələrə və əngəlləmələrə rəğmən, reallaşdırdığınız Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac
boru xəttinin ən mühüm hadisəsi Sizin böyük zəhmətinizlə gerçəkləşdi. Sizcə, bundan sonra Bakı–
Tbilisi–Ceyhan layihəsi ilə bağlı növbəti addımlar və Gürcüstanın və Türkiyənin bölgədəki vəzifəsi nələrdir?
C a v a b: İndi artıq Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xəttini inşa etmək lazımdır. Bu iş Türkiyədə başlayıbdır.
«Botaş» şirkəti bu işi artıq başlayıbdır. Çünki boru xəttinin böyük bir hissəsi Türkiyədən keçir. Min kilometri
Türkiyədən, 200 kilometrə qədəri Gürcüstandan, 400 kilometrdən bir az da çox Azərbaycandan keçir. Bu iş
Türkiyədə başlayıbdır. Çox gözəl. Məni sevindirən odur ki, «Botaş» şirkəti işə başlayıbdır. Biz də maliyyə
məsələlərini həll etmişik. Çünki buradan Türkiyəyə qədər bütün maliyyələşdirmə məsələləri bizim üzərimizdədir. Yəni şirkətlər ki, var, onların investisiyası olur, eyni zamanda, o investisiyada Azərbaycanın da payı
var. Biz öz payımızı vermişik. İndi hazırlıq gedir və işlər də başlayır. Burada elə bir problem yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanla Türkiyə terrordan ən çox zərər çəkən ölkələrdir. Siz bu
gerçəkliyi həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatında, həm ATƏT-də, həm də digər beynəlxalq tədbirlərdə
gündəmə gətirirsiniz. Sizcə, Türkiyə də daxil olmaqla, ölkələrimiz nə etməlidir ki, səslərimiz həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm də ayrı-ayrı ölkələrdə eşidilsin? Bu sahədə üzərimizə düşən vəzifələr
hansılardır?
C a v a b: Bilirsiniz, bu birdəfəlik şey deyil ki, mən sənə deyim nələr etməliyik. Bu siyasət daim inkişaf
edir, irəliyə gedir. Biz hər dövrə görə öz işlərimizi görürük. Mən hesab edirəm ki, bu barədə Türkiyənin,
Azərbaycanın siyasəti uğurludur və bu ahənglə də biz irəliyə gedəcəyik. İndidən demək olmaz nələr
edəcəyik. Sabah bir şey olacaq, ona uygun olaraq bir şey edəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, daha bir önəmli mövzu var. Azərbaycanın xarici siyasətinə baxdığımız
zaman iqtisadiyyatın inkişafı ön plana gəlir. Xüsusilə xarici sərmayənin Azərbaycana cəlb edilməsi
üçün Sizin öndərliyinizlə çox önəmli qərarlar verildi. Keçən həftə verdiyiniz fərman çox önəmli idi.
Soruşmaq istəyirəm, zati-aliniz tərəfindən imzalanan daha geniş mövzuda bir fərman da var. Sizcə,
istər türk iş adamları, istərsə də digər xarici iş adamları bu imkanlardan tam mənada nə cür istifadə
edə bilərlər?
C a v a b: Tam istifadə edə bilərlər. Mən 7-8 fərman imzalamışam. Bilirsiniz ki, mən iş adamları ilə
görüşdüm. Öncə Azərbaycanın milli iş adamları ilə, sonra da xarici iş adamları ilə görüşdüm, onların
dərdlərini öyrəndim. Ondan sonra mən böyük bir proqram hazırladım. Bu proqramı da iki-üç aydır həyata
keçirirəm. Ona görə də 7-8 fərman vermişəm. Dünən Milli Məclisə iki təklif göndərmişəm. Orada lizinq
haqqında qanun qəbul olunmalıdır. Başqa bir qanuna əlavə olunmalıdır. Bunlar hamısı sahibkarların işlərini
daha da asanlaşdırmaqdan ötrüdür. Ona görə mənim bu fərmanlarim sahibkarların fəaliyyəti üçün çox böyük
imkanlar yaradıbdır. Bu, təkcə Azərbaycan sahibkarları üçün deyil, bütün sahibkarlar, o cümlədən
Türkiyənin sahibkarları üçündür.
Mən İstanbulda olacağam, orada ayın 14-də EKO-nun zirvə görüşüdür. Ayın 15-də orada iş adamları ilə
də görüşəcəyəm. Türkiyənin iş adamlarına Azərbaycanda son vaxtlar aparılan işlər, imzalanmış fərmanlar,
onlardan irəliyə gələn imkanlar və Türkiyənin iş adamlarının burada gördüyü işlər barədə geniş məlumat
veriləcəkdir. Onlar çox işlər görüblər, çox layihələr həyata keçiriblər. Məsələn, bizim hava limanı,
görürsünüz, nə gözəldir. Dünyanın ən gözəl hava limanlarından biridir. Bunu kim tikdi? Türkiyənin «Enka»
şirkəti ilə «Burç» şirkəti tikdi. Çox şeylər ediblər.
S u a l: Azərbaycana bundan sonra da gələ bilərlər, çünki bunun üçün gözəl şərait yaranıbdır. Elə
deyilmi?
C a v a b: Bəli, bəli. Məsələn, Bakı–Tbilisi–Ceyhan ilə əlaqədar Türkiyənin «Tekfen» şirkəti var, 700
milyonluq bir iş götürdü. Başa düşürsən, 700 milyon dollar! Göy İgid var, onu tanıyırsınız, bu şirkətin
başçısıdır. Onlar 700 milyonluq iş götürdülər. Çox gözəl. Başqa sahələrdə də var. Məsələn, mən qərar
vermişəm, Naxçıvanda aeroport tikilsin. Oraya da Türkiyənin «Enka» şirkətini dəvət edəcəyik. Yaxud
Naxçıvanda çayın üzərində böyük bir bənd tikiləcəkdir. Bunu da onlara tapşırmışam, artıq Türkiyədən
adamlar gəliblər, işləyirlər. Yəni biz istəyirik ki, Türkiyənin iş adamları böyük layihələrdə iştirak etsinlər.
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Mən orada da danışacam, lazımdır ki, türk iş adamları Azərbaycana sərmayə qoysunlar. Hələ sərmayə
qoyanlar yoxdur. Biz onlara işlər veririk, onlar bu işləri görürlər, pul götürürlər. Məsələn, buradakı
xəstəxana. O xəstəxanada, mərkəzdə olmusanmı?
J u r n a l i s t: Bəli, o mərkəzi klinikada olmuşam. Oradan veriliş də çəkmişik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Oranı gördün, mən oranı Türkiyəyə verdim, 30 milyon dollarlıq iş gördülər. İndi
gözəl bir xəstəxanadır. Artıq buradakı xaricilər də gedib Türkiyədə müayinə olunmurlar, oraya gedib
müayinə olunurlar.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, Sizin bir gözəl xüsusiyyətiniz də var. Bu da təhsilə verdiyiniz
önəmdir, gənc nəslin sağlam yetişməsidir. SSRİ vaxtından bu yana gənc nəslin dünya standartlarına
uyğun təhsil almalarına böyük əhəmiyyət verirsiniz. Bu gün azərbaycanlı gənclərin Türkiyədə, türk
gənclərinin də Azərbaycanda təhsil aldığını bilirik.
Bildiyimiz kimi, Azərbaycanda Sizin xeyir-duanızla açılan özəl türk liseyləri var. Onlarda oxuyan
şagirdlər 1994-cü ildən başlayaraq, iştirak etdikləri beynəlxalq bilik olimpiadalarından Azərbaycana
21-i qızıl olmaqla, 86 medal gətirmişlər. Bu il İndoneziyada keçirilən fizika olimpiadasında əfsanəvi
bir uğur qazanmışlar. 65 ölkə arasında üç qızıl, bir gümüş medal qazanaraq, beynəlxalq bilik
olimpiadasının ilk üçlüyünə daxil olmuşlar. Cənab Prezident, Siz onların şəxsində Azərbaycanın və
Türkiyənin gələcək nəslində hansı özəllikləri görmək istəyirsiniz?
C a v a b: Mən bundan çox məmnunam. Bilirəm ki, onlar yaxşı təhsil verirlər. Ona görə də oranın
şagirdləri dünyanın bir çox yerlərində müsabiqələrdə medal qazanıblar. Bu, Azərbaycanda lisey səviyyəsində
təhsilin inkişafına kömək edir. Biz bunu digər məktəblərə nümunə göstəririk. Buna görə mən məmnunam və
təşəkkür edirəm.
S u a l: Hörmətli Cümhur başqanım, təqdirəlayiq digər bir xüsusiyyətiniz Azərbaycanın xaricdə
tanıdılması, lobbiçilik fəaliyyətidir. Bakıda dünya azərbaycanlılarını bir yerə topladınız, onlarla
görüşdünüz. Türkiyədə, eləcə də türkdilli ölkələrdə lobbiçilik sahəsində hansı işbirliyi qurmalıdılar?
Yəni Azərbaycan və digər türkdilli ölkələr xaricdə nə işlər görməlidir?
C a v a b: Bilirsiniz, çox yerlərdə azərbaycanlılarla türklər bir yerdədirlər. Məsələn, Avropanı götürək.
Bilirəm ki, Brüsseldə, yaxud Almaniyada azərbaycanlılar və türklər bir yerdə çalışırlar, bir yerdə iş görürlər.
Ona görə bu birlik var. Lazımdır ki, lobbiçilik məsələsini daha da gücləndirək.
Bilirsiniz ki, mən Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaratdım. Məhz buna görə.
Çünki mən istəyirəm ki, dünyanın hər yerində yaşayan azərbaycanlılar özlərinin azərbaycanlı olduqlarını
bilsinlər, özlərini azərbaycanlı kimi hiss eləsinlər. Bir də ki, Azərbaycan dövləti ilə, respublikamızla əlaqədə
olsunlar. Ona görə də belə bir Komitə yaratmışam. Bu Komitə də xaricdə türk dərnəkləri ilə çox sıx
əməkdaşlıq edir və edəcəkdir.
S u a l: Mətbuata ən yaxın cümhur başqanlarından biri Sizsiniz. Etdiyiniz zarafatlarla,
jurnalistlərə olan məhəbbətinizlə ölkə içərisində mətbuat orqanlarının çoxalmasına, onların fəaliyyət
göstərmələrinə kömək edərək, hətta maddi çətinlik, sıxıntı yaşayan kütləvi informasiya vasitələrinə
kredit verməklə Siz daim onların yanında olduğunuzu göstərirsiniz. «Samanyolu» televiziyası
mətbuatla müsbət əlaqələr qurmağınız münasibətilə Sizi «Medianın dostu» mükafatına layiq görübdür. Bu mükafat İstanbulda Sizə təqdim olunacaqdır. Belə bir mükafatın zati-alinizdə oyatdığı
təəssüratı öyrənə bilərikmi?
C a v a b: Təşəkkür edirəm ki, siz mənə belə bir mükafat vermisiniz.
Hesab edirəm ki, mən bundan sonra da mətbuatla daha yaxın olmalıyam və ona yardım etməliyəm. Mən
mətbuatı sevirəm və daim mətbuat işçiləri ilə, yəni jurnalistlərlə yaxın oluram. İstəyirəm ki, onlar hər şeyi
düz yazsınlar, obyektiv yazsınlar. Amma təəssüf ki, bizim buradakı radikal müxalifət mətbuatı başqa yol ilə
gedir. Siz o qəzetlərdə hər səhifədə Heydər Əliyev haqqında oxuyursunuz. Elədirmi?
J u r n a l i s t: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qəzeti açırsan, hər səhifədə Heydər Əliyev, İlham Əliyev, Heydər Əliyev, İlham
Əliyev, Heydər Əliyev, İlham Əliyev. Mən o qəzetləri oxumuram. Ancaq vərəqləyirəm, baxıram, burada
Heydər Əliyev, orada İlham Əliyev. Yalan yazırlar. Mənim haqqımda bir dəfə doğru şey yazmayıblar. Doğru
şeylər sizə məlumdur. Onlar yalan yazırlar. Hətta Bakı–Tbilisi–Ceyhanla bağlı dünyaya səs salan bir tədbir
keçirdik, bunun haqqında da bir şey yazmadılar. Çünki bunu Heydər Əliyev keçirir. Yaxşı, bunu Heydər
Əliyev öz babası üçün etmir. Heydər Əliyev bunu xalq üçün, birinci növbədə, Azərbaycan xalqı üçün edir.
Eyni zamanda, üç dövləti – Türkiyəni, Gürcüstanı, Azərbaycanı bağlayır. Bu qədər böyük proqram haqqında
heç bir şey yazmadılar. Amma həmin o günlər Heydər Əliyev haqqında mənfi şeylər yazdılar. Ancaq xalq
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buna inanmır, inana da bilməz. Xalq mənə inanır. Mənim həyatım aynadakı kimi göz qabağındadır. Əgər
belə olmasaydı, mən bütün bu mərhələlərdən keçib gedə bilməzdim.
J u r n a l i s t: Allah Sizə uzun ömür versin, başımızdan əskik etməsin. Doğrudan da Siz bu ölkə üçün
lazımsınız. Siz təcrübənizlə, biliyinizlə, uzaqgörən siyasətinizlə bizə lazımsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
J u r n a l i s t: Hörmətli Cümhur başqanim, dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Doğrudan da
proqramımıza qatılmaqla bizə böyük şərəf verdiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən də sizin televiziyaya yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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İQTİSADİ ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT
BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN TÜRKİYƏNİN
İSTANBUL ŞƏHƏRİNƏ IŞGÜZAR SƏFƏRƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ VERDİYİ
MÜSAHİBƏ
(13 oktyabr 2002)
13 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Salaməleyküm.
Məlumatınız var, mən İstanbula gedirəm. Orada İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə görüşündə
iştirak edəcəyəm. Ertəsi gün də Türkiyənin iş adamları ilə görüş keçirəcəyəm. Ondan sonra isə Vətənə
dönəcəyəm. Mənim Türkiyəyə səfərimin məqsədi budur. Nə sözünüz varsa, buyurun.
S u a l: Cənab Prezident, İstanbulda hansı ikitərəfli görüşlər gözlənilir?
C a v a b: Türkiyə prezidenti Əhməd Necdət Sezərlə, Pakistan prezidenti Pərviz Müşərrəflə, İran
prezidenti Məhəmməd Xatəmi ilə görüşlərim olacaqdır.
S u a l: Cənab Prezident, Ali Hərbi Məktəbdə yenidən müəyyən problemlər yaranıbdır. Bununla
əlaqədar nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Orada heç bir problem yoxdur. Oranın rəisi azad olunmuşdur, mən həmin məktəbə yeni rəis
təyin etmişəm. Piriyev çox hazırlıqlı adamdır, uzun müddət cəbhədə olubdur. Bilikli adamdır, orada işlər
gedir. Problem yoxdur, şişirtmək lazım deyildir.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycanın hərbi prokuroru, Bakı qarnizonunun hərbi prokuroru nə
vaxt təyin ediləcəkdir?
C a v a b: Necə yəni hərbi prokuror nə vaxt təyin olunacaqdır, hərbi prokuror var.
S u a l: Cənab Prezident, Siz sahibkarlığa maneələrin aradan qaldırılması məqsədi ilə fərman
vermisiniz. Bundan sonra da yeni fərmanlar olacaqmı?
C a v a b: Bundan sonra nə fərman olacaqdır? Fərmanların hamısını vermişəm, Milli Məclisə təkliflər
göndərmişəm. Lizinq haqqında qərar qəbul ediləcək, başqa dəyişikliklər olacaqdır. Bunların hamısı da
sahibkarların işi ilə əlaqədardır. Beləliklə, hər şeyi etmişəm. Bundan sonra bir yekun görüş keçirəcəyik.
S u a l: Cənab Prezident, sahibkarların arzularından biri də vergi «yükünün» azaldılması ilə
bağlıdır. Bəzi dövlət məmurları bu barədə təkliflər verirlər. Bu haqda nə deyərdiniz?
C a v a b: Mənim fərmanimla vergi «yükü» azaldılıbdır. Dövlət məmurlarının burada nə işi var? Vergi
Nazirliyinin ştatları 40 faiz ixtisar olunur və nazirliyin təsiri azalır. Sahibkarlara daha da böyük imkanlar
verilir.
S u a l: Cənab Prezident, dediniz ki, Türkiyənin iş adamları ilə görüşəcəksiniz. Azərbaycanın onlara
konkret təklifləri varmı?
C a v a b: Nə təkliflər olacaq? Təkliflərimiz odur ki, gəlsinlər, burada investisiya qoysunlar, böyük işlər
görsünlər və əsasən də istehsalat yaratsınlar, iş yerləri açsınlar.
S u a l: Cənab Prezident, Pakistanla hərbi əməkdaşlıq barədə saziş imzalanmışdı. Siz dediniz ki,
orada prezident Müşərrəflə görüşəcəksiniz. Bu barədə söhbətiniz olacaqmı?
C a v a b: Prezident Müşərrəflə bizim köhnə tanışlığımız var. Nə barədə söhbət olacaqsa, bunu özümüz
bilirik.
S u a l: Cənab Prezident, İstanbul zirvə görüşündə Azərbaycan hansı təşəbbüslər irəli sürəcək?
C a v a b: Zirvə görüşündə elə bir təşəbbüs yoxdur. Orada məsələləri müzakirə edib, fikir mübadiləsi
aparacağıq.
Sağ olun.
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İSLAM ƏMƏKDAŞLIQ TƏŞKİLATINA ÜZV ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ
VII ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ NİTQİ
(14 oktyabr 2002)
İstanbul,
«Çırağan Palas» mehmanxanası
14 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab sədr!
Hörmətli dövlət və hökumət başçıları!
Xanımlar və cənablar!
Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə görüşünün bütün
iştirakçılarına uğurlar arzulayıram. VII Zirvə görüşünü yüksək səviyyədə təşkil etdiklərinə və bizə
göstərdikləri qonaqpərvərliyə görə Türkiyə Respublikasının prezidenti zati-aliləri cənab Əhməd Necdət
Sezərə və Türkiyə Respublikasının Hökumətinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Dövlət başçılarının son görüşündən sonra bu təşkilatın üzvü olan Əfqanıstanda baş verən müsbət
dəyişiklikləri alqışlayıram. Hörmətli prezident cənab Kərzaiyə ölkənin və xalqın qarşısında duran
problemlərin həllində uğurlar arzulayıram.
Bu ilin noyabr ayında Azərbaycanın, habelə Mərkəzi Asiya respublikalarının İqtisadi Əməkdaşlıq
Təşkilatına üzv olmalarının 10 ili tamam olur. Fürsətdən istifadə edərək, bu əlamətdar tarix münasibətilə
hamını təbrik edir, birgə səylərimizlə əməkdaşlığın daha da artmasını arzulayıram.
Hörmətli sammit iştirakçıları!
İlk illərini yaşadığımız yeni əsrdə bəşəriyyətin qarşısında dünyada sülhün bərqərar olması və insanların
firavanlıq, əmin-amanlıq şəraitində yaşaması kimi mühüm vəzifələr durur.
Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün dünya dövlətlərinin ayrı-ayrılıqda göstərdikləri səylərlə yanaşı,
regional təşkilatların məqsədyönlü fəaliyyəti də zəruridir.
Bu səbəbdən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının üzərinə böyük tarixi missiya düşür. Güman edirəm ki,
sammitdə bizim qəbul edəcəyimiz qərarlar yeni əsrdə regionumuzun siyasi-iqtisadi və mədəni-mənəvi
inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcək, onun əsas istiqamətlərini müəyyən edəcəkdir.
Bundan başqa, sammitin qərarları regionun sürətli tərəqqisinə yardım etməli, qloballaşma prosesində onun
daha fəal iştirakını təmin etməlidir. Biz təşkilatın fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini regionda iqtisadi inteqrasiyanın
hüquqi bazasının yaradılmasında və icra mexanizminin hazırlanmasında görürük.
Bu gün İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də dünya miqyasında
aparılan yoxsulluğun azaldılması işinə öz töhfəsini verməkdir. 350 milyona yaxın insanın yaşadığı regionu
əhatə edən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı yoxsulluğun azaldılması üçün xüsusilə dövlətlərarası əməkdaşlığı
inkişaf etdirməli və birgə layihələrin həyata keçirilməsini təşviq etməlidir.
Bu məqsədlə yeni iş yerlərinin açılması üçün regional investisiya layihələrinin təşviqini və ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı investisiya qoyuluşlarının həvəsləndirilməsini zəruri hesab edirik.
Azərbaycan Respublikası adından deyə bilərəm ki, ölkəmizə xarici investisiyaların cəlb olunması üçün
son illərdə mühüm işlər aparılmış, müvafiq hüquqi baza yaradılmış, bazar iqtisadiyyatına keçid və dövlət
əmlakının özəlləşdirilməsi sahəsində əməli addımlar atılmışdır. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, 1994-cü
ildən bu günə kimi Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 10 milyard ABŞ dolları həcmində sərmayə
qoyulmuşdur.
Bu gün ölkəmizdə xarici investorlar üçün lazımi investisiya mühitinin yaradıldığını tam əminliklə deyə
bilərəm və iş adamlarını Azərbaycanda investisiya layihələrinin həyata keçirilməsində fəal iştirak etməyə
dəvət edirəm.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan artıq Şimal–Cənub nəqliyyat dəhlizinə qoşulmaq haqqında qərar qəbul
edibdir. Bu ilin may ayında İran İslam Respublikasına səfərim zamanı mən əməkdaşlığımızın bu mühüm
sahəsini İranın hörmətli prezidenti ilə müzakirə etmişəm və ümidvaram ki, bu, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
daxilində də işbirliyinə öz müsbət töhfəsini verəcəkdir.
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İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının regional əməkdaşlıq sahəsində ciddi uğurlar əldə etməsi üçün hər cür
şərait var. Xalqlarımızın tarixi yaxınlığı, din, bir sıra hallarda isə dil ümumiliyi, ölkələrimizdəki bənzər
cəhətlər və mədəni-mənəvi bağlılıq bunun üçün etibarlı zəmin yaradır.
Yarandığı dövrdən bu günədək təşkilatın fəaliyyətinin genişləndirilməsi və qarşısında duran məsələlərin
həlli üçün bir sıra sənədlər imzalanmış və müvafiq qurumlar yaradılmışdır. Regionun iqtisadiyyatının inkişaf
istiqamətlərini müəyyən etmək, iqtisadi təhlillər aparmaq və birgə layihələr hazırlamaq üçün təşkilatın
iqtisadi təhqiqatlar mərkəzinin yaradılması zəruriyyəti meydana çıxmışdır. Azərbaycanın böyük məmnuniyyətlə belə bir mərkəzə ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirirəm.
Hörmətli sammit iştirakçıları!
Bizim ölkəmiz, eləcə də region dövlətləri üçün Bakı–Novorossiysk və Bakı–Supsa neft kəmərlərinin işə
düşməsinin mühüm əhəmiyyəti olmuşdur. Bu il sentyabrın 18-də isə Bakıda region üçün çox böyük
əhəmiyyətə malik olan Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft kəmərinin inşa edilməsinin təməlatma mərasimi
keçirilmişdir. Mərasimdə Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər, Gürcüstan
prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze və Azərbaycan Respublikasının prezidenti iştirak etmişlər.
Bu əlamətdar hadisə Azərbaycanın yeni neft strategiyası əsasında 1994-cü ildə Xəzərin Azərbaycan
sektorunda neft yataqlarının istismarı məqsədi ilə imzalanmış ilk hasilatın pay bölgüsü müqaviləsi – «Əsrin
müqaviləsi» ilə əsası qoyulmuş nəhəng layihənin nəticəsidir.
Bu gün Xəzər dənizi hövzəsində neft və qaz ehtiyatlarının işlənilməsi sahəsində böyük işlər aparılır.
Lakin regionun enerji ehtiyatlarından daha səmərəli istifadə edilməsi Xəzər dənizinin hüquqi statusunun
müəyyən olunmasını tələb edir.
Bu sahədə son illərdə çox işlər görülür. Bunlardan Xəzəryanı dövlətlərin ilk dəfə bir araya gəldiyi Aşqabad
sammitinin çox böyük əhəmiyyəti olmuşdur. Mən bu ilin may ayında İranda olarkən prezident cənab Xatəmi ilə
də bu sahədə səmərəli danışıqlar apardığımızı qeyd edirəm. Bundan başqa, bizim Rusiya və Qazaxıstanla
imzaladığımız sazişlər də Xəzərin statusu ilə bağlı məsələnin həll olunmasına yardım edəcəkdir.
Cənab sədr!
Hörmətli sammit iştirakçıları!
Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, bəşəriyyət insanlıq üçün firavanlıq və əmin-amanlıq gətirən bütün bu
işlərlə yanaşı, yeni minilliyə köhnə minillikdən miras qalmış bir sıra problemlərlə də qədəm qoymuşdur.
Bunlardan ən təhlükəlisi etnik münaqişələr və terrordur.
2001-ci ilin 11 sentyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarında törədilmiş dəhşətli terror hadisəsi əslində
tərəqqipərvər bəşəriyyətə ciddi bir siqnal oldu. Bir necə saat ərzində bütün dünya terrorun nə qədər dəhşətli,
bəşəriyyət və insanlıq üçün nə qədər təhlükəli və faciəli olduğunu müşahidə etdi.
Bir çox dövlətlər üçün bu dəhşətli faciə yeni bir hadisə idi. Lakin bizim ölkələrimizin bir çoxunda etnik
münaqişələrin və dinc insanlara qarşı çevrilmiş terrorçuluğun, təcavüzkar separatçılığın və şovinizmin nə
olduğunu çox yaxşı bilirlər. Minlərlə insan bunun ağrı-acılarını öz şəxsi həyatlarında yaşayıb və bu gün də
yaşamaqdadır.
Etnik münaqişələrdən və terrordan zərər çəkən bir dövlət olaraq, Azərbaycana bu münaqişələr daha yaxşı
tanışdır. Odur ki, biz dərhal antiterror mübarizəsində ölkəmizin bütün imkanlarından istifadə etməyi, bu
dəhşətli faciə ilə mübarizəyə hazır olduğumuzu birmənalı bəyan etdik.
Biz neçə ildir ki, Azərbaycanda etnik separatizm və bunun nəticəsində yaranmış terrorçuluqla təkbaşına
mübarizə aparırıq. Qonşu Ermənistanın Azərbaycana qarşı 14 il əvvəl əsassız ərazi iddiaları ilə başladığı
hərbi təcavüz nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi işğal olunmuş, bir milyondan çox azərbaycanlı
öz doğma yurdlarından zorla çıxarılaraq qaçqın və köçkünə çevrilmişdir. Bu münaqişə nəticəsində 35 min
azərbaycanlı öz torpaqlarında həlak olmuş, yaxud qətlə yetirilmişdir. İşğalın nəticələri ölkəni ciddi iqtisadi
və sosial problemlərlə üz-üzə qoymuşdur.
Biz dəfələrlə bəyan etmişik ki, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi dinc yolla həll
olunmalıdır. Biz müharibə istəmirik. Biz sülh tərəfdarıyıq. Azərbaycanda, bütün Qafqaz regionunda və bütün
dünyada sülhün bərqərar olması bizim ən ümdə arzumuzdur.
Azərbaycan sülhsevər ölkə olaraq bütün dövlətlərlə və xalqlarla, ələlxüsus öz qonşuları ilə qarşılıqlı
anlaşma, mehriban qonşuluq və əməkdaşlıq şəraitində yaşamaq istəyir. Lakin Ermənistanla belə əməkdaşlıq
yalnız və yalnız Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həll olunduqdan, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
edildikdən, qaçqınlar öz daimi yaşayış yerlərinə qayıtdıqdan sonra mümkün ola bilər.
Hesab edirik ki, terrora qarşı mübarizə bütün dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların əlbir fəaliyyətini tələb
edir. Bununla bağlı düşünürəm ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı da üzərinə düşən tarixi vəzifəni yerinə
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yetirməli və bundan sonra da ümumbəşəri dəyərlər uğrunda mübarizəni davam etdirməli, bu təşkilatın üzvü
olan Azərbaycanın haqq işinə dəstək verməlidir.
Hörmətli sədr!
Hörmətli sammit iştirakçıları!
Sonda bir daha əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının İstanbul Zirvə
görüşü yeni əsr üçün regionun inkişafının başlıca istiqamətlərini müəyyən edəcək və qarşımızda duran əsas
maneələrin aradan qaldırılmasında, xalqlarımızın və dövlətlərimizin daha da yaxınlaşmasında mühüm addım
olacaqdır.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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İSTANBULDA TÜRKİYƏNİN İŞ ADAMLARI İLƏ GÖRÜŞDƏ NİTQİ
(15 oktyabr 2002)

15 oktyabr 2002-ci il
Türkiyənin 9-cu prezidenti, əziz dostum-qardaşım, hörmətli Süleyman Dəmirəl!
Hörmətli nazirlər!
Dəyərli iş adamları!
Xanımlar və cənablar!
Sizin hamınızı səmimi qəlbdən salamlayıram və Türkiyədə başqa bir məsələ ilə əlaqədar olduğum halda
burada, "Çırağan" sarayında Türkiyənin dəyərli iş adamları ilə görüşümdən həddən ziyadə məmnun
olduğumu bildirmək istəyirəm.
Bilirsiniz ki, mən İƏT təşkilatının zirvə görüşündə iştirak etmək üçün Türkiyəyə, İstanbula gəlmişəm.
Biz dünən çox iş gördük, Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərin sədrliyi ilə
İƏT-in VII zirvə görüşü öz işini apardı və tamamladı. Türkiyə hökuməti İƏT-in növbəti zirvə görüşünə sədr
seçildi, İƏT-ə başçılıq edəcəkdir. Ümidvaram ki, Türkiyə Cümhuriyyəti İƏT-ə çox böyük önəm verdiyinə
görə təşkilat gələn illərdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin inkişaf etməsində yeni uğurlar qazanacaqdır.
Mən ayrıca olaraq hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezərlə görüşdüm, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri
haqqında və onun daha da inkişaf etdirilməsi haqqında geniş söhbət apardıq. Hər dəfə olduğu kimi, bu dəfə
də bizim görüşümüz dostluq, qardaşlıq, mehribanlıq şəraitində keçdi. Mən bu işləri qurtarandan sonra yeni
bir işə başlamışam. Burada siz mənə yardımçı olduğunuza görə təşəkkür edirəm.
Mən buraya gələrkən bildirmişdim ki, Türkiyənin iş adamları ilə görüşmək arzusundayam. Keçən dəfə
prezident Əhməd Necdət Sezər Bakıda olarkən danışdığım zaman ona bildirmişdim. Mənim bu arzum qəbul
edilmişdir və çox məmnunam ki, bu işin təşkilatçıları, bizim gözəl insanlarımız, dostlarımız çox çalışıblar,
yaxşı bir görüş hazırlayıblar.
Burada yaxşı çıxışlar söylənildi. Hörmətli Süleyman Dəmirəl, hər dəfə olduğu kimi, çox geniş, dərin
mənalı, çox əhəmiyyətli çıxış etdi. Əziz dostum, Azərbaycan haqqında, Azərbaycanın artıq 11 ildir keçdiyi
əziyyətli müstəqillik yolu haqqında, bu yolda əldə etdiyimiz uğurlar haqqında, şəxsən mənim fəaliyyətim
haqqında xoş sözlərə görə, izahatlara görə sizə təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm, indiyə qədər olduğu
kimi, bundan sonra da Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini qoruyacaq, saxlayacaq, möhkəmləndirəcək,
inkişaf etdirəcək və demokratik olacaqdır.
Bu yolda biz həmişə dost, qardaş Türkiyə Cümhuriyyəti ilə, türk xalqı ilə bir yerdə olmuşuq. Azərbaycan
dövlət müstəqilliyini elan edəndən sonra Türkiyə ilk olaraq bu müstəqilliyi tanımışdır. Biz yenicə doğulmuş
bir çocuq, bəbə kimi hələ ayaqlarımızı ata bilmirdik, ancaq Türkiyə bizim qolumuzdan tutmuşdu, bizə
yardım etmişdi və öz təcrübəsini bizə göstərmişdi. Mən bunu dəfələrlə demişəm, böyük Atatürkün yaratdığı
Türkiyə cümhuriyyətinin keçdiyi tarixi yol, əldə etdiyi nailiyyətlər Azərbaycan üçün həmişə örnək, nümunə
olubdur. Biz çalışmışıq ki, bundan səmərəli istifadə edək və ölkəmizi yeni bir müstəqil yol ilə aparaq. Biz
buna nail ola bilmişik.
Burada hörmətli Süleyman Dəmirəl dedi, bizim qarşımızda çox çətinliklər də olmuşdur, çevriliş cəhdləri
də olmuşdur, Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi də olmuşdur. Azərbaycan parçalanırdı. Ancaq xalqımız öz
iradəsini göstərdi və biz bunların hamısının qarşısını aldıq. İndi Azərbaycan rahat bir yola çıxıbdır.
Doğrudur, bizim problemimiz var. Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və Azərbaycan torpaqlarının işğal
olunması problemi var. Bu, başqa bir problemdir. Amma belə bir ağır problemi olmağına baxmayaraq,
Azərbaycan böyük iqtisadi inkişaf yoluna çıxmış və inkişaf etmişdir.
Burada bizim Türkiyə tərəfindən çıxış edən dostlarımız, bizim iqtisadi inkişaf nazirimiz və xüsusən
hörmətli Süleyman Dəmirəl əldə etdiyimiz nailiyyətlər haqqında danışdılar. Mən bu barədə vaxt almaq
istəmirəm. Ancaq onu demək istəyirəm ki, biz çox çətin bir şəraitdə nailiyyətlər əldə etmişik.
İndi Azərbaycan inkişaf edən bir ölkədir. İqtisadiyyatı inkişaf edir. Təbiidir, Azərbaycanın böyük
problemləri var. Birincisi Dağlıq Qarabağ problemidir. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. 8 ildən
çoxdur ki, atəşkəs şəraitində yaşayırıq.
Hələ ki, müharibə yoxdur. Ancaq sülh, barışıq da yoxdur. Bir milyondan artıq vətəndaşımız qaçqındır,
köçkündür, çadırlarda yaşayır. Onlar işləyə bilmirlər, iş yerləri yoxdur. Biz onları yaşatmalıyıq. Amma
çadırda yaşamaq nə qədər çətindir – bunu bilirsiniz. İki-üç il bir hadisə ilə əlaqədar çadırda yaşamaq olar.
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Amma 10-11 il çadırda yaşamaq... İndi bizdə uşaqlar var, çadırlarda doğulub, böyüyüb, çadırda məktəbə
gedirlər. İnsanlar çadırda evlənir, ailə qururlar. İnsanlar çadırda həyatdan gedirlər. Bilirsiniz nə qədər ağır,
çətin şəraitdə yaşayırlar. Ancaq dözürlər. İnanırlar ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunacaqdır.
İndi vaxt yoxdur, bu, böyük bir məsələdir, bu barədə demək istəmirəm. Bu, çox çətindir. Ermənistan
bizim torpaqlarımızı işğal etdiyinə görə Dağlıq Qarabağı Azərbaycandan qoparmaq istəyir. Biz isə öz qədim
torpaqlarımızı itirə bilmərik. Onlar işğal etdikləri torpaqları azad etmirlər. Dünyada bir ölkə yoxdur, bir
beynəlxalq təşkilat yoxdur ki, bu məsələni ədalətlə müzakirə etsin, desin ki, sən günahkarsan, sənin başqa
ölkənin torpağını işğal etməyə haqqın yoxdur, sən buradan çıxmalısan.
Prezident kimi mənə deyirlər ki, gedin Ermənistanın prezidenti ilə danışın, razılaşın. Bunu Amerika da
deyir, Rusiya da deyir, Fransa da deyir, ATƏT də deyir, Türkiyə də deyir, Avropa Birliyi də deyir. Hamısı
deyir ki, onlarla razılaşın, hansı razılığı əldə etsəniz, biz də ona razı olacağıq, bu işdə sizə kömək edəcəyik.
Mən razılaşa bilmirəm. Çünki niyə? O, torpaqları işğal edib məndən tələb edir. Əvvəla, onun tələbini yerinə
yetirə bilmirəm. Bəs nə olsun? Müharibə edək?! Artıq bizim xalqımızda müharibə əhval-ruhiyyəsi qalxır –
gedək müharibə edək, vuruşaq, ya torpaqlarımızı azad edək, ya da məhv olaq. Amma bu da doğru yol
deyildir. Baxmayaraq ki, bizim xalqımızda belə fikirlər artıq çox geniş yayılıbdır. Mən bir cümhur başqanı
kimi bunu məqbul hesab etmirəm, bunun qarşısını alıram. Amma təsəvvür edin, belə şəraitdə yaşamaq nə
qədər çətindir.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan inkişaf edir. Bu inkişafda da Türkiyə ilə bizim iqtisadi
əlaqələrimiz həmişə xüsusi yer tutubdur. İlk illərdə biz özəl sektor nədir bilmirdik, başqa şeylər bilmirdik.
Biz 70 il kommunist rejimində yaşamışıq. Hər şey ümumi, dövlətin idi, şəxsi mülkiyyət ola bilməzdi. Ona
görə də biz bir neçə il ağır fikirləşmə yolu ilə gedirdik. Çoxları deyirdi ki, yox, onu dəyişdirmək olmaz. Onu
dəyişdirsəniz, hər şey batacaqdır. Mən isə düşünürdüm, yox, risk etmək lazımdır, dəyişdirmək lazımdır. Hələ
1995-ci ildə mən torpaq islahatı keçirirdim. Ondan iki il sonra torpağı kəndlilərə payladım, bütün heyvanları
payladım. Kolxozları, sovxozları dağıtdım. İlk il çətinliklər oldu. İndi bizdə aqrar sektor, kənd təsərrüfatı çox
inkişaf edibdir. Biz özümüzü taxılla təmin edirik. Əti, südü, başqa şeyləri əvvəllər Rusiyadan gətirirdik. İndi
hamısı Azərbaycanda var. Azərbaycanın kəndində özəl sektor inkişaf edir.
Biz özəlləşdirmə keçirdik. Ticarət tamamilə özəl sektordadır. İndi Azərbaycanda ticarət çox gözəldir.
Sizin mağazalarda olan şeyləri gedib orada da ala bilərsiniz. Sizdə nə yoxdursa, gəlin oradan alın. Ticarət
özəl oldu, nəqliyyat da belə oldu. Qısa bir zamanda böyük dəyişikliklər əldə etdik.
Süleyman bəy elektrik şəbəkəsindən danışdı. Burada "Barmek" şirkətinin rəhbəri oturubdur. Siz bəzi
şeyləri bilmirsiniz. Biz elektrik enerjisini hasil edirik, insanlara veririk, pulunu ala bilmirik. Biz özümüz 6
milyard kubmetr qaz hasil edirik. 4 milyard kubmetr Rusiyadan alırıq.
Əhaliyə, insanlara qaz veririk, amma pulunu ala bilmirik. Pulunu vermirlər. İndi təsəvvür edin, biz
dövləti nə cür saxlayırıq. Çox sağ olsun, Hüseyn Arabul gəldi dedi ki, mən bu ağır işi götürəcəyəm. Mən
dedim, bu, çox ağırdır, ola bilər, sonra qaçdı. Amma hələ ki, qaçmayıbdır və görürəm, hələ qaçmayacaqdır.
"Bakıelektrikşəbəkə"ni ona verdik. Çox çətin işlədir. Ancaq indi satılan enerjinin 49 faiz dəyəri ödənilir.
Amma biz 8-10 faiz yığa bilirdik.
İndi "Sumqayıtelektrikşəbəkə"ni götürübdür. Sonra nə iş görəcəksən, 3 ildə 80 faizə çatdıracaqsan? Çox
yaxşı, təşəkkür edirəm.
Bax, budur, Türkiyə şirkətinin, türk iş adamının Azərbaycanda ölkəmiz üçün gördüyü çox önəmli iş.
Bəlkə Türkiyə iş adamlarının Azərbaycanda indiyə qədər gördüyü işlərdən ən önəmli budur. Çünki bilirsiniz,
nə qədər elektrik enerjisi işlədirik. Bakı böyük şəhərdir. İki milyon əhalisi var. Bizdə metropoliten işləyir,
başqa şeylər var. Nə qədər elektrik enerjisi gedir, bizim nə qədər vəsaitimiz gedirdi. İndi isə büdcəyə nə
qədər vəsait gələcəkdir. Güman edirəm ki, belə iş adamları Azərbaycana bundan sonra daha da çox
gələcəkdir. İndiyə qədər Azərbaycana gələn adamlar çox iş görüblər. Onların hamısına təşəkkür edirəm.
Əgər bu işlər olmasaydı, indi Azərbaycanda, məsələn, inşaat, ticarət və digər şeylər bu səviyyədə ola
bilməzdi. Ancaq mən istərdim ki, Türkiyənin iş adamları gəlib istehsala sərmayə qoysunlar.
Bir şey istehsal edək. Mən çox məmnunam ki, hörmətli Sabançı bizim bu məclisdədir. Mən buraya çox
gəlib-gedirəm, amma onu az görürəm. Onu görməyə çox çalışıram. Ancaq bir dəfə deyirlər Sabançı
Amerikadadır, bir dəfə deyirlər İngiltərədədir, mən onu görə bilmirəm. İndi Allah nəsib edib ki, burada
görüşmüşük, bir yerdə oturmuşuq. Amma o, Azərbaycana heç ayağını qoymayıbdır.
Hörmətli Sabançı, indi mən bu insanların yanında, televiziyanın qarşısında sizə müraciət edirəm.
Birincisi, siz mənim şəxsi qonağım, dostum kimi Azərbaycana gəlin. Azərbaycana baxın, görün. Heç bir iş
görməsəniz də, gəlin, orada görünün.
Beləliklə, indi Türkiyə-Azərbaycan iqtisadi əlaqələri bu yerə gəlib çatıbdır. Biz bu mərhələyə gəlmişik.
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O xırda işlər, məsələn, restoranlar, mağazalar, inşaatdır – bunlar hamısı çox yaxşıdır. Bizə çox yardım etdi və
hərtərəfli mənfəət götürdük. İş adamları da mənfəət götürdü, Azərbaycan da bir çox şeyləri öyrəndi. Bizim
inşaatçılar Türkiyədən gələn inşaat şirkətlərindən çox şey öyrəndilər. İndi öyrəniblər, özləri şəhərdə 20
mərtəbəli evlər tikirlər. Bu, böyük hadisədir və bizim əməkdaşlığımızın, dostluğumuzun nəticəsidir. Amma
bundan sonra daha geniş iş görmək lazımdır.
Bizim neft sektorunda gördüyümüz işlər haqqında burada danışıldı. Çox məmnunam ki, hörmətli
Süleyman Dəmirəl də bu barədə danışdı və nə qədər əhəmiyyətli olduğunu dedi. Ancaq bir neçə kəlmə
demək istəyirəm.
Mən 1994-cü ildən Türkiyəyə gəlirəm. Türkiyəyə hər dəfə gələndə hamı mənə sual verirdi: BakıCeyhan, Bakı-Ceyhan. Mən özüm də Bakı-Ceyhanı düşünürdüm. Amma bilirdim ki, Bakı-Ceyhanı həyata
keçirmək nə qədər çətin işdir. İndi isə Bakı-Ceyhanı soruşmurlar. Heç kəs soruşmur. Çünki Bakı-Ceyhan
var.
Ancaq bilməlisiniz, mən Bakı-Ceyhan üçün çox ağır yollardan keçdim. Bağışlayın, bəlkə də yükün çoxu
mənim üstümə düşdü. Mən idim bu işi aparan, mən idim bu işi görən. Mən Amerika, Avropa neft şirkətlərinə
sübut etməliydim ki, Bakı-Ceyhanı həyata keçirmək lazımdır. 1994-cü ildə "Əsrin müqaviləsi"ndə bu,
göstərilmişdi, imzalanmışdı. Amma biz sonra Bakı-Supsa ixrac boru xəttini tikdik. 1999-cu ildən indiyə
qədər Bakı-Supsa ilə təxminən 25 milyon ton neft ixrac olunubdur. Şirkətlər dedilər ki, Bakı-Ceyhan çox
baha olacaq, çətin olacaq, gəlin Bakı-Supsanı genişləndirək və nefti Bakı-Supsa vasitəsilə göndərək. Mən
dedim, olmaz.
Hörmətli Süleyman bəylə danışdım, dedim siz bildirin ki, tankerləri Bosfordan daha buraxmayacaqsınız.
Yoxsa Bakı-Supsanı genişləndirəndə yenə də Bosfordan keçməlidir. Bosfordan nə qədər keçər? Bizim
məqsədimiz o idi ki, bu boru xətti Türkiyədən keçsin, Ceyhana getsin, tankerlər daha dənizdən keçməsin,
Bosfordan keçməsin, gəlib nefti Ceyhandan götürsünlər. Mənim bu mübarizəm həmin Qərb şirkətləri ilə,
hansılar ki, pulu, hər şeyi qoyurlar, onlarla idi. Onlar öncə deyirdilər ki, olmaz. Bakı-Novorossiysk kəməri
var, oradan nəql edək. Ondan da qurtardıq. Sonra dedilər ki, pul yoxdur. Pul da tapdıq, filan etdik və 1998-ci
ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin 75-ci ildönümündə Ankarada bəyannaməni imzaladıq. Türkiyə Cümhuriyyəti,
Azərbaycan Cümhuriyyəti, Gürcüstan, Qazaxstanı da qatdıq və bəyannamə imzaladıq. Ondan sonra, 1999-cu
ilin noyabr ayında ATƏT-in İstanbuldakı zirvə görüşündə cümhur başqanı Süleyman Dəmirəl, cümhur
başqanı Eduard Şevardnadze, cümhur başqanı Nursultan Nazarbayev, cümhur başqanı Heydər Əliyev son
olaraq sazişi imzaladıq. Amerikanın cümhur başqanı Bill Klinton da ona öz imzasını qoydu. Ondan sonra biz
bu işləri apara bildik.
Artıq indi inşaata başlamışıq. Mən çox məmnunam ki, "Botaş" şirkəti Türkiyədə inşaatı başlayıbdır.
Bizim şirkətlər də – həm Azərbaycan ərazisində, həm də Gürcüstan ərazisində işə başlayıbdır. Düşünürəm ki,
2004-cü ildə olmasa da, 2005-ci ildə Bakı-Tbilisi-Ceyhan tamam olacaq və biz Ceyhan limanında gedib
Azərbaycan neftinin oraya çatmasını görəcəyik.
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri barədə. Öncə heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, Azərbaycanda bu qədər
təbii qaz olacaq və biz onu çıxaracağıq. Amma bu da oldu və anlaşmaları yenə burada imzalamışıq. İş gedir.
Bir az problemlər var, bir balaca gecikir. Türkiyə tərəfdə problemlər var. Bizim şirkətlərdə də – yəni bizim
deyəndə, oradakı şirkətlərin hamısı Avropanın, Amerikanın şirkətləridir – problemlər var. Ancaq onları da
həll edəcəyik və güman edirəm ki, 2006-cı ildə də "Şahdəniz" qaz yatağından qaz Ərzuruma çatacaqdır və
Türkiyə ondan istifadə edəcəkdir.
Biz bu qədər böyük işlər görmüşük. Bunlar təkcə iqtisadi məsələ deyildir. Bunlar bizim ölkələrimizi
polad tellərlə bir-birinə bağlayır. Bu, bizim təhlükəsizliyimizi təmin edir. Bu, bizim daim bir yerdə
olduğumuzu göstərir. Bakı-Tbilisi-Ceyhan 10, 20 il üçün deyil, 100 illər üçündür. Bilin ki, Xəzər dənizində
neft hələ XXII əsrədək olacaqdır. İndi görün, nə qədər vaxt üçün biz belə layihələr hazırlamışıq. Ona görə
bizim bu işlərimiz, təbiidir ki, başqa işlərimiz də çox yüksək qiymətə layiqdir. Ancaq bu işlər böyük işlərdir.
Biz çalışmalıyıq ki, hər bir iş adamına, Türkiyənin iş adamına Azərbaycanda imkan yaradaq ki, gəlib iş
görsünlər. Amma indi rəqabət daha da artıbdır. Əgər beş il bundan qabaq belə bir rəqabət yox idisə, indi
rəqabət var. Çünki iş görmək istəyənlər çoxdur. Şərq ölkələrindən, Qərbdən gələnlər çoxdur. Azərbaycanın
öz yerli iş adamları artıq yaranıbdır, onlar iş görürlər. Bu rəqabət nəticəsində iş almaq lazımdır. Mən istərdim
ki, Türkiyənin iş adamları bunu da nəzərə alsınlar.
Bilirsiniz, Türkiyə ilə Azərbaycanın dostluğu, qardaşlığı ancaq iqtisadi əlaqələrlə bağlı deyildir. Bizim
dostluğumuzun, qardaşlığımızın dərin kökləri var. Bizim xalqlarımız qədimdən birdir, bəli, biz bir millət, iki
dövlətik. Ona görə də bizim dərdimiz birdir, bizim sevincimiz birdir, qəmimiz, kədərimiz birdir, bayramımız
birdir – hamısı birdir.
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Türkiyə qüdrətli bir dövlətdir. Dünyanın böyük dövlətlərindəndir. Türkiyə demokratik dövlətdir və
demokratiyanı müsəlman aləmində inkişaf etdirən ilk dövlətdir. Türkiyənin böyük iqtisadi potensialı var.
Türkiyənin güclü ordusu var. Türkiyə bizim üçün dayaqdır, arxadır. Mən inanıram ki, Türkiyə bundan sonra
da böyük öndər Atatürkün yolu ilə gedərək böyük nailiyyətlər əldə edəcəkdir. Əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan daim Türkiyənin yanında olacaqdır. Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi demokratik, hüquqi,
dünyəvi dövlət kimi inkişaf edəcəkdir, inkişaf etmiş dövlətlər səviyyəsinə qalxacaqdır. Bu da TürkiyəAzərbaycan dostluğunu bir-birinə daha da bağlayacaqdır. Bizim dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir,
dönməzdir, sarsılmazdır.
Yaşasın, Türkiyə Cümhuriyyəti!
Yaşasın, türk xalqı!
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TÜRKİYƏNİN VƏ BU ÖLKƏDƏ AKKREDİTƏ OLUNMUŞ XARİCİ ÖLKƏLƏRİN
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİ ÜÇÜN KEÇİRDİYİ
MƏTBUAT KONFRANSINDA
BƏYANATLA ÇIXIŞI
(15 oktyabr 2002)
İstanbul,
«Çırağan Palas» mehmanxanası
15 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Mən sizi salamlayıram. Sizinlə görüşümdən məmnun olduğumu bildirirəm. Bilirsiniz ki, mən
Türkiyəyə hörmətli prezident Əhməd Necdət Sezərin dəvəti ilə, İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının VII zirvə
görüşündə iştirak etmək üçün gəlmişəm.
Dünən bizim görüşlərimiz oldu. Bildirmək istəyirəm ki, bu görüşlər çox səmərəli keçdi. Biz İƏT-in
fəaliyyətini təhlil etdik, müasir vəziyyəti müzakirə etdik və ölkələrimiz arasında, təşkilata daxil olan ölkələr
arasında iqtisadi və başqa əlaqələrin inkişaf etməsi üçün müəyyən fikirlər söylənildi, müəyyən təkliflər
irəliyə sürüldü. Bu gün isə mən İstanbulda olmağımdan istifadə edərək Türkiyənin iş adamları ilə görüşmək
arzusunda olmuşdum. Onu da burada lazımi təşkilatlar etdilər. Türkiyənin, demək olar ki, çox hörmətli iş
adamları, bilmirəm 200, yaxud 250–300 nəfər toplaşmışdı. Biz görüşdük, söhbət etdik, Türkiyə–Azərbaycan
iqtisadi əlaqələri haqqında məruzələr dinlədik. Ondan sonra isə Türkiyənin 9-cu prezidenti hörmətli
Süleyman Dəmirəl nitq söylədi. Sonra mən fikirlərimi söylədim.
Mən bu görüşdən çox məmnunam. Çünki həqiqətən Türkiyənin çox böyük iş adamları ilə səmərəli
danışıqlar apardıq. İndi Azərbaycanda hansı işləri görmək mümkündür – o barədə məlumatlar verildi. Eyni
zamanda, Türkiyənin iş adamlarının indiyə qədər Azərbaycanda gördükləri işlər haqqında da məlumatlar
verildi. Çünki bəzən ayrı-ayrı insanlar belə bir fikir yaratmaq istəyirlər ki, guya son zamanlar Azərbaycanda
Türkiyənin iş adamlarına istənilən qədər iş verilmir, yaxud iş yoxdur. Bunlar hamısı yalnış şeylərdir. Sadəcə,
Türkiyə–Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrini müəyyən qədər ləkələmək üçün bu sözləri ortaya atırlar.
Mən təkrar etmək istəmirəm. Orada rəqəmlər deyildi. Beş minə qədər türk iş adamı daim Azərbaycanda
işləyir, böyük layihələr həyata keçirilir, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum layihələri nəhəng
layihələrdir. Onlardan əlavə, çoxlu başqa işlər də görülür. Ona görə də güman edirəm ki, heç kəs belə
yollarla Türkiyə–Azərbaycan dostluq, qardaşlıq əlaqələrinə xələl gətirə bilməz.
Mən çox iş adamlarını Azərbaycana dəvət etdim. Söz verdilər, gələcəklər və yeni-yeni işlərə
başlayacağıq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında əlaqələr daim inkişaf edir. Biz son vaxtlar çox böyük işlər gördük.
Məsələn, nəhayət, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin inşasına başladıq. Sentyabrın 18-də Bakıda onun
təməlqoyma mərasimini keçirdik. Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər,
Gürcüstan prezidenti hörmətli Edurad Şevardnadze və Azərbaycan prezidenti orada iştirak etdilər. İşə başlamışıq və güman edirəm ki, uğurla başa çatacaqdır.
Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəməri haqqında da lazımi tədbirlər görülür. Orada bir balaca gecikmələr var,
onlar o qədər də əhəmiyyətli deyildir. Biz onun da inşasına başlayacağıq. Beləliklə, iki böyük layihənin,
tarixi əhəmiyyəti olan layihələrin iqtisadi əhəmiyyəti məlumdur. Azərbaycanın Xəzər dənizindən hasil olan
nefti – orada olduqca çox böyük neft ehtiyatları var – Bakı–Tbilisi–Ceyhan ilə Türkiyənin Ceyhan limanına
axacaq, dünya bazarlarına gedəcəkdir. Bu kəmərin ömrü çox uzundur. Güman edirəm ki, XXI əsrdə mütləq
öz fəaliyyətini davam etdirəcək və XXII əsrə də keçə bilər. Çünki Xəzər də bildiklərimiz sərvətlərin çox
olduğunu göstərir, amma hələ bilmədiyimiz şeylər də var. Ona görə bunun gələcəyi çox böyükdür.
Eləcə də «Şahdəniz» qaz yatağı. İndi orada 1 trilyon kubmetr qaz ehtiyatı olduğu bildirilir. Ancaq bu,
ilkin məlumatdır və adətən, ehtiyatlı davranırlar, çox böyük rəqəm demək istəmirlər. Düşünürəm ki, orada qaz
daha da çoxdur. Amma təkcə orada deyil, Xəzərin başqa yerlərində də zəngin qaz yataqlarımız var. Ona görə
Azərbaycan böyük qaz ölkəsi kimi, dünyaya qaz ixrac edəcəkdir. Güman edirəm, gələcəkdə biz Türkiyənin
ərazisi ilə qaz kəmərini Avropaya da aparacağıq. Çünki bilməlisiniz ki, indi Avropada istifadə olunan qazın
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mənbələri get-gedə azalır. Avropa yeni qaz mənbələri arayır və bu baxımdan yenə də Xəzər hövzəsi mühüm yer
tutur.
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, iqtisadiyyat sürətlə inkişaf edir. Bizim böyük bir
problemimiz – Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi indiyə qədər həll olunmayıbdır. Bu da
Azərbaycanı yaralayıb və bu yara indiyə qədər bizim bədənimizdədir. Torpaqlarımızın 20 faizi Ermənistan
silahlı qüvvələrinin işğalı altındadır. İşğal olunmuş torpaqlardan 1 milyondan artıq azərbaycanlı zorla
çıxarılıb, onların tam əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Ümumiyyətlə, çadırda yaşamaq çox çətindir. Amma biriki-üç il buna dözmək olar, çadırda 10 il yaşamaq isə dəhşətli bir şeydir. Ancaq bizim insanlar buna dözürlər
və ümid bəsləyirlər ki, məsələ sülh yolu ilə həll olacaqdır.
Bəli, biz də bu ümidlə yaşayırıq, çalışırıq. Bu barədə çox işlər görürük. Həm ATƏT-in Minsk qrupu
vasitəsilə, həm bilavasitə Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşləri vasitəsilə, həm də başqa
beynəlxalq təşkilatların vasitəsilə sülh danışıqları aparırıq. Ancaq sülh danışıqları uzandığına görə
Azərbaycanda insanların səbri tükənir və bəziləri müharibə etmək, savaş, müharibə yolu ilə torpaqları azad
etmək fikirlərini daha da çox irəli sürürlər. Belə əhval-ruhiyyə indi Azərbaycanda keçən illərə nisbətən daha
da çoxdur. Bunun da əsası var. Dediyim kimi, nə qədər dözmək olar? Ancaq bizim dövlətin siyasəti belədir
ki, hələ məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasına çalışmalıyıq. Burada imkanlar hələ tükənməyibdir, imkanlar
var. Biz bu sahədə öz işimizi aparırıq.
Bu böyük ağır problemin olmasına baxmayaraq, Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, Azərbaycanda
hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulubdur və artıq fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda insan haqları
qorunur, insan azadlıqlarının hamısı təmin olunubdur. Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı hökm sürür. Bizim
iqtisadiyyatda əldə etdiyimiz nailiyyətlər əsasən bazar iqtisadiyyatının nəticəsidir. Bizim 1994-cü ildə irəliyə
sürdüyümüz neft strategiyası həyata keçirilir və onun nəticəsində Azərbaycana xarici investisiya cəlb edilibdir. Neft sahəsinə təxminən 6 milyard dollar investisiya cəlb olunubdur. Amma 1993-cü ildən indiyə qədər
Azərbaycana təxminən 10 milyard dollara qədər investisiya qoyulubdur. Onun içərisində xarici investisiya da
var, daxili investisiya da var. Biz gələn ilin büdcəsini hazırlamışıq, normal büdcədir. Bəzi sahələrdə –
büdcədən təmin olunan təbəqələrin maaşları artırılacaqdır. Bir çox başqa sosial məsələləri həll etmişik və
həll edirik. Azərbaycanda vəziyyət belədir. Mən daha çox vaxt almaq istəmirəm. Əgər indi kimin sualı olsa,
mən cavab verməyə hazıram.
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İSTANBULDAN BAKIYA QAYIDARKƏN
BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(16 oktyabr 2002)
16 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim bu səfərim haqqında sizin məlumatınız var. Yaxşı ki, bizim
Azərbaycan televiziyası hər yerdən canlı yayım verir. İƏT-in VII zirvə görüşü haqqında məlumatlar verilibdir.
Sonra mənim orada Türkiyənin iş adamları ilə görüşməyim haqqında da məlumatlar verilibdir. Ona görə sizə
deyiləsi sözüm yoxdur, hər şeyi bilirsiniz.
Mən onu deyə bilərəm ki, zirvə görüşü çox yüksək səviyyədə keçdi, çox səmərəli oldu. Bu, çoxdandı
keçirilməmişdi. Bu tədbirin əhəmiyyəti var, bizim ölkələrimizin iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etməsi çox
zəruridir, lazımdır.
Mən sonra orada olan prezidentlərin, demək olar, hamısı ilə ikitərəfli görüşlər keçirdim. Birinci növbədə,
Türkiyənin prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezər ilə yenidən görüşdük. Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri
haqqında söhbət etdik, Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum kəmərləri haqqında danışdıq, onların
problemləri barədə danışdıq. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan əlaqələr dostluq, mehribanlıq, qardaşlıq
əlaqələridir.
Sonra mən İran prezidenti cənab Xatəmi ilə çox səmərəli görüş keçirdim. Pakistanın prezidenti cənab
Pərviz Müşərrəf ilə çox səmərəli görüşüm olubdur. Əfqanıstanın müvəqqəti hökumətinin başçısı Həmid
Kərzai ilə ilk dəfə görüşdüm, tanış oldum, yaxşı söhbətimiz oldu. Başqaları ilə də olubdur.
Dünən İstanbulda Türkiyənin, demək olar, ən böyük, ən hörmətli iş adamları ilə görüşdük, geniş söhbət
apardıq. Onlar çıxış etdilər. Bizim tərəfdən məlumatlar verildi. Azərbaycanın bugünkü iqtisadi vəziyyəti,
iqtisadi imkanları haqqında, Azərbaycanda xarici investorların görə biləcəyi işlər haqqında məlumat verildi.
Çox səmərəli görüş oldu. Mən də orada nə lazımdırsa, onlarla danışdım. Mən bunu çox əhəmiyyətli hesab
edirəm. Hesab edirəm ki, bu görüş Türkiyə iş adamlarının Azərbaycana gəlib yenidən böyük sərmayələr
qoymasına yaxşı əsas yaradacaqdır. Bütün bu işləri qurtarıb gəlmişik. Mən çox razıyam, hesab edirəm ki,
səfər çox səmərəli, əhəmiyyətli olmuşdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz İstanbulda olduğunuz vaxt belə bir məlumat yayıldı ki, Türkiyə
Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyir. Bu barədə nə deyə bilərsiniz?
C a v a b: Elə şey yoxdur. Belə məlumatlar çox yayılır. Onlar sərhədləri açmayacaqlar. Mən prezident
Əhməd Necdət Sezər ilə görüşümdə yenə bu məsələni xüsusi olaraq qoymuşam.
S u a l: Cənab Prezident, Siz dediniz ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan və Bakı–Tbilisi–Ərzurum kəmərləri
müzakirə olundu. Xarici mətbuatın yazdığına görə, guya Siz bildirmisiniz ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan işə
düşəndən sonra Bakı–Supsa kəməri fəaliyyətini dayandıracaqdır. Bu, həqiqətə uyğundurmu?
C a v a b: Elə şey olmayıbdır. Kimsə nədənsə, haradasa istifadə edir. Təbiidir ki, Bosfordan tankerlərin
keçməsi ekoloji cəhətdən Türkiyəyə, İstanbula çox zərər verir. İş adamları ilə görüşdə mən onlara dedim.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin çətinliklərindən biri də bundan ibarət idi ki, onun hazırlanmasında iştirak
edən şirkətlər – onlar sizə məlumdur – bir neçə il bundan öncə layihəni bir az təxirə salmaq, Supsa xəttini
genişləndirmək istəyirdilər. Mən o vaxt bunun əleyhinə oldum. Əgər siz o vaxtları xatırlayırsınızsa, bunu
bilirsiniz. Bu barədə çox ciddi mübarizə getdi. Hətta o vaxt Türkiyənin prezidenti Süleyman Dəmirəl bəyanat
verdi ki, əgər Supsadan əlavə neft gəlsə, tankerlər boğazlardan buraxılmayacaqdır. Mən bunu orada dedim.
Bunu deyəndə bir az zarafat da etdim ki, ola bilər, Bakı–Tbilisi–Ceyhan tamam işə düşəndən sonra Supsaya
ehtiyac olmayacaqdır. İndi bunun quyruğundan niyə tutursan? Hələ Bakı–Tbilisi–Ceyhan işə düşə, onun
gücü 60–70 milyon tona çata, ondan sonra görək nə olacaq.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya Abxaziyadan Ermənistana dəmir yolunun çəkilməsi ilə əlaqədar
işlərə başlayıbdır. Buna rəsmi Bakının münasibəti necədir?
C a v a b: Bilirsiniz, bunlar hamısı söhbətdir. Ona görə mən münasibət bildirmək istəmirəm.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin türk iş adamları ilə görüşünüzə türk–erməni biznes şurasının
həmsədri də dəvət edilmişdi. O özü demişdi ki, mən də dəvət olunmuşam...
H e y d ə r Ə l i y e v: O kimdir, ermənidir?
J u r n a l i s t: Xeyr, türkdür.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, nə olsun, dəvət edilmişdi? Bütün iş adamları dəvət olunmuşdular.
Bunların başında damğa yoxdur ki, soruşam, bu kimdir, haranın iş adamıdır. Nə qədər iş adamı dəvət
olunmuşdu. Mən onları tanımıram ki!
S u a l: Cənab Prezident, NATO-nun Avropadakı müttəfiq qoşunlarının komandanı Bakıdadır.
Onun bu gün Sizinlə görüşü nəzərdə tutulur. Bu görüşdə NATO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
hansı sahələri müzakirə olunacaqdır?
C a v a b: Vallah-billah, mən sizin hamınızı çox istəyirəm. İstəyirəm ki, yaxşı jurnalist olasınız. Yaxşı
suallar hazırlayasınız, verəsiniz. Sən deyirsən ki, o Bakıdadır, Sizinlə görüşəcəkdir. Amma görüşəcəyik,
görüşməyəcəyik, hələ məlum deyildir. Deyirsən, NATO ilə Azərbaycan arasında hansı əlaqələr məsələsində
danışacaqsınız. Əgər danışacağamsa, mən bunu sizə demərəm. Axı belə şeylərlə niyə özünüzün də, mənim
də vaxtımı alırsınız. Konkret kimin nə sualı var?
S u a l: Cənab Prezident, «Şahdəniz» layihəsinin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələ müzakirə
olundumu?
C a v a b: Orada elə bir problem yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Sizin mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir neçə göstərişiniz
olubdur. Bir təklif var idi...
C a v a b: Mətbuata kredit də verdik, hər şey də verdik. Bundan artıq nə ola bilər? Mən o təklifi
bilmirəm, biləndə münasibətimi bildirəcəm. Sağ olun.
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AZƏRBAYCANIN DÖVLƏT MÜSTƏQİLLİYİNİN
11-ci İLDÖNÜMÜNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(17 oktyabr 2002)
«Gülüstan» sarayı
17 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli səfirlər, qonaqlar!
Sizi, bütün Azərbaycan xalqını Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi bayramı münasibətilə səmimiqəlbdən təbrik edirəm, xalqımıza, millətimizə sülh, əmin-amanlıq və firavanlıq arzulayıram.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ili tamam olur. 11 il tarixi nöqteyi-nəzərdən çox az vaxtdır.
Ancaq bu illərdə Azərbaycan xalqı böyük, əzab-əziyyətli və çox şərəfli yol keçmişdir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyi yaşamış, möhkəmlənmiş, inkişaf etmiş, Azərbaycan Dünya Birliyində, bütün beynəlxalq
təşkilatlarda öz yerini tutmuş, Azərbaycanın bayrağı bütün qitələrdə, müxtəlif tədbirlərdə yüksəlmiş, Azərbaycanın himni dünyanın hər yerində səslənmişdir. 11 ildir Azərbaycan xalqı öz ölkəsində azad, sərbəst,
rahat yaşayır.
Ancaq sizə məlumdur ki, bu 11 ilin hamısı o qədər də hamar olmamışdır. Azərbaycan öz dövlət
müstəqilliyini əldə edərkən dünya çətin bir dövr yaşayırdı. Azərbaycan isə bu çətin dövrdə daha da ağır
şəraitdə idi.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın mütəfəkkir insanları dünyada baş vermiş böyük ictimai-siyasi
hadisələrdən istifadə edərək – çar Rusiyası oktyabr inqilabı nəticəsində dağıldığına və bolşeviklər
hakimiyyəti ələ aldıqlarına görə, Rusiyanın əyalətlərində hakimiyyət müxtəlif qüvvələrin əlində idi – 1918-ci
ilin may ayının 28-də ilk dəfə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bəyan etdilər, İstiqlal bəyannaməsi qəbul
olundu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Xalq Cümhuriyyəti qısa bir zamanda çox işlər gördü. İlk
dəfə olaraq, Azərbaycan xalqı müstəqil yaşamaq şəraitinin nə olduğunu hiss etdi, gördü.
O vaxtlar Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətini yaradanları– Məmmədəmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy
Topçubaşovu, Fətəli xan Xoyskini, Yusif bəy Nəsibbəylini və digərlərini biz daim yad edirik. Onlar öz
cəsarətli fəaliyyətləri ilə Azərbaycanda ilk müstəqil dövlətin qurulması üçün güclü addımlar atdılar.
Xalqımıza müstəqillik ənənələri qoyub getdilər.
XX əsrin sonrakı dövrü Azərbaycan xalqı üçün mürəkkəb dövr olmuş, bir çox faciələr baş vermiş, eyni
zamanda, elmin, mədəniyyətin, təhsilin, maarifin inkişafı üçün böyük imkanlar olmuşdur. Bunlar hamısı
yanaşı olmuşlar və xalqımız əziyyətə, faciələrə dözərək, eyni zamanda inkişaf etmiş və Azərbaycanda böyük
iqtisadi, intellektual potensial yaranmışdır.
Nəhayət, dünyada, Avropada və xüsusən Sovetlər İttifaqında gedən ictimai-siyasi proseslərin nəticəsində
1991-ci ildə 70 il yaşamış sovet hökuməti dağıldı. Bununla əlaqədar olaraq Sovetlər İttifaqının tərkibindəki 15
respublika öz müstəqilliyini elan etdi. Azərbaycan da 1991-ci il oktyabr ayının 18-də Dövlət müstəqilliyi
haqqında Konstitusiya aktı qəbul etdi. Azərbaycanın itirilmiş dövlət müstəqilliyinin bərpa olunması başlandı və
Azərbaycanda artıq müstəqil dövlət yarandı. 11 ildir ki, bu dövlət yaşayır və xalqa müstəqilliyin bəhrələrini verir.
Mən qeyd etdim ki, o dövr, yəni SSRİ-nin dağılması, müttəfiq respublikaların öz müstəqilliyini elan
etməsi dövrü başqalarına nisbətən Azərbaycan üçün çox çətin, ağır olmuşdur. Çünki o dövr özlüyündə çox
mürəkkəb idi. 70 il tərkibində yaşamış bir dövlətdən ayrılmaq, müstəqillik elan etmək və bu müstəqillik yolu
ilə getmək özü-özlüyündə böyük, çətin bir yol idi. Ancaq ölkəmiz hələ 1988-ci ildən Ermənistanın Azərbaycana torpaq iddiası ilə əlaqədar başlanmış münaqişəyə də cəlb olunmuşdu və Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsi, müharibəsi var idi. Müharibə gedirdi və 1991-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının bir qismi
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu.
Təbiidir ki, belə bir zamanda Azərbaycanda müstəqilliyi bəyan edəndən sonra onu yaşatmaq, inkişaf etdirmək,
onu qorumaq çox çətin olmuşdur. Azərbaycan xalqı da bu çətin yollardan keçmişdir. Təəssüflər olsun ki, o dövrdə
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar yaranmış mürəkkəb ictimai-siyasi vəziyyətdən istifadə edən
ayrı-ayrı qüvvələr daxildə vəziyyəti daha da mürəkkəbləşdirirdilər, hakimiyyət mübarizəsi gedirdi. Azərbaycanın
çox itkilərinin, xüsusən Ermənistanın təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın bir qisminin işğal olunmasının ən əsas
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səbəblərindən biri, bəlkə də ən əsas səbəbi ölkə daxilində birliyin olmaması, xalqın birləşə bilməməsi, hamının
birləşib torpaqları qoruya bilməməsi idi. Bunun da səbəbi Azərbaycanda gedən hakimiyyət mübarizəsi olmuşdur.
Təsəvvür edin, əgər geriyə bir balaca nəzər salsaq görərik ki, 1988-ci ildə Ermənistan Azərbaycana qarşı
hərbi təcavüzə başladı. Yəni Dağlıq Qarabağ böhranı yarandı. O vaxt sovet hakimiyyəti mövcud idi və
Azərbaycanda rəhbərlik dəyişdi. Yeni rəhbərlik, yəni rəhbərliyin dəyişilməsi bu şəraitdə Azərbaycanı
möhkəmləndirmək və bu münaqişədən Azərbaycanı xilas etmək məqsədi daşımalı idi. Ancaq əksinə, yeni
rəhbərlik xalqı birləşdirmək əvəzinə, parçaladı. Nəhayət, 20 Yanvar faciəsi, hakimiyyət dəyişikliyi baş
verdi.
20 Yanvar faciəsindən sonra yeni hakimiyyət xalqla birləşmək əvəzinə, xalqı toplamaq əvəzinə,
Ermənistanın təcavüzünün qarşısına güc çıxarmaq əvəzinə, yenə də daxili mübarizələrə qoşuldu. 1992-ci ilin
mart ayında yenidən hakimiyyət dəyişikliyi baş verdi. Ümumiyyətlə, hakimiyyət bir neçə il bir adamdan o
birisinə keçmişdir.
1992-ci ilin yazında Azərbaycanda hakimiyyətə gələn yeni qüvvələr cəmi bir ildən sonra daxili
vuruşmalar, çarpışmalar nəticəsində davam gətirə bilmədi və 1993-cü ildə Azərbaycanda böyük siyasi,
iqtisadi, ictimai böhran, vətəndaş müharibəsi, ölkənin parçalanma təhlükəsi yarandı. Xalqımız bunları da öz
iradəsi ilə aşdı-keçdi. Ancaq yenə də bəzi qüvvələr 1994-cü ilin oktyabrında, 1995-ci ilin martında təzədən
dövlət çevrilişinə cəhd etdilər. Görün, bir tərəfdən, Azərbaycan Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz
qalmış, ikinci tərəfdən, bir neçə il ərzində Azərbaycanın daxilində nə qədər ağır proseslər getmiş, hakimiyyət
uğrunda mübarizəsi, xalqın bir-birinə qarşı silah qaldırması baş vermişdir. Şükürlər olsun ki, bunların hamısı
indi geridə qalıbdır.
Biz 1995-ci ildən sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti sabitləşdirdik və iqtisadiyyatın inkişafını
təmin etməyə başladıq. Yəni demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyi elan edəndən sonra o
müstəqilliyi sürətlə inkişaf etdirmək üçün bir neçə ili itirmişdi. Buna baxmayaraq, biz 1995-ci ildən etibarən
Azərbaycanda böyük quruculuq işləri apardıq və onlar bu gün də davam edir.
Azərbaycanda hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət qurulubdur. Azərbaycan demokratiya yolu ilə gedir.
Azərbaycan iqtisadiyyatda bazar iqtisadiyyatı yolu tutubdur və bu yol ilə irəliləyir, böyük nailiyyətlər əldə
edir. Ölkəmizdə lazımi islahatlar həyata keçirilir. Sosial, hüquqi, iqtisadi islahatlar. Bunlar, bir tərəfdən,
Azərbaycanın dövlət quruculuğunu təmin edir, ikinci tərəfdən, sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının
inkişafını təmin edir. Məhz bunların nəticəsidir ki, Azərbaycanda qısa bir müddətdə iqtisadiyyatın inkişafına
nail ola bildik. Bunların əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, biz tutduğumuz yolla ardıcıl olaraq, iradə ilə
irəliləmişik. Biz demokratiya yolu secmişik, demokratiyanı da inkişaf etdiririk. İnsan haqlarını təmin
etmişik. Azərbaycanda mətbuat azadlığı, vicdan azadlığı, söz azadlığı tamamilə təmin olunubdur. Siyasi
plüralizm hökm sürür. Hər şey demokratik prinsiplər əsasındadır. Demokratik təsisatlar yaradılıbdır.
Bazar iqtisadiyyatının özü demokratiyanın bir hissəsidir. Biz birinci növbədə, mülkiyyətin
özəlləşdirilməsini təmin etdik. Kənd təsərrüfatında torpaq islahatı keçirdik. Torpağı onun sahibinə, kəndlilərə
payladıq. Özəlləşdirmə, torpaq islahatı, xarici ticarətin, ümumiyyətlə, ticarətin liberallaşdırılması, xarici
investisiyaların cəlb olunması – bunlar hamısı qısa bir zamanda Azərbaycanın iqtisadiyyatının ardıcıl surətdə
inkişaf etməsinə şərait yaratdı. Mən bu gün böyük iftixar hissi ilə deyirəm ki, 1996-cı ildən başlayaraq
Azərbaycanın iqtisadiyyatı ardıcıl surətdə inkişaf edir və hər il biz irəliyə gedirik. Bunların nəticəsində
xalqımızın rifah halı, insanların yaşayışı yaxşılaşır. Yaranmış ictimai-siyasi sabitlik isə insanlara rahat
yaşamaq imkanı veribdir. Yaşamaq, işləmək, istirahət etmək, bütün haqlardan səmərəli istifadə etmək imkanı
veribdir.
Rəqəmləri deyəndə bəziləri bunların nə olduğunu o qədər də dərk edə bilmirlər. Ancaq bizim
iqtisadiyyatda əldə etdiyimiz nailiyyətlər o rəqəmlərdə ifadə olunur. Onlar da təkcə bizim tərəfimizdən
yaranmış rəqəmlər deyil, dünyanın beynəlxalq maliyyə mərkəzləri, Dünya Bankı, Beynəlxalq Valyuta
Fondu, onların apardıqları təhlildir, onların verdikləri ümumi statistik məlumatlardır. Biz iqtisadiyyatın
hərtərəfli inkişaf etməsinə çalışdıq. Bir tərəfdən, islahatlarımızla, müxtəlif tədbirlərimizlə daxili imkanları
hərəkətə gətirdik, ikinci tərəfdən, Azərbaycana xarici investisiyanı cəlb etməyə cəhd göstərdik və buna nail
olduq. Bunun nəticəsində Azərbaycanda çox yeni iş yerləri açıldı, insanlar bir çox sahələrdə yüksək maaşlar
almağa başladılar və yaşayışları yaxşılaşdı.
Mən bu gün sizə bir neçə rəqəmi deyəcəyəm. Qısa bir müddətdə iqtisadiyyatda apardığımız siyasət
nəticəsində artıq ümumi daxili məhsulun – bütün dünyada, bütün ölkələrdə bu, əsas göstəricidir – 71 faizini
özəl sektor verir. Bu göstərici sənayedə 50 faiz, kənd təsərrüfatında 99 faiz, tikintidə 46 faiz, nəqliyyat və
rabitədə 65 faizdir. Bu, 1995-ci ildən indiyə qədər olan məlumatdır.
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Mən dedim ki, biz investisiyaları cəlb etdik. Bəli, 1994-cü ildən indiyədək ölkə iqtisadiyyatına bütün
mənbələr hesabına 11,4 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur. Onun 8,3 milyard dollarını xarici investisiya
təşkil edir. Xarici investisiyanın 5,4 milyard dolları, yəni 65 faizi neft sənayesinə gedibdir, amma 3 milyard
dollar, yəni 35 faizi isə digər sahələrə gedir. Mən burda bir məsələni demək istəyirəm. Bəzən son illərdə belə
deyirlər ki, bəli, siz neft sektorunu yaxşı inkişaf etdirdiniz, neft sektoruna investisiyalar gəlir, amma başqa
sektorlara gəlmir. Sizə deyirəm, xarici investisiyanın 35 faizi başqa sektorlara gedibdir. Təsəvvür edin, təkcə
cari ildə – hələ il başa çatmayıb – 1 milyard 750 milyon dollar investisiya qoyulubdur və bu, ilin sonuna
qədər də davam edəcəkdir.
Bizim apardığımız bu siyasət və xarici ticarətin liberallaşdırılması böyük nəticələr veribdir.
Məsələn, 5-6 il bundan öncə Azərbaycana hər şey xaricdən gəlirdi. Biz xarici ticarət sahəsində daha çox
idxal edirdik, nəinki ixrac. Bildirmək istəyirəm ki, indi Azərbaycan 120 ölkə ilə ticarət əlaqəsi saxlayır.
1996–2001-ci illərdə xarici ticarət dövriyyəsi 2,4 dəfə artaraq, 2,2 milyard dollara çatıbdır. Həm də ixracın
həcminin daha surətlə artması müşahidə olunur. İxrac 3,7 dəfə artıb, idxal isə azalıbdır. Beləliklə, biz xarici
ticarətdə tamamilə müsbət saldo ilə işləyirik.
Bunların nəticəsində makroiqtisadi göstəricilər, ümumi göstəricilər nədən ibarətdir? 1996–2002-ci illərdə
ümumi daxili məhsul 68 faiz artıbdır. Bunu iqtisadçılar yaxşı bilirlər. Güman edirəm, digər şəxslər də
bilməlidirlər. Çünki indi bizim həyatımızda hamı iqtisadiyyatı bilməlidir. 1996-cı ildən indiyə qədər sənaye
məhsulu 23 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 39 faiz artıbdır. Kapital qoyuluşu 4 dəfə artıbdır. Təsəvvür edin, bu,
iqtisadiyyatın ən gözəl göstəricisidir. Demək, kapital qoyuluşu ölkənin iqtisadiyyatının daha da inkişafını təmin
edir.
Bu illərdə, demək olar ki, inflyasiya olmayıbdır. İndi bizim ölkənin 1 milyard 300 milyon dollar valyuta
ehtiyatı var. Bu yaxınlarda yaratdığımız Neft Fondunda artıq 630 milyon dollar vəsaitimiz var.
Bəs bu il vəziyyət necədir? Bu il ötən doqquz ayda ümumi daxili məhsul 10 faiz, o cümlədən sənaye
məhsulu 3 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 4,5 faiz, kapital qoyuluşu 90 faiz artıbdır. Təsəvvür edin, doqquz
ayın içərisində rabitə xidmətləri 18 faiz, orta aylıq əmək haqqı 21 faiz, əhalinin bank əmanətləri 20 faiz
artıbdır. İnflyasiya yenə də aşağı səviyyədədir. Bunlar hamısı nə üçündür? İnsanların daha da yaxşı
yaşaması, onların gəlirlərinin artması üçündür.
1996-cı ildən indiyə qədər Azərbaycanda işləyənlərin orta aylıq əmək haqqı 3,6 dəfə artmışdır, indi 320
min manatdır. Bu çox deyil, azdır. Bəli, biz bunu daha da çox artırmalıyıq. Ancaq təsəvvür edin, 6 ilin
içərisində maaşları 3,6 dəfə artırmaq asan məsələ deyil, bu, göydən düşmür. Bunun üçün iqtisadiyyatı inkişaf
etdirmək, gəlirlər əldə etmək lazımdır. Ondan sonra maaşları artırmaq lazımdır. Orta aylıq pensiyalar da 3,4
dəfə artmışdır. Bu da çox deyil, düşünürəm ki, bundan da çox olmalıdır. Ancaq bu rəqəmin özü də böyükdür.
Əhalinin real pul gəliri isə 2,5 dəfə artmışdır.
Ölkəmizdə ən ağır sosial vəziyyətdə olan insanlar Ermənistanın bizim torpaqları işğal etməsi nəticəsində
yerlərindən, yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızdır. Mən xatırlatmaq istəyirəm, 1993-cü ildə
məcburi köçkünlərin hər birinə ayda 500 manat yemək xərci verilirdi. İndi 25 min manat verilir, 50 dəfə çox.
Soruşmaq olar, bu yetərlidirmi? Yox. Mən hesab etmirəm ki, bu yetərlidir. Amma imkanımıza baxın, əgər
biz bunu 50 dəfə artıra bilmişiksə, bunun özü görülən işin nəticəsidir.
1992-ci ildə dövlət büdcəsindən qaçqınlara və məcburi köçkünlərə 19 milyard manat vəsait ayrılırdı.
Amma bu il 200 milyard manat vəsait ayrılmışdır. Qaçqınların sosial müdafiəsinə Dövlət Neft Fondundan
mən 74 milyon dollar vəsait ayırdım. İlk dəfə olaraq Dövlət Neft Fondunun vəsaitindən qaçqınlar üçün
istifadə etdik. Onlar üçün evlər tikilib və 6750 qaçqın həmin evlərdə yerləşəcəkdir. Bundan əlavə, Dövlət
Neft Şirkəti tərəfindən məcburi köçkünlər üçün hər ay 3,4 milyard manat vəsait verilir. Son bir il ərzində 41
milyard manat vəsait ayrılıbdır. Bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət büdcəsi ilə əlaqədardır.
Siz bilirsiniz ki, biz 2003-cü ilin dövlət büdcəsini hazırlamışıq. Onu bu günlərdə Milli Məclisin
müzakirəsinə verəcəyik. Ancaq təsəvvür edin, büdcəmiz keçmiş illərə nisbətən nə qədər artıb? 2002-ci ildə
dövlət büdcəsinin gəlirləri 1994-cü illə müqayisədə 17 dəfə artmışdır. 1994-cü ildə 300 milyard manat idi,
indi isə 4 trilyon 700 milyard manatdır. Bu ilin büdcəsində isə biz 6 trilyon manat nəzərdə tuturuq. Demək,
keçən ilə nisbətən xeyli artıqdır. Təsəvvür edin, büdcə 300 milyard manatdan 6 trilyon manata qalxıb, 17
dəfə artıbdır!
Mən bu bayram günü bu rəqəmləri sizə çatdıraraq bildirmək istəyirəm ki, biz deyəndə ki, iqtisadiyyat inkişaf
edir, biz deyəndə ki, bu işlər görülür, bəziləri deyirlər ki, onlar bunu görmürlər. Bəziləri də deyirlər ki,
Azərbaycanda hər şey dağılıb, heç bir şey yoxdur, iqtisadiyyat yoxdur. İndi mən bu rəqəmləri dedim. Ancaq siz
bizim dövlət neft strategiyamızı yaxşı bilirsiniz. Bunların özü dövlət neft strategiyasının həyata keçirilməsi ilə
əlaqədardır. 1994-cü ildə biz «Əsrin müqaviləsi»ni imzalayandan sonra, ümumən 21 müqavilə imzalayandan
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sonra və 8 il «Əsrin müqaviləsi»nin yerinə yetirilməsi üzərində işləyərək, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas neft ixrac
kəmərinin inşa edilməsinə başlayaraq, görün nə qədər nəhəng işlər görmüşük!
Bilirsiniz, biz bu yaxınlarda, sentyabrın 18-də Türkiyə prezidenti hörmətli Əhməd Necdət Sezərlə, Gürcüstan
prezidenti hörmətli Eduard Şevardnadze ilə Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəmərinin təməlini qoyanda müxbirlər onlara
çoxlu suallar vermişdilər. Bizim müxalifətdən olan bəzi nümayəndələr deyirdilər ki, bəli, bu yaxşıdır, amma biz
bunu xeyli tez edərdik. Bilirsiniz, o qədər gülmüşəm. Vaxtınızı alsam da, deyəcəyəm.
Bakı–Tbilisi–Ceyhanı bundan tez necə etmək olardı?! Bunu tikmək üçün axı gərək neft hasil edəsən.
Əgər neft olmasa, bu boru nəyə lazımdır? Neft hasil etməsən, dünyaya sübut etməsən ki, 50 milyon tondan
artıq neft olacaqdır, heç bir bank, heç bir ölkə bu borunun tikilməsinə kredit, heç bir şey verməyəcəkdir.
Versə də, borunu tikdin, o nəyə lazımdır?! Onu tikirik ki, neft ixrac edək, qazanc götürək. Deyirlər ki, biz bunu
bundan qabaq tikə bilərdik. Nə deyim? Demək, bu adamlar heç anlaya bilmirlər ki, bu işlər nədən ibarətdir. Ancaq
iddia edirlər ki, onlar bu dövləti daha da yaxşı idarə edə bilərlər.
Bakı–Tbilisi–Ceyhan, Bakı–Tbilisi–Ərzurum neft və qaz kəmərləri, hesab edirəm, bizim ən böyük
nailiyyətlərimizdən biridir. Bu o deməkdir ki, artıq biz Xəzər hövzəsində olan neft və qaz ehtiyatlarını bu
borularla Türkiyəyə, oradan bütün dünyaya ixrac edəcəyik. Bunun siyasi, iqtisadi əhəmiyyəti haqqında mən
dəfələrlə demişəm. Bu gün bunu təkrar etməyə ehtiyac yoxdur.
Bunlar bizim iqtisadiyyatda gördüyümüz işlərdir. Xarici siyasətimiz göz qabağındadır. Azərbaycan
dünyanın bütün ölkələri ilə qarşılıqlı faydalı əlaqələr yaradıb və inkişaf etdirməyə çalışır. Bu barədə çox işlər
görülübdür. Birinci növbədə, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz həmişə yaxşı olub, bu gün də yaxşıdır. Avropa
ölkələri ilə əlaqələrimiz inkişaf edir. Azərbaycanın Avropa Şurasına daxil olması tarixi bir hadisədir. Biz
bunu çox yüksək qiymətləndiririk. Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığımız da çox əhəmiyyətlidir. NATO ilə,
Şimali Atlantika İttifaqı ilə əməkdaşlığımız da 1994-cü ildə imzaladığımız «Sülh naminə tərəfdaşlıq»
proqramı əsasında gedir.
Mən dünən NATO-nun Avropadakı qoşunlarının komandanını – Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Avropadakı Silahlı Qüvvələrinin Baş komandanını qəbul etdim. O, Azərbaycana səfərə gəlmişdi, burada
görüşlər keçirmişdi. Mən də onunla Azərbaycan–NATO əlaqələrinin inkişaf etməsi haqqında danışıqlar
apardım. Eyni zamanda, Azərbaycan ilə Amerika Birləşmiş Ştatları arasında hərbi əməkdaşlıq, xüsusən 907ci maddə aradan götürüləndən sonra əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi haqqında danışıqlar apardım. Bunları
bu gün burada izah etməyə ehtiyac yoxdur.
Mən dünən Türkiyədən gəlmişəm. Orada İƏT-in zirvə görüşü keçirildi. Çox yaxşı müzakirələr oldu. İƏTə daxil olan ölkələrin dövlət başçıları ilə çox yaxşı görüşlərim, danışıqlarım oldu. Türkiyə ilə bizim
əlaqələrimiz çox dostluq, qardaşlıq əlaqələridir. Mən orada olarkən, eyni zamanda Türkiyənin iş adamları ilə
görüşdüm. Çox məmnunam ki, Türkiyənin ən böyük, hörmətli iş adamları bu görüşə gəlmişdilər. Görüşdə
250–300-dək iş adamı iştirak edirdi. Biz Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi əlaqələrini və Türkiyənin iş
adamlarının Azərbaycana dəvət olunması məsələsini müzakirə etdik.
Bu yaxınlarda Kişinyovda Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri dövlət başçılarının görüşü keçirilmişdir. O
görüş də çox səmərəli olmuşdur. Biz bu təşkilat çərçivəsində də lazımi fəaliyyət göstəririk. Rusiya ilə və
keçmiş SSRİ-yə mənsub olan digər ölkələrlə yaxın əlaqələr saxlayırıq.
Son vaxtın müsbət hadisələrindən biri də Xəzər dənizinin dibinin bölünməsi ilə əlaqədar Rusiya ilə
Azərbaycan arasında sazişin imzalanmasıdır. Mən bu münasibətlə prezident Putin tərəfindən Moskvaya
dəvət olunmuşdum. Orada çox səmərəli danışıqlar apardıq, bu sazişi imzaladıq. Beləliklə, Xəzərin böyük bir
hissəsi Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan arasında, demək olar, tamamilə bölünüb, hərənin öz sektoru
müəyyən olunubdur.
İstanbulda İranın prezidenti hörmətli Xatəmi ilə də danışıqlarım oldu. O cümlədən, Xəzərdə olan
problemlər haqqında. Onunla eyni fikirdə olduq ki, danışıqlar prosesi davam etməlidir və bunlar öz nəticəsini
verəcəkdir. Türkmənistan prezidenti, Türkmənbaşı da bəyanatlar verib ki, o da danışıqlar prosesinin davam
etməsinin tərəfdarıdır.
Beləliklə, bizim 1994-cü ildən başladığımız iş, Xəzərin dibinin sektorlara bölünməsi və neft-qaz
yataqlarının istifadə olunması məsələsi artıq indi müəyyən dərəcədə hüquqi əsaslar tapır və Xəzəryanı
ölkələr tərəfindən qəbul olunur. Bunlar hamısı son vaxtların hadisələridir.
Bütün bu hadisələrin içərisində hamımızı narahat edən Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş 11
sentyabr terror hadisələri ilə əlaqədar yaranmış vəziyyətdir. Təəssüflər olsun ki, terrorizm son illər dünyada
çox geniş yayılıbdır. Beynəlxalq terrorizm bütün xalqlara zərər verir. Biz bu zərəri daim çəkmişik. Çünki
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzündə biz terrorun nə olduğunu bilmişik və indi də bilirik. Ancaq ötən il
sentyabrın 11-də baş verən hadisələr dünyada terrorizmin nə qədər dəhşətli olduğunu bir daha açdı. Biz bu hadisə
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ilə əlaqədar dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarının elan etdiyi koalisiyaya qoşulduq və bu koalisiyada öz
fəaliyyətimizi göstəririk.
Mən dünən bu barədə NATO-nun komandanı ilə də lazım olan söhbətlər apardım. Biz bundan sonra da öz
fəaliyyətimizi göstərəcəyik. Bizim bir taqımımız Türkiyə qoşunları tərkibində Əfqanıstanda xidmət
göstərəcəkdir. Bu barədə lazımi işlər aparılıbdır. Bu yaxınlarda o taqım Əfqanıstana gedəcəkdir. Beləliklə,
biz bu antiterror koalisiyasında fəal iştirak edirik. Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimiz daha da inkişaf
edir, genişlənir. Biz təkcə Amerika Birləşmiş Ştatları ilə yox, antiterror koalisiyasında olan bütün ölkələrlə
əməkdaşlıq edirik. Çünki biz, yenə də deyirəm, terrorun nə olduğunu yaxşı bilirik.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüz və torpaqlarımızın işğal olunması ilə əlaqədar vəziyyət sizə
məlumdur. Sülh danışıqları davam edir. Mən Kişinyovda Ermənistan prezidenti Robert Köçəryanla görüşüb
söhbət etdim. Ondan sonra ATƏT-in həmsədrlərinin nümayəndələri ilə birlikdə danışıqlar apardıq. Razılaşdıq
ki, noyabr ayında Praqada NATO-nun zirvə görüşündə biz – Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri bir daha
görüşəcəyik. Bundan sonra həmsədrlər də bizə qatılacaqlar. Bundan əlavə, biz öz nümayəndələrimiz vasitəsilə
də danışıqlar prosesini davam etdiririk. Yəni sülh danışıqları aparılmalıdır, getməlidir. Biz məsələni sülh
yolu ilə həll etmək istəyirik. Güman edirəm ki, biz son olaraq bunu həll edə biləcəyik. Bunu bizim xalqımız
bilməlidir, buna inanmalıdır. Necə ki, indiyə qədər inanıb, indi də inanmalıdır.
Münaqişə uzun müddət həll olunmadığına görə, son vaxtlar Azərbaycanda insanlarda müxtəlif fikirlər
meydana çıxır. Bəzi insanlar artıq dözə bilmirlər. Məsələni müharibə yolu ilə həll etmək ideyalarını ortaya
atırlar. Əgər doğrudan da vətənpərvər, müharibə edə bilən və müharibəni bilən adamlar belə ideyaları ortaya
atırlarsa, bu, müsbət haldır. Çünki biz güclü ordu yaratmışıq. Ordumuz get-gedə güclənir. Biz həmişə oturub
elə sülh danışıqları aparmayacağıq ki. Ancaq hər bir işi görmək üçün də onu bacaran adamlar lazımdır. Yoxsa, müharibə edək, gedək vuruşaq, mən də vuruşacağam, sən də vuruşacaqsan, o da vuruşacaq – bilirsiniz,
bunlar emosiyalardan irəli gələn fikirlərdir. Mən bunları anlayıram və heç kəsi də buna görə
günahlandırmıram. Ancaq bəzi qüvvələrin belə şəraitdən istifadə edərək, özlərinə xal qazanmaq və Qarabağı
azad etmək uğrunda yürüşlər, mitinqlər keçirməklə özlərini göstərmək cəhdlərini mən ədalətsizlik hesab
edirəm.
Bilirsiniz, biz bir dövlətik, bir xalqıq, hamımız bir olmalıyıq. Hamımız məsələnin sülh yolu ilə həll
olunmasına çalışmalıyıq. Ancaq əgər məsələni müharibə aparmaq, müharibə yolu ilə həll etmək zərurəti
meydana çıxarsa, onu da küçədə yox, meydanda yox, bayraqları qaldırıb «Qarabağ uğrunda mübarizə»
deməklə yox, ağılla təşkil etmək lazımdır. Bu da dövlətin işidir, bunu dövlət edə bilər. Lazım olsa, dövlət də
bunu edəcəkdir. Ancaq bayrağı qaldırıb bəli, biz Dağlıq Qarabağın azad olması üçün mitinq edirik, yaxud
yürüş edirik, gedib müharibə edəcəyik – yenə də deyirəm, insanların hissiyyatlarından sui-istifadə etmək
lazım deyildir. Bəli, müharibə lazım olsa, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan ordusu müharibə edəcəkdir.
Amma bu gün buna ehtiyac yoxdur. Biz sülh siyasəti aparmalıyıq. Məsələnin sülh yolu ilə həll edilməsinə
nail olmalıyıq.
Sizi əmin edirəm ki, mən 9 il ərzində həyatımın böyük hissəsini Azərbaycan torpaqlarının azad olunmasına,
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına həsr etdiyim kimi, bunu bundan sonra da edəcəyəm və mənim
üçün bundan da böyük, bundan da əziz bir vəzifə yoxdur. Ancaq bu gün bizim xalqımız sülh şəraitində yaşayır, rahat
yaşayır. Bizi qaçqınların vəziyyəti incidir. Ancaq biz də onlara mümkün qədər yardım edirik.
Baxın, bu gün Azərbaycanda bayramdır. Bu bayram nə qədər evlərdə qeyd olunur. Nə qədər şadlıq
evlərində, restoranlarda insanlar gündüz də, gecə də istirahət edirlər. Bax, budur Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyinin verdiyi nemətlər. Budur Azərbaycanda yaranmış ictimai-siyasi sabitliyin bizim xalqa verdiyi
nemətlər. Biz bunu edirik və bundan sonra da edəcəyik. Xalqımız rahat yaşayır və yaşayacaqdır. Bütün başqa
məsələlərin həll olunmasında da biz həmişə xalqla məsləhət etmişik və yenə də edəcəyik.
Əziz dostlar, bu gün bayramdır. Mən şəxsən sevinc içindəyəm. Çünki 11 ildir ki, Azərbaycan müstəqildir,
azaddır. Şübhə yoxdur ki, Azərbaycan xalqı bundan sonra heç vaxt öz müstəqilliyini əlindən verməyəcəkdir.
Yaşasın istiqlaliyyət!
Yaşasın azadlıq!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan!
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HÜSEYN CAVİDİN EV-MUZEYİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(24 oktyabr 2002)

24 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli alimlər!
Xanımlar və cənablar, dostlar!
Mən bu gün uzun bir fasilədən sonra bu binaya ayaq qoydum. Keçmişdə, 1970-1980-cı illərdə mən
Azərbaycanda işləyəndə bu binaya çox gəlmişəm, çünki onda burada Azərbaycanın Ali Soveti yerləşirdi.
Gəlib burada iclaslarda iştirak edirdim və hər dəfə bu salonda Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə,
mədəniyyət, elm nümayəndələrinə yüksək dövlət mükafatları təqdim edirdim. İndi onlardan çoxları yoxdur.
Ancaq muzeylərdə şəkillərini görəndə həmişə bunu xatırlayıram. Biz sonra Azərbaycanın Ali Soveti üçün
yeni bina tikdik. İndi həmin o binada müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisi yerləşir.
Bu bina haqqında çox söz-söhbət gedirdi ki, onu kimə verək. Müştəriləri, yəni bu binanı istəyənlər də
çox idi. Bu da təbiidir. Çünki bu tarixi binadır və indiyə qədər çox yaxşı qalıbdır. Azərbaycanın tarixi
memarlıq abidələrindən biridir. Ancaq mən belə fikirdəydim ki, biz belə binaları yalnız elm, mədəniyyət
sahəsində istifadə etməliyik. Ayrı-ayrı nazirliklərə, yaxud inzibati orqanlara belə binaları vermək o qədər də
məqsədə uyğun deyildir.
Bu, keçmişdə də olubdur. Amma mən o illərdə də belə fikirdəydim. Çünki belə binalar Azərbaycanın
milli sərvətidir. Hansısa bir nazirlik, hansısa bir inzibati təşkilat özü üçün bina ala bilər. Amma belə binaları
memarlıq abidələri kimi həm qoruyub saxlamaq lazımdır, həm də onlardan istifadə edərkən, uyğun
təşkilatları orada yerləşdirmək, yaxud onların sərəncamına vermək lazımdır. Buna görə də çox
mübahisələrdən sonra mən belə qərar qəbul etdim ki, bu bina Əlyazmalar Fonduna verilsin.
Bilirsiniz, indi burada iştirak edənlərin bəziləri xatırlayır, təəssüflər olsun ki, uzun illər, on illiklərlə
bizim Əlyazmalar Fondu, yəni tarixi əlyazmaları, Azərbaycanın tarixini əks etdirən kitablar, sənədlər Elmlər
Akademiyası binasının birinci mərtəbəsində yerləşirdi. Onların da çoxu orada xarab olurdu. Ona görə belə
bir qərar qəbul etdik və mən çox məmnunam ki, bu qərarın qəbul olunması indi özünü tam doğruldubdur.
İndi Əlyazmalar Fondu artıq elmi-tədqiqat institutuna çevrilibdir. Burada, dediyim kimi, Azərbaycanın
tarixini əks etdirən çox nadir, çox qiymətli kitablar var. Onların da çoxu Azərbaycanın tarixi abidələridir.
Burada indi kollektiv işləyir, elmi-tədqiqatlar aparılır. Ancaq eyni zamanda düşünürəm ki, Azərbaycanın elm
sahəsi ilə məşğul olan adamları, insanları, yaxud ədəbiyyat və incəsənətlə, başqa sahələrlə məşğul olanlar bu
əlyazmalardan istifadə edirlər və edəcəklər.
Sonra bir problem də yarandı. Bu da ondan ibarət idi ki, bu binada vaxtilə böyük şairimiz, dramaturq,
filosof Hüseyn Cavid yaşamışdır. Hüseyn Cavidin yaşadığı otaqlarda onun ev-muzeyinin yaradılması
məsələsi meydana çıxdı. Bu məsələ uzun illər gündəlikdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, həll edilmirdi. Bunu
da həll etdik. İndi bu binada Hüseyn Cavidin ev-muzeyi yaradılıbdır. O, bu binada yaşayıbdır. İndi mən
orada oldum, muzeyi ziyarət etdim. 1920-ci ildən həbs olunana qədər o, ailəsi ilə bu binada yaşayıbdır. Biz
burada muzey yaradılmasını təmin etdik. İndi Hüseyn Cavidin ev-muzeyi hazırdır.
Bu gün Hüseyn Cavidin anadan olmasının 120 ili tamam olur. Mən bu münasibətlə sərəncam
vermişəm ki, respublikada təşkilatlar Hüseyn Cavidin 120 illik yubileyini keçirsinlər. Ona görə də mən məhz
bu gün muzeyin açılışına gəldim.
Muzey çox maraqlıdır, olduqca maraqlıdır. Güman edirəm ki, Hüseyn Cavid yaradıcılığı ilə, onun
həyatı ilə maraqlanan insanlar bu muzeydə maraqlı eksponatlar görə bilərlər. Həm də yaradıcılıqla, elmi işlə
məşğul olanlar orada özləri üçün çox lazımlı məlumatlar toplaya bilərlər.
Biz repressiya qurbanlarının xatirəsini yad edirik. Onlar vaxtilə repressiyaya məruz qalıblar, həyatlarını
itiriblər, ailələrində çox böyük çətinliklər, məhrumiyyətlər yaranıbdır. Bəli, təəssüflər olsun ki, bu böyük
insanlara "sağ ol!" demək əvəzinə, onları repressiyalara məruz qoyublar. Biz Azərbaycanda repressiya
qurbanlarının, demək olar ki, hamısının xidmətlərini bərpa etməyə çalışmışıq və çalışırıq. Çoxları haqqında
kitablar yazılıb, abidələr yaradılıbdır və bu iş bundan sonra da gedəcəkdir.
Hüseyn Cavid də repressiya qurbanlarından biridir və özü də, ailəsi də çox məhrumiyyətlərə məruz
qalmışdır. Ancaq repressiyaya təkcə ayrı-ayrı insanlar yox, təəssüflər olsun, bizim xalqımız da məruz
qalmışdır. Repressiya təkcə ondan ibarət olmamışdır ki, ayrı-ayrı insanları həbs ediblər, əsərlərini qadağan
ediblər, insanları güllələyiblər, öldürüblər, yaxud da sürgün ediblər, onlar həyatlarını orada itiriblər.
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Ümumiyyətlə, bütün xalqımız repressiyaya məruz qalıbdır. Xalqımızın repressiyaya məruz qalması 1920-ci
illərdən başlayaraq, mərhələlərlə, 1950-ci illərin sonlarına qədər davam etmişdir.
Amma bununla bərabər, tariximiz, mədəniyyətimiz də repressiyaya məruz qalmışdır, milliliyimiz də
repressiyaya məruz qalmışdır. Çünki Sovetlər İttifaqı dövründə çalışmışdılar ki, bizim tariximizi də,
keçmişimizi də, ənənələrimizi də yalnız kommunist ideologiyasına, sovet sosialist quruluşuna
uyğunlaşdırsınlar. Təbiidir, belə bir proses gedən zaman həqiqi tariximiz, milli-mənəvi sərvətlərimiz ya
məhv olmalı, ya itirilməli idi, yaxud da yaddan çıxarılmalı idi. Bu, bizim tariximizdir. Biz bunu heç vaxt
unutmamalıyıq. Bunlardan nəticə çıxarmalıyıq ki, xalqımız daha heç vaxt belə hallarla rastlaşmasın.
Xüsusən, ona görə ki, indi bizim xalqımız azad olubdur. Biz müstəqillik əldə etmişik, 11 ildir müstəqil
dövlətdə yaşayırıq.
Mən dəfələrlə demişəm və bu gün də bəyan edirəm ki, bizim müstəqilliyimizin sonu yoxdur. Belə də
olacaqdır. Ancaq bu da bizdən asılıdır. Bugünkü, gələcək nəsillərdən asılıdır, hamımızdan asılıdır. Biz bu
gün əlimizdən gələni edirik və etməliyik. Gələcək nəsillər üçün də biz nümunə yaratmalı, onlar üçün böyük
irs qoyub getməliyik.
Repressiyaya məruz qalmış böyük tarixi, mənəvi dəyərlərimizdən, əsərlərimizdən biri də "Kitabi-Dədə
Qorqud" dastanı olmuşdur.
Biz onun 1300 illik yubileyini keçirən zaman bu məsələni təhlil etdik, bu barədə danışdıq. Məqalələr,
kitablar yazıldı ki, azərbaycanlıları "Kitabi-Dədə Qorqud"dan necə məhrum ediblər. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra SSRİ-də gedən proseslər, o cümlədən Azərbaycanda gedən proseslər zamanı, 1950-ci
ildə bizim tarixi abidəmizi tamamilə saxtalaşdırmağa, təhrif etməyə çalışdılar və buna da nail oldular. Amma
biz "Kitabi-Dədə Qorqud"u xalqımıza qaytardıq. Onun 1300 illik yubileyini beynəlxalq miqyasda keçirdik
və dünyaya göstərdik ki, bizim xalqımızın belə qədim tarixi var və belə bir tarixi abidəsi var.
O vaxt yubiley günlərində biz "Dədə Qorqud" eposunun, Azərbaycan dilində yazılmış eposun Drezden
kitabxanasında saxlanılan nüsxəsinin surətini almaq istəyirdik. O, indi gəlib çatıbdır. Mən onu sizə təqdim
etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın bu günü və gələcəyi üçün ən böyük nailiyyətlərdən biridir
ki, biz "Dədə Qorqud"u repressiyadan xilas etdik, xalqımıza qaytardıq. Nəhayət, onun əlyazmasının, indiyə
qədər Drezden kitabxanasında qorunub saxlanılan əlyazmasının surətini biz Azərbaycana gətirmişik. Mən
bunu Əlyazmalar İnstitutuna təqdim edirəm.
Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam. Sizin hamınıza bir daha cansağlığı və işlərinizdə uğurlar
arzulayıram. Sağ olun.
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MİSİR ƏRƏB RESPUBLİKASININ
XARİCİ İŞLƏR ÜZRƏ DÖVLƏT NAZİRİ XANIM FAİZƏ ƏBUL-NƏCA
İLƏ GÖRÜŞÜ
(24 oktyabr 2002)
Prezident sarayı
24 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Ölkəmizə səfərinizdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm. Misir ilə Azərbaycan arasında dostluq əlaqələri çoxtərəflidir. Biz bu əlaqələri həmişə
qiymətləndirmişik və buna çox böyük əhəmiyyət veririk. Əlaqələrimizin bütün sahələrdə inkişaf etməsini
istəyirik. Bu baxımdan sizin Azərbaycana səfəriniz, burada keçirdiyiniz görüşlər, təbii ki, bizim
əlaqələrimizin inkişafına çox yardım edəcəkdir. Guman edirəm ki, buradakı görüşləriniz faydalı olubdur.
Deyəsən, burada bir az da işləyəcəksiniz. Təəssüflər olsun ki, səfəriniz azmüddətlidir. Guman edirəm ki,
gələn dəfə daha uzun müddətə gələrsiniz.
F a i z ə Ə b u l - N ə c a: Cənab Prezident, başçılıq etdiyim nümayəndə heyətini bu gün qəbul
etməyiniz bizim üçün böyük şərəfdir. Biz bundan çox böyük şərəf duyuruq. Çox xoşdur ki, mən bu gözəl
ölkədə, Azərbaycandayam, gözəlliyi ilə seçilən Bakı şəhərindəyəm. Ümid edirəm ki, bu, Azərbaycana
sonuncu səfərim olmayacaq, mən buraya yenə gələcəyəm. Səfərim qısamüddətli olsa da, səmərəli keçir.
Azərbaycan tərəfdən olan həmkarlarımız, dostlarımız bizə yardım edirlər. Cənab Prezident, eyni zamanda,
mənim üçün çox böyük şərəf və baş ucalığıdır ki, şəxsən Sizinlə görüşürəm. Sizin dostunuz və qardaşınız, Misir
prezidenti Hüsni Mübarəkdən Sizə xüsusi salamlar gətirmişəm. Mən onun şəxsi məktubunu Sizə təqdim etmək
istəyirəm. Bu məktubunda o, ümid edir ki, Azərbaycan ilə Misir arasında əlaqələr daha da möhkəmlənəcək və
bütün mümkün sahələrdə daha da dərinləşəcəkdir. Bu bizim arzumuz və istəyimizdir. Prezident Hüsni Mübarək
həm də məmnun olduğunu bildirir ki, Misir və Azərbaycan arasında gözəl siyasi münasibətlər yaranmışdır. Bu,
eyni zamanda, prezidentlər arasında olan dostluq və qardaşlıq münasibətləri, habelə xalqlarımız arasındakı
mehriban münasibətlərdir.
Misir rəhbəri ölkələrimiz arasındakı yüksək səviyyəli siyasi münasibətlərin iqtisadi münasibətlərlə
möhkəmləndirilməməsindən təəssüfləndiyini bildirir. O çox arzulayır ki, iqtisadi- ticarət münasibətlərimiz də
eyni dərəcədə yüksək səviyyədə olsun. Prezidentimiz mənə tapşırmışdır ki, Misir və Azərbaycan arasında
müştərək komissiyaya rəhbərlik edim. Bu komissiya ölkələrimiz arasında iqtisadi, texniki və mədəni əməkdaşlıq sahələrini əhatə edəcəkdir.
Misir iqtisadiyyatı mərkəzləşdirilmiş qaydada idarə olunur. Bazar iqtisadiyyatına keçən bir ölkədir. Biz
bu keçid dövrünü 25 il bundan əvvəl yaşamışıq. Ona görə müəyyən təcrübəmiz var və bunu Azərbaycanla
bölüşə bilərik. Bazar iqtisadiyyatına keçmək, xarici ticarəti sərbəstləşdirmək olduqca çətindir. Bu baxımdan
qısa müddət ərzində əldə etdiyiniz nailiyyətlər münasibətilə Sizi, hökumətinizi, ölkənizi təbrik etmək
istəyirəm.
Bakıda aparılan danışıqlar, Misirin Sizin ölkənizlə əməkdaşlığa maraq göstərdiyi barədə də məlumat verərək
bildirim ki, müştərək komissiya artıq öz işinə başlayıb və ilk protokol imzalanmışdır. Bu protokol turizm, rabitə,
informasiya, maliyyə, bank, səhiyyə və digər sahələrdə əməkdaşlığı nəzərdə tutur.
Mədəni əlaqələr də çox mühüm sahədir. Mən prezidentimizdən xüsusi təlimat almışam ki, bu sahədə
əməkdaşlığımızı mümkün qədər inkişaf etdirmək lazımdır. Siz bir qədər əvvəl böyük Azərbaycan şairi
Cavidin ev-muzeyinin açılışında iştirak etmisiniz. Misirdə də buna oxşar bir tədbir keçirilmişdir. Oktyabrın
16-da Misirin İsgəndəriyyə şəhərində kitabxananın yenidən bərpa olunması ilə əlaqədar tədbirlər keçirilmişdir. Sizə məlum olduğu kimi, bu şəhər eramızdan əvvəl 32-31-ci illərdə Makedoniyalı İsgəndər tərəfindən
salınmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən televiziya ilə gördüm. Mənim dostum Hüsni Mübarək bu tədbirlərdə iştirak
etmişdir.
F a i z ə Ə b u l - N ə c a: Cənab Prezident, Sizə, Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığımızı bildirmək
istəyirik. Azərbaycan da bu tədbirlərə özünün layiqli töhfəsini verdi. Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutu bir
neçə çox qədim kitabı bizim kitabxanaya göndərdi. Prezident Hüsni Mübarək həm də xahiş etdi Sizə
çatdırım ki, Misir Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Prezidentimiz onu da xahiş
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etmişdir ki, Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə bağlı Misirin mövqeyi haqqında da Sizə məlumat verim. Prezident
Hüsni Mübarək bütün vasitələrdən və üsullardan istifadə edərək, İsraili inandırmağa çalışır ki, fələstinlilərlə
sülh danışıqlarına başlasın.
Təəssüf hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, İraqa qarşı müharibənin başlanması təkcə bu ölkə üçün deyil,
bütün Yaxın Şərq regionu üçün təhlükə yarada bilər. Prezident Mübarək İraq prezidenti Səddam Hüseyndən
xahiş edibdir ki, BMT-nin inspektorlarının şərtsiz olaraq Bağdada gəlmələrinə, lazımi obyektləri
yoxlamalarına icazə versin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm. Mənim dostum, Misir prezidenti Hüsni
Mübarəkdən gətirdiyiniz məktuba və salamlara görə təşəkkür edirəm. Məktubu diqqətlə oxuyacağam və
təbiidir ki, ona cavab yazacağam.
Sizin verdiyiniz məlumatların və söylədiyiniz fikirlərin hamısı bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Mən
prezident Hüsni Mübarəklə tam razıyam ki, bizim siyasi əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir, amma
iqtisadi əlaqələrimiz hələ ki, o səviyyəyə çatmayıbdır. Təəssüf ki, son illər biz bu əlaqələrin inkişaf etməsi
üçün lazımi tədbirlər görməmişik. Mən məmnunam ki, biz indi müştərək komissiya yaratmışıq. Misir
tərəfdən siz rəhbərlik edirsiniz, Azərbaycandan da Iqtisadi Inkişaf naziri Fərhad Əliyev.
Guman edirəm, sizin bu səfəriniz, müştərək komissiyanın yaranması – bunların hamısı bizim iqtisadi
əlaqələrimizdə yeni mərhələnin başlanğıcı olmalıdır. Bu sahədə həm Misirdə, həm də Azərbaycanda
imkanlar çoxdur. Dərman istehsalı barədə təklifinizə etiraz etmirəm, bu sahədə Azərbaycanda müştərək iş
görmək olar. Çay ticarəti ilə əlaqədar da müəyyən işlər görmək mümkündür. Ancaq bunlar azdır. İqtisadi
əlaqələrimizi bunlarla məhdudlaşdırsaq, bu, Misir və Azərbaycana yaraşan iş olmayacaqdır. Ona görə siz də
və bizim nazir Fərhad Əliyev də başqa təkliflər irəli sürməlisiniz. Bunları bir günə etmək olmaz, ancaq
məsləhətləşmək, araşdırmalar aparmaq, təkliflər irəli sürmək olar. Başqa sahələrdə də əlaqələrimizi inkişaf
etdirməliyik. Misir və Azərbaycan bir-biri ilə çox tarixi əlaqələri olan ölkələrdir. Bizim adət-ənənələrimizdə,
mənəvi dəyərlərimizdə çox böyük bənzərliklər var. Ona görə Misir mədəniyyəti, yaxud Misir musiqisi, rəqsi
burada göstəriləndə, səslənəndə azərbaycanlılar bunu öz doğma mədəniyyətinin bir hissəsi kimi qəbul edirlər.
Mənim xatirimdədir, 1960-cı illərin əvvəllərində, yəni 40 il bundan əvvəl, bəlkə də 42-43 il bundan öncə
Azərbaycanın Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblı Misirə qastrola getmiş, bir aydan çox müvəffəqiyyətlə
konsertlər vermişdi.
Mən 1973-cü ildə Misirə səfər edərkən Qahirədə sizin opera teatrında oldum. Onda mən çox gözəl Misir
operası gördüm. Bizdə gözəl opera və balet teatrı var, çox gözəl tamaşalar göstərir. Bu teatrın kollektivini
ölkənizə qastrola göndərmək olar, onlar Misirin opera teatrında çox uğurla çıxış edə bilərlər. Hər bir xalqın
özünəməxsus mədəniyyəti, incəsənət nümunələri var. Misirlə Azərbaycan bir-birinə çox yaxındır, bundan
istifadə etmək lazımdır. Mən Qahirədə özümü çox doğma bir yerdəki kimi hiss edirdim.
Siz Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar hörmətli prezident Hüsni Mübarəkin mövqeyini mənə çatdırdınız.
Xahiş edirəm, Hüsni Mübarəkə mənim bu sözlərimi çatdırasınız ki, indi Misir prezidenti ərəb dünyasında ən
təsirli bir şəxsiyyətdir. Eyni zamanda, onun ABŞ-da və Avropada da çox böyük hörməti var. Yaxın Şərq,
Fələstin–İsrail münaqişəsinin bu cür ağır vəziyyətdən çıxarılması üçün prezident Hüsni Mübarək daha çox iş
görə bilər. Prezident Hüsni Mübarəkin o fikri ilə də mən tamamilə razıyam ki, İraqa qarşı müharibə başlansa,
bu, Yaxın Şərqdə vəziyyəti xeyli gərginləşdirə bilər.
Bilirsiniz ki, Ermənistanın təcavüzü nəticəsində Azərbaycan ağır vəziyyətə düşmüşdür. Ermənistan
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal edibdir. İşğal olunmuş torpaqlarımızdan bir milyondan çox azərbaycanlı
çıxarılmışdır. Təəssüflər olsun, hələ ki, dünya ictimaiyyəti, böyük dövlətlər bu vəziyyətin aradan qaldırılması
üçün, nədənsə, tədbirlər görmürlər. Səkkiz ildir ki, biz atəşkəs rejimini qoruyub saxlayırıq, müharibənin başlanmasına yol vermirik. Amma belə getsə, müharibənin yenidən başlanması təhlükəsi artacaqdır. Xalq belə vəziyyətə
artıq dözə bilmir. Biz hər yerdə, həmçinin Yaxın Şərqdə sülh olmasına tərəfdarıq. Güman edirəm ki, siz mənim
fikirlərimi Misir prezidenti, dostum Hüsni Mübarəkə çatdıracaqsınız.
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"YOXSULLUĞUN AZALDILMASI VƏ İQTİSADİ İNKİŞAF ÜZRƏ DÖVLƏT
PROQRAMI"NIN TƏQDİMATINA HƏSR OLUNMUŞ ÜMUMMİLLİ KONFRANSDA
NİTQİ
(25 oktyabr 2002)

25 oktyabr 2002-ci il
Hörmətli konfrans iştirakçıları!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi - "Yoxsulluğun azaldılması və İqtisadi İnkişaf üzrə Dövlət Proqramı"nın müzakirəsinə həsr
olunmuş ümummilli konfransın iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram və konfransın işinə uğurlar
arzulayıram.
Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması və iqtisadi inkişaf problemlərinə həsr olunmuş belə bir mötəbər
ümummilli konfrans böyük əhəmiyyətə malikdir. Çünki ölkəmiz dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra
həyata keçirdiyimiz tədbirlər nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına, insanların rifah halının
yaxşılaşmasına nail olmuşuq. Amma eyni zamanda, yoxsulluq problemi hələ də həll edilməli böyük bir
problem kimi bizim gündəliyimizdə durur. Yoxsulluq problemi son onilliklərdə dünyada ümumbəşəri bir
problemə çevrilmişdir. Dünyanın bir çox ölkələrində yoxsulluq həddi çox yüksəkdir. Yoxsulluğun
azaldılması yolunda mübarizə aparılır. Bu yaxınlarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən İohannesburqda
keçirilmiş konfransda da yoxsulluğun azaldılması problemi kəskin qoyulmuşdur. 2015-ci ilə qədər dünyada
yoxsulluğun iki dəfə azaldılması vəzifəsi irəli sürülmüşdür.
Yoxsulluğun səbəbləri məlumdur. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində bunun müxtəlif səbəbləri var. Bəzi
qitələrdə elə ölkələr var ki, yoxsulluq son dövrdə, yəni ikinci dünya müharibəsindən sonra və xüsusən
axırıncı onilliklərdə dünyada gedən proseslərlə əlaqədardır. Əgər bizim bölgəmizi, yəni Şərqi Avropa
ölkələrini, keçmişdə Sovetlər İttifaqına daxil olmuş indiki müstəqil respublikaları, ölkələri götürsək, burada
yoxsulluğun səbəbləri digər yerlərdən bir az fərqlidir, ancaq eyni zamanda tam aydındır. Bu, iqtisadiyyatın
geridə qalması və bunun nəticəsində insanların işlə təmin olunmaması və beləliklə, onların rifahının
yaxşılaşdırılması üçün imkanlar yaradıla bilməməsi nəticəsində olmuşdur.
Keçmiş Sovetlər İttifaqına mənsub olan ölkələrdə, məlumdur ki, SSRİ dağılandan sonra çox ağır
sosial-iqtisadi proseslər gedib və getməkdədir. Sovetlər İttifaqı dövründə də bu ölkədə insanların hamısı eyni
səviyyədə yaşamırdı. Respublikaların vəziyyəti də müxtəlif idi. Amma, ümumiyyətlə, yoxsulluq mövcud idi.
Bəlkə də o vaxt sovet sistemində hamının eyni səviyyədə yaşaması prinsipi prizmasından baxanda, kimin
yoxsul olması, kimin olmaması o qədər də görünmürdü. Ümumiyyətlə, Sovetlər İttifaqında, sosialist
sistemində yoxsulluq bir problem kimi müzakirə olunmurdu. Yəni problem vardısa da, onun olması etiraf
edilmirdi.
Ancaq Sovetlər İttifaqı dağılandan, respublikalar müstəqillik əldə edəndən sonra baş verən proseslər,
təbii surətdə, heç kəsdən asılı olmayaraq, iqtisadiyyatın müəyyən qədər pozulmasına, sonra isə müxtəlif
ölkələrdə, ayrı-ayrı səviyyələrdə onların ya dağıdılmasına, ya güclü tənəzzülünə gətirib çıxarmışdır.
Bizim ölkəmizdə də bu proses olmuşdur, hamımız bunu yaşamışıq. Amma bizim ölkəmizdə Sovetlər
İttifaqının dağılması ilə baş vermiş proseslərlə yanaşı, Ermənistanın Azərbaycana hələ 1988-ci ildən
başlanmış hərbi təcavüzü iqtisadiyyatımıza çox böyük mənfi təsir göstərmişdir. Münaqişə, ondan sonra
başlanan müharibə, təbiidir ki, iqtisadiyyatımızın bir çox sahələrinə mənfi təsir göstərmişdir. Sonrakı illərdə
- 1990-1991-ci illərdə, 1992-1993-cü illərdə isə, bir tərəfdən, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, müharibə,
onun nəticəsində insanların yerlərindən-yurdlarından zorla çıxardılması, qaçqın və köçkün vəziyyətinə
düşməsi, bütün varidatını itirməsi, digər tərəfdən isə, Azərbaycanda bu illərdə mövcud olmuş hakimiyyət
böhranı, iqtisadi və sosial böhran ölkəmizin iqtisadiyyatını ilbəil tənəzzülə uğratmışdı. 1993-1994-cü illərdə
bu tənəzzül artıq son həddə çatmışdı. İqtisadiyyatımız inkişaf etmək əvəzinə, hər il təxminən 20-25 faiz
tənəzzül edirdi. İnflyasiya çox yüksək səviyyəyə qalxmışdı. Təbiidir ki, belə vəziyyətdə bir çox
müəssisələrin dayanması nəticəsində insanlar işsiz qalmışdılar. Bir də qeyd edirəm, bütün bunlar və
müharibə zamanı qaçqın axınının daim artması ölkəmizdə yoxsulluğun yaranmasının əsas səbəbləri
olmuşdur.
Yoxsulluğu aradan qaldırmaq üçün vasitələr məlumdur. Bu, bizim özümüzə də məlumdur. Ancaq eyni
zamanda, dünyanın beynəlxalq təşkilatları, bu məsələlərlə məşğul olan qurumlar, ekspert təşkilatları və s.
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Bunların hamısı çox dərin və ətraflı təhlillər apararaq, bir tərəfdən, yoxsulluğun əmələ gəlməsi səbəblərini
aydınlaşdırmış, ikinci tərəfdən də, yoxsulluğun aradan qaldırılması yollarını müəyyən etmişlər. Qeyd etdiyim
kimi, biz bunu özümüz də iş prosesində müəyyən etmişik. Burada bizim üçün yeni heç nə yoxdur. Amma
eyni zamanda, dünya təcrübəsi, beynəlxalq təşkilatların, maliyyə qurumlarının, Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının müvafiq orqanlarının bu sahədə apardığı işlər ölkəmizdə yoxsulluğun aradan qaldırılması üçün
istiqamətlərin müəyyən olunmasında və əməli tədbirlərin görülməsində bizə yardım edir.
Sizə məlumdur ki, bizim iqtisadiyyatımız, nəhayət, 1995-1996-cı illərdə tənəzzülə son qoymuşdur və
ilbəil, ardıcıl surətdə inkişaf edir. İnkişafımızın da əsasları məlumdur. Birinci növbədə, bu, Azərbaycanın
bazar iqtisadiyyatı yolu ilə getməsidir. Bəli, bu yol bizim üçün yeni yoldur və çoxları üçün olduqca
anlaşılmaz, mürəkkəb bir yoldur. İnsanların çoxu bu iqtisadi sistem şəraitində işləməyə öyrənməmişlər. Ona
görə də biz bir çox çətinliklərlə rastlaşdıq. Ancaq bazar iqtisadiyyatını tətbiq etmək üçün iqtisadi islahatların
həyata keçirilməsi əsas şərt idi. Biz bunları başladıq, uğurla həyata keçirdik və indi də davam etdiririk.
Birinci növbədə torpaq islahatının həyata keçirilməsi, Azərbaycanda torpağın kəndlilərə paylanması və
onlara öz torpaqlarından səmərəli istifadə etmək üçün lazımi imkanların yaradılması, yardımlar edilməsi,
təbiidir ki, aqrar sektorda ilbəil müsbət dəyişikliklərin əmələ gəlməsinin əsas səbəbi olmuşdur.
Özəlləşdirmə proqramının həyata keçirilməsi. Kiçik və orta müəssisələrin özəlləşdirilməsi həyata
keçirilibdir və artıq biz bütün sahələrdə özəlləşdirmənin aparılması üçün proqram tərtib etmişik. İndiyə qədər
özəlləşdirmə sahəsində görülən tədbirlər öz nəticəsini veribdir.
İqtisadiyyatın liberallaşdırılması da əsas şərtlərdən biri olmuşdur. Bütün bunların nəticəsində biz, qeyd
etdiyim kimi, 1996-cı ildən etibarən iqtisadiyyatımızda inkişafa nail ola bilmişik. O vaxtdan indiyədək
Azərbaycanda ümumi daxili məhsul 68 faiz artmışdır. Sənaye məhsulu 23 faiz, kənd təsərrüfatı məhsulu 39
faiz, xarici ticarət dövriyyəsi 2,2 dəfə çoxalmışdır. İnflyasiyanın səviyyəsi 2,5 faiz təşkil etmişdir və bundan
yuxarıya qalxmamışdır. 1995-ci ildən sonra inflyasiya demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Bütün bunların
nəticəsində biz insanların rifah halını yaxşılaşdırmaq imkanı əldə etmişik. Orta aylıq əmək haqqı bu illərdə
3,6 dəfə yüksəlmişdir. Pensiyalar 3,4 dəfə artmışdır.
İndi Azərbaycanın 1 milyard 300 milyon dollar valyuta ehtiyatı var. Ancaq biz iqtisadiyyatda
işlərimizə başlayanda, demək olar ki, bir dollar da valyutamız yox idi, heç nəyimiz yox idi. Hər şey
dağılmışdı. İqtisadi islahatların həyata keçirilməsi ilə əlaqədar biz əvvəldən, hələ 1993-1994-cü illərdən
xarici investisiyaların Azərbaycana cəlb olunması məsələsini qarşıya qoyduq və bu barədə ardıcıl surətdə
lazımi tədbirlər həyata keçirərək böyük uğurlara nail olduq. Bunların əsasını birinci növbədə, Azərbaycanın
neft strategiyası təşkil edirdi. 1994-cü il sentyabrın 20-də burada, "Gülüstan" sarayında Xəzərin Azərbaycan
sektorundakı "Azəri", "Çıraq" və "Günəşli" neft yataqlarının Qərb ölkələrinin bir çox böyük şirkətləri ilə
müştərək işlənilməsi haqqında müqavilə imzaladıq. O "Əsrin müqaviləsi" adlandırıldı. Bu, tam əsaslı idi,
çünki o vaxt ilk dəfə idi ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiyyətlə, dünyada belə müqavilə imzalanmışdı. Biz
bu müqaviləni ardıcıl surətdə həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, ondan sonra biz neft və qaz yataqlarının
işlənməsi ilə əlaqədar bir çox başqa müqavilələr də imzalamışıq və onları da həyata keçiririk. Bunların
hamısı bütövlükdə Azərbaycanın dövlət neft strategiyasını təşkil edir. Neft strategiyası Azərbaycanın təbii
sərvətlərinin - neft və qaz yataqlarının xalqımızın bu günü və gələcəyi naminə səmərəli istifadə olunması
üçün dünyanın böyük, təcrübəli neft şirkətləri ilə birlikdə işlənilməsidir. Bunun sayəsində biz artıq çox yaxşı
nəticələr əldə etmişik.
Məlumdur ki, artıq neft hasil olunur, iki istiqamətdə dünya bazarlarına çıxarılır. Biz BakıNovorossiysk və Bakı-Supsa neft kəmərlərini inşa etdik. İxrac olunan neftdən həm Azərbaycan, həm də
bizimlə bərabər bu işdə iştirak edən neft şirkətləri öz gəlirlərini götürürlər. Bunun nəticəsində, Azərbaycanda
Neft Fondu yaranıbdır. Bu gün Neft Fondunda 690 milyon dollara qədər vəsait toplanıbdır. Bu,
Azərbaycanın böyük bir sərvətidir. Həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlarla bərabər, bunlar
iqtisadiyyatımızın inkişafını təmin etdi, xatırlatdığım göstəricilərin əldə olunmasına gətirib çıxardı.
Xalqımızın rifah halının xeyli yaxşılaşması təmin olundu. Qazanılmış nailiyyətlər təkcə istehsalın
artmasından, iqtisadiyyatın inkişaf etməsindən, insanların rifah halının yaxşılaşmasından ibarət deyil,
Azərbaycanın iqtisadi mənzərəsi tamamilə dəyişmişdir.
Məsələn, apardığımız iqtisadi islahatlar nəticəsində indi Azərbaycanda özəl bölmənin payı istehsalda
70 faiz, o cümlədən sənayedə 50 faiz təşkil edir. Kənd təsərrüfatında istehsalın 99 faizi özəl sektora
məxsusdur. Ticarətdə də eyni ilə bu qədərdir. Tikintidə özəl sektorun payı təxminən 65 faizdir. Nəqliyyatda
da bu qədərdir. Bunlar bizim iqtisadi islahatların çox gözəl nəticələridir. Bəli, bunların hamısı birlikdə, yenə
qeyd edirəm ki, Azərbaycanın iqtisadi mənzərəsini dəyişdiribdir. Azərbaycanda infrastruktur inkişaf edir,
şəhərlər abadlaşır. Ölkəmizdə indi geniş inşaat işləri, - təbiidir, özəl sektorun vasitəsilə, - gedir. Sevindirici
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hal oldur ki, yaşayış binaları tikilir. Bu binalar insanların yaşayış tərzini, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq
üçün tikilir. Bu da böyük biznesdir, son illərdə Azərbaycanda təqdir etdiyimiz bir biznesdir.
Bunların hamısı, qeyd edirəm ki, bizim gördüyümüz işlərin nəticəsidir və mənim dediyim bu sözlər və
sizə söylədiyim rəqəmlər Azərbaycanın bugünkü səviyyəsini nümayiş etdirir.
Ancaq bununla bərabər, Azərbaycanda hələ yoxsulluq mövcuddur. Yoxsulluğun aradan qaldırılması
bizim üçün əsas vəzifələrdən biridir. Beynəlxalq təşkilatların araşdırma metodikasının nəticələrindən belə
görünür ki, əhalinin 47 faizi yoxsulluq səviyyəsindədir. Demək, bizim vəzifəmiz bundan sonra aparılan
işlərlə yoxsulluqla mübarizəni gücləndirmək, yoxsulluğu azaltmaq və gələcəkdə Azərbaycanda yoxsulluğu
tamamilə ləğv etməkdən ibarətdir. Bunun üçün də mən 2001-ci ilin mart ayında Azərbaycanda yoxsulluğun
azaldılması və iqtisadi inkişaf üzrə Dövlət Proqramının hazırlanması barədə fərman imzalamışam və Dövlət
Komissiyası yaratmışam. Komissiyaya baş nazir Artur Rasizadə sədrlik edir. Bu komissiya qarşısında duran
vəzifəni həyata keçirməyə çalışır. Onun apardığı işlər nəticəsində yoxsulluğun azaldılmasına, iqtisadi
inkişafa dair proqram tərtib olunubdur. Bu proqram beynəlxalq təşkilatların, - burada onların nümayəndələri
iştirak edirlər, - iştirakı, məsləhətləri, köməyi ilə hazırlanıbdır.
Biz bu proqrama baxmışıq və bu gün də o, ümummilli konfransın müzakirəsinə çıxarılır. Bu
proqramda, - indi bu barədə məruzə olacaqdır, - əsas istiqamətlər göstərilir. Həmin proqram bizim indiyə
qədər apardığımız işləri daha da sürətləndirmək, daha da mükəmməl görmək yolu ilə həyata keçirilə bilər.
Yəni bazar iqtisadiyyatı getdikcə inkişaf etməli, genişlənməli, Azərbaycan iqtisadiyyatının bütün sahələrini
əhatə etməlidir. İqtisadi islahatlar bütün sahələrdə həyata keçirilməlidir. İqtisadiyyat sahəsi ilə yanaşı, təhsil
və səhiyyə sahəsində islahatlar da çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. İndi biz elə bir səviyyəyə gəlib çatmışıq
ki, iqtisadi islahatları mütləq davam etdirərək, təhsil və səhiyyə sahəsində islahatların sürətlə həyata
keçirilməsini təmin etməliyik.
Xarici investisiyalar da cəlb olunmalıdır. İndi bizdə xarici investisiyalar ilbəil artır. Qarşıdakı illərdə də
Azərbaycanın iqtisadiyyatına milyardlarla xarici investisiya qoyulması gözlənilir. Dünya təcrübəsindən
səmərəli istifadə olunmaqla və beynəlxalq maliyyə qurumlarının - Dünya Bankının, Beynəlxalq Valyuta
Fondunun, İslam İnkişaf Bankının, Asiya Bankının, digər bankların yardımı, kreditləri ilə ölkəmizdə
müxtəlif layihələr həyata keçiriləcəkdir. İndi biz iqtisadiyyatın mümkün potensialını hərəkətə gətirmişik.
Ancaq işsizliyi aradan qaldırmaq, təzə iş yerləri açmaq üçün yeni layihələr həyata keçirilməlidir. Bizim
İqtisadi İnkişaf Nazirliyimizdə belə layihələr vardır. Nazir bu barədə məruzə edəcək və bildirəcəkdir. Mənə
verilən məlumatlara görə, bu layihələr Azərbaycana təxminən 3 milyard dollar sərmayə qoyulmasını nəzərdə
tutur. Bunu da donor ölkələrin və təşkilatların köməyi vasitəsilə etmək mümkün olacaqdır.
Biz indiyə qədər özümüz ayrı-ayrı təşkilatlarla iş görərək, Dövlət Proqramını həm öz
ictimaiyyətimizin, konfransın müzakirəsinə çıxarmışıq, həm də ki, onun hazırlanmasında bizimlə bərabər
işləyən beynəlxalq təşkilatlarla bir yerdə müzakirə edirik. Neft sektoruna, qeyri-neft sektoruna indiyə qədər
cəlb olunan investisiyalarla yanaşı, yeni layihələrin, - bir də qeyd edirəm, bunlar beynəlxalq maliyyə
mərkəzləri ilə birlikdə baxılmış layihələrdir, - həyata keçirilməsi, investisiya cəlb etmək istiqamətində bizim
görəcəyimiz işlər yoxsulluğun azaldılmasını təmin edə biləcəkdir. Ona görə də biz bu məsələləri bu gün
birlikdə müzakirə etmək fikrindəyik.
Mən çox məmnunam ki, dəvət olunan bütün beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri konfransa gəliblər,
iştirak ediblər. Əminəm ki, onlar bizim proqramın, nəhayət, tam hazırlanması və gələcəkdə onun həyata
keçirilməsi üçün öz xidmətlərini göstərəcəklər.
Nitqimi qurtararaq demək istəyirəm ki, Azərbaycan 1990-cı illərin əvvəllərindəki ağır vəziyyətdən
çıxaraq, ardıcıl surətdə inkişaf etmiş və artıq 2000-ci ildən sonra bu inkişaf daha da sürətli olmuşdur,
ölkəmiz irəli gedir. Respublikamızın həm iqtisadiyyatını, həm də xalqın güzəranını çox yaxşı gələcək
gözləyir. Biz bunu indiyə qədər gördüyümüz işlərin əsasında təmin etmişik və gələcəkdə görəcəyimiz işlər
bunların hamısını tamamlayacaqdır. Neft sektorundan böyük gəlirlər gözlənilir. Bu, Azərbaycanın milli
sərvətidir. Azərbaycanın ən vacib sahələrində bu sərvətdən istifadə oluna bilər. Ancaq bunun əksər hissəsi
Neft Fonduna yığılaraq, gələcək nəsillər üçün saxlanılacaqdır.
Bildiyiniz kimi, Neft Fondundan indiyə kimi, ilk dəfə olaraq, mən qaçqınların sosial vəziyyətini
yaxşılaşdırmaq, onlara yaşayış evləri tikmək üçün 76 milyon dollar ayırmışam. Dövlət büdcəmizə indi Milli
Məclisdə baxılır. Müəyyən miqdar vəsait də büdcəmizin kəsirini ödəmək üçün ayrılacaqdır. Ancaq bizim
Neft Fondunun gəlirləri artacaq, qarşıdakı bir neçə ildə orada milyardlarla dollar vəsait olacaqdır. Amma bu,
bizi heç vəchlə arxayın etməməlidir. Bu, Azərbaycanın iqtisadi vəziyyətinin təminatıdır.
Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın qeyri-neft sektorunda çox böyük imkanlarımız vardır. Azad
sektorda, iqtisadiyyatın neftə aid olmayan başqa sektorlarında böyük imkanlarımız vardır. Bu imkanların
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hamısından istifadə olunması və nəticədə iqtisadiyyatın inkişafının, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasının
təmin edilməsi bizim vəzifəmizdir. Sizə bildirmək istəyirəm ki, bunun üçün bizim real imkanlarımız da
yaranıbdır. Biz indiyə qədər apardığımız işlər nəticəsində həm xeyli uğurlar əldə etmişik, həm də gələcək
illər üçün çox tutarlı əsas yaratmışıq. Əgər biz 1994-1995-ci illərdə, demək olar ki, boş yerdə, dağılmış
iqtisadiyyat şəraitində Azərbaycanın inkişafını təmin etməyə başladıqsa, bilirsiniz ki, indi böyük bir bünövrə
üzərində dururuq. Bu bünövrə də Azərbaycanın bugünkü müstəqilliyi, azadlığı, Azərbaycanın müstəqil,
demokratik, dünyəvi, hüquqi dövlət qurması, Azərbaycanın Konstitusiyasıdır. Yenə də deyirəm, indi
Azərbaycanın güclü iqtisadiyyatı var. Biz bu möhkəm təməl üzərində dururuq və buradan gələcəyə doğru
irəliləyirik. Bax, bu yolda bizim əsas vəzifələrimizdən biri yoxsulluğun azaldılmasıdır. Güman edirəm ki,
bugünkü müzakirələrdə bu məsələ öz əksini tapacaq və nəhayət, Dövlət Proqramı təsdiq olunaraq həyata
keçiriləcəkdir.
Sağ olun.
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AZƏRBAYCAN VƏ RUMINİYA PREZİDENTLƏRİNİN BİRGƏ MƏTBUAT
KONFRANSINDA BƏYANATI
(29 oktyabr 2002)

29 oktyabr 2002-ci il
Bakı
Hörmətli cənab prezident!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Rumıniyanın prezidenti hörmətli cənab İon İliyeskunun Azərbaycana rəsmi səfəri ölkəmizin həyatında
əlamətdar bir hadisədir. Bu, ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin ardıcıl inkişaf etməsini göstərir. Dəvətimi
qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfər etdiyinə görə, mən prezident cənab İliyeskuya təşəkkür edirəm və
bugünkü görüşlərimizdən, apardığımız müzakirələrimizdən məmnun olduğumu bildirirəm.
Cəsarət edib deyə bilərəm ki, prezident cənab İliyesku ilə mənim aramda dostluq əlaqələri yaranıbdır.
Təxminən 1994-cü ildən indiyə qədər biz dəfələrlə müxtəlif şəraitlərdə görüşmüşük. Ən əhəmiyyətlisi odur
ki, prezident İliyesku Azərbaycana artıq ikinci dəfədir səfər edir. Biz bu səfər zamanı çox ətraflı müzakirələr
apardıq. Prezident cənab İliyesku ilə mənim təkbətək görüşümdə bir çox məsələlərə toxunduq və bir çox
məsələlər haqqında eyni fikirdə olduğumuzu bildirdik. Rumıniya-Azərbaycan əlaqələri və onların gələcək
inkişafı, Azərbaycanın ən ağrılı problemi Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi və bunun tezliklə həll
olunması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi, suverenliyinin təmin olunması, beynəlxalq
terrorizm, onun törətdiyi təhlükələr, terrorizmə qarşı həm Rumıniya, həm də Azərbaycan tərəfindən fəal
mübarizənin aparılması, Qafqazda və regionda olan indiki vəziyyət, bir çox beynəlxalq məsələlər və təbiidir
ki, əsas məsələ – Rumıniya- Azərbaycan əlaqələri və onların inkişaf etdirilməsi barəsində fikir mübadiləsi
apardıq.
Hesab edirəm ki, nümayəndə heyətləri ilə geniş tərkibdəki görüşümüzdə də, xüsusən, AzərbaycanRumıniya iqtisadi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi ilə əlaqədar çox dəyərli fikirlər meydana gəldi. Prezident
İliyesku və mən yaratdığımız Rumıniya-Azərbaycan müştərək iqtisadi komissiyasının fəaliyyətinə çox böyük
əhəmiyyət veririk. Belə fikirdə olduq ki, bu komissiyanın fəaliyyəti sürətləndirilməlidir və bu yolla
əlaqələrimizdə daha çox nailiyyətlər əldə etmək mümkündür. Bir çox başqa məsələləri də müzakirə etdik.
Nəhayət, bu gün burada imzalanan sənədlər Rumıniya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin normativ-hüquqi
əsaslarını daha da möhkəmləndirir və genişləndirir.
Prezident cənab İliyesku ilə mənim imzaladığımız bəyannamə, hesab edirəm, xüsusi əhəmiyyət kəsb
edir. Bu bəyannamə siyasi məsələlərə həsr olunub və Azərbaycan ilə Rumıniyanın həm beynəlxalq
problemlərlə əlaqədar, həm də bölgəmizdə olan problemlərlə əlaqədar eyni fikirdə olduqlarını və bir çox
məsələlərdə razılıq əldə etdiklərini göstərir.
1996-cı ilin mart ayında prezident cənab İliyesku Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyi zaman biz Rumıniya
ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətləri haqqında müqavilə imzalamışdıq. Bu gün
imzaladığımız bəyannamə həmin müqavilənin daha da möhkəmlənməsi və onun əsasında işlərimizin
gələcəkdə də aparılması üçün şərait yaradır.
Mən prezident cənab İliyeskuya bir daha təşəkkür edirəm. Bir məqamı da qeyd etmək istəyirəm ki,
prezident cənab İliyesku səfərə özü ilə Azərbaycana biznesmenlərin böyük bir dəstəsini gətiribdir. Bizim
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi onlarla lazımi görüşlər keçirir, müzakirələr aparır və güman edirəm ki, məhz bu
yolla biz iqtisadi əlaqələrin inkişaf etməsinə nail ola bilərik.
Cənab prezident, təşəkkür edirəm və sözü sizə verirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ
HEYDƏR ƏLİYEVİN ADINDAN RUMINİYA
PREZİDENTİ İON İLİYESKUNUN
ŞƏRƏFİNƏ TƏŞKIL EDİLMİŞ RƏSMİ
QƏBULDA NİTQİ
(29 oktyabr 2002)
Bakı Əyləncə Mərkəzi
29 oktyabr 2002-ci il
Zati-aliləri Rumıniya prezidenti cənab İliyesku!
Sizin Azərbaycana rəsmi səfəriniz ölkələrimiz üçün çox əhəmiyyətlidir və bizim əlaqələrimizin ardıcıl
surətdə inkişaf etməsini göstərir.
Cənab Prezident, mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana rəsmi səfər etdiyinizə görə Sizə səmimiqəlbdən təşəkkür edirəm. Bu gün sizinlə apardığımız danışıqlardan, söhbətlərdən və nəhayət, əldə etdiyimiz
nailiyyətlərdən məmnun olduğumu bildirmək istəyirəm. Sizin Azərbaycana ikinci səfəriniz Rumıniya–
Azərbaycan əlaqələrini təhlil etmək və bu əlaqələrin inkişaf etdirilməsindən ötrü lazımi tədbirlər görmək
üçün böyük imkanlar yaratdı. Biz bu imkanlardan səmərəli istifadə etməyə çalışacağıq.
Bizi ən çox sevindirən odur ki, Rumıniya ilə Azərbaycan arasında çox mehriban, dostluq və əməkdaşlıq
əlaqələri yaranıb və inkişaf edir. Rumıniya Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini ilk tanıyan dövlətlərdən
biridir. Ondan sonrakı illərdə bizim görüşlərimiz, apardığımız müxtəlif danışıqlarımız nəticəsində əlaqələrimiz
bugünkü xoş səviyyəyə gəlib çatıbdır.
Bizə məlumdur ki, rumın xalqı İkinci dünya müharibəsindən sonra ağır və çətin bir yol keçmişdir. 1989cu il dekabr inqilabından sonra rumın xalqı sərbəstlik əldə etmiş, öz həyatını özü istədiyi kimi qurmaq
imkanı qazanmışdır.
Cənab Prezident, bizə məlumdur ki, o vaxt, Rumıniya xalqı üçün çox ağır bir dövrdə, 1989-cu ildə Siz Milli
Qurtuluş Komitəsinə rəhbərlik etmisiniz və çox səmərəli fəaliyyət göstərmisiniz. Ondan sonra Rumıniya
demokratiya yolu ilə gedir, demokratik təsisatlar yaradıb, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə gedir və ən əsası odur ki,
xalq azaddır, özü istədiyi kimi yaşayır.
Hörmətli cənab Prezident, bütün bu nailiyyətlərin əldə edilməsində Sizin xidmətləriniz çox böyükdür.
Problemləriniz də var. Bu barədə bu gün fikir mübadiləsi apardıq. Ancaq əsas ondan ibarətdir ki, Rumıniya
Avropa Şurasının üzvüdür. Rumıniya NATO-ya qəbul olunmağa yaxınlaşıbdır və Avropa Birliyinə qəbul
olunmaq üçün cəhdlər göstərir və nailiyyətlər əldə edir. Mən Sizi bu nailiyyətlərə görə təbrik edirəm.
Ümidvaram ki, Sizin Rumıniyanın qarşısında açılan bu perspektivlər ölkənizin sosial-iqtisadi inkişafına çox
gözəl təsir bağışlayacaqdır.
Biz bir neçə gün bundan öncə, okyabrın 18-də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinin 11-ci
ildönümünü bayram etdik. Bu illər Azərbaycan üçün çox ağır və çətin illər olubdur. Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndə artıq Ermənistanın təcavüzü ilə üzləşmişdik. Müstəqilliyinin ilk illərində
Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət sabit olmamış, xalq bir çox bəlalara məruz qalmışdır. 1993-cü ildə
vətəndaş müharibəsi başlamış, sonrakı illərdə də Azərbaycanın daxilində çox ağır proseslər getmişdir.
Ancaq biz bunların hamısının öhdəsindən gəlmişik və 1995-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanda ictimaisiyasi sabitlik yarada bilmişik. Azərbaycanın iqtisadiyyatını böhrandan qurtarıb, inkişaf yoluna çıxara
bilmişik. 1996-cı ildən sonra ötən illərdə iqtisadiyyat ilbəil inkişaf edir. Biz bunlara nail olmaq üçün elan
etdiyimiz yolla – demokratiya yolu ilə, bazar iqtisadiyyatı yolu ilə ardıcıl surətdə irəliləmişik.
Azərbaycanda demokratiya bərqərar olub, insan azadlığı, söz azadlığı, mətbuat azadlığı – bütün azadlıqlar
təmin olunubdur. Həyata keçirilmiş siyasi, iqtisadi, hüquqi, sosial islahatlar Azərbaycanın həyatının bütün
sahəsində inkişafın əldə edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Ancaq bunlarla bərabər, biz ağır problemlərlə də üzləşirik.
İqtisadiyyatda problemlər var, xalqın rifahının yaxşılaşdırılmasında problemlər var.
Xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb edilməsi iqtisadiyyata çox müsbət təsir göstərmişdir. Ancaq qeyd
etdiyim kimi, hələ problemlər də var. Ən ağır və ən çətin problem Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsidir və
bunun nəticəsində Azərbaycana vurulmuş zərbələr, ərazimizin 20 faizinin işğal olunması və həmin torpaqlardan 1
milyondan artıq azərbaycanlının zorla köçürülməsi, didərgin düşməsi, indi köçkün vəziyyətində çadırlarda
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yaşamasıdır. Biz ötən illər bu münaqişəni aradan qaldırmaq, onu sülh yolu ilə həll etməyə çalışmışıq və bu gün də
çalışırıq. Biz bu barədə bu gün çox ətraflı söhbət etdik və mən öz fikirlərimi Sizə bildirdim. Ümidvaram ki, dünya
ictimaiyyəti, beynəlxalq ictimaiyyət, nəhayət, bu dözülməz vəziyyətə lazımi diqqət yetirəcək və biz məsələnin
sülh yolu ilə həll edilməsinə nail olacağıq.
Bu gün biz Sizinlə hökumətlərarası yeni sazişlər imzaladıq. Bizim imzaladığımız siyasi bəyannamədə
Rumıniyanın və Azərbaycanın müasir dövrdəki mövqeləri əks etdirilib və bizim bu mövqelərimizin bir-birinə
yaxın, bənzər olması göstərilibdir. Beləliklə, mən Sizin bu səfərinizi çox məhsuldar hesab edirəm. Bunu
Azərbaycan üçün çox faydalı hesab edirəm.
Sabah yəqin ki, Sizin üçün çox əziz olan Mingəçevirə gedəcəksiniz. Biz bilirik ki, Siz hələ 1953-cü ildə,
təxminən 50 il bundan öncə Moskva Elektrotexnika İnstitutunda təhsil alarkən oradan Azərbaycana, Mingəçevirə
ezam edilmişdiniz. Orada iki ay müddətində təcrübə keçmisiniz və o, Sizin yaddaşınızda indiyə qədər qalıbdır. Siz
Mingəçevirə gedərkən Gəncə şəhərində də olacaqsınız. Azərbaycanın böyük şairi, XII əsr şairi Nizami
Gəncəvinin məqbərəsini, məzarını da ziyarət edəcəksiniz.
Beləliklə, Azərbaycanın təkcə paytaxtı ilə yox, ölkəmizin bir neçə bölgəsi ilə də tanış olacaqsınız. Sizin
səfəriniz, elə özünüz tərəfindən təqdim olunan proqram bizi çox məmnun edibdir. Siz bizim xalqımızı, insanları
görəcəksiniz və onların nə qədər sülhpərvər, nə qədər mehriban olduqlarını hiss edəcəksiniz.
Cənab Prezident, Rumıniyanın qarşısında böyük yol durur. Şübhə yoxdur ki, rumın xalqı və onun liderləri bu yolla
inamla gedəcəklər. Cənab Prezident, mən Sizə bu yolda uğurlar arzu edirəm. Dost rumın xalqına sülh, əmin-amanlıq,
rifah arzulayıram.
Mən badəmi Rumıniyanın şərəfinə, rumın xalqının şərəfinə, Rumıniyanın prezidenti, əziz qonağımız,
dostumuz cənab İliyeskunun şərəfinə qaldırıram!
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TÜRKİYƏ CÜMHURİYYƏTİNİN QURULMASININ 79-cu İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ TƏŞKİL OLUNMUŞ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(30 oktyabr 2002)

30 oktyabr 2002-ci il
"Gülüstan" sarayı
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 79-cu ildönümü münasibətilə təbrik edirəm, qardaş türk
xalqına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması XX əsrin ən böyük tarixi hadisələrindən biridir. Birinci dünya
müharibəsindən sonra, Osmanlı İmperiyasının dağılmasından sonra, dünyada yaranmış ağır bir şəraitdə,
Türkiyə üçün çox çətin bir dövrdə Türkiyənin böyük insanları – böyük Mustafa Kamal Atatürk və onun
silahdaşları 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətini qurmuşlar. Bu, böyük tarixi hadisədir, ona görə ki, bir çox
əsrlər Osmanlı İmperiyasının dövlət sistemi şəraitində yaşamış xalq artıq özünün hansı yolla getməsini o
vaxt çox aydın dərk etdi. Bunu edənlər – Atatürk və onun silahdaşları tarixi bir iş görmüşlər.
Çox sevindirici haldır ki, cümhuriyyət qurulandan sonra ilbəil, ardıcıl surətdə inkişaf etmişdir.
Baxmayaraq ki, dünyada o illər çox ağır proseslər getmiş, Birinci dünya müharibəsinin yaraları hələ
sağalmamış faşizm kimi dəhşətli bir cərəyan meydana çıxmışdı, Türkiyə Cümhuriyyəti tutduğu yolla getmiş,
yaşamış, inkişaf etmiş, öz prinsiplərini qorumuş, saxlamış və Türkiyə böyük, əzəmətli, qüdrətli bir dövlətə
çevrilmişdir.
İkinci dünya müharibəsində Türkiyənin apardığı doğru və düzgün siyasət Türkiyə Cümhuriyyətini bir
daha ağır sınaqlardan qorumuşdur. Biz bu gün Türkiyə Cümhuriyyətinin 79-cu ildönümünü bayram edərək,
iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, Türkiyə dünyada böyük bir dövlətdir, güclü iqtisadiyyata malikdir,
demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətdir, dünya birliyində öz yerini tutmuşdur və dünyada gedən proseslərdə
fəal iştirak etməkdədir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin iqtisadiyyatı, xüsusən, 1970-1980-ci illərdə çox sürətlə inkişaf etmişdir. O illər
dünyada, xüsusən keçmiş Sovetlər İttifaqında Türkiyə möcüzəsi kimi bir anlayış meydana çıxmışdı. Hamı bu
möcüzəni anlamaq istəyirdi. Türkiyənin təcrübəsini araşdırırdı, onun təcrübəsindən istifadə etməyə çalışırdı.
Bu, sadə bir şey deyildir. Bu, türk xalqının və onun liderlərinin dünyada gedən proseslərlə nə qədər
uyğunlaşdığını göstərir. Bazar iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi sahəsində o illərdə Türkiyədə həyata
keçirilən islahatlar böyük sıçrayış yaratdı.
Biz həmişə Türkiyə ilə fəxr etmişik. Bəzən Türkiyədən çox uzaq olarkən, Türkiyəni yaxından
görməyərkən, orada gedən prosesləri çox bilməyərkən də bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı həmişə
Türkiyəyə, türk xalqına böyük məhəbbət hissləri bəsləmişdir. Bunun səbəbi aydındır. Bizim xalqlarımız bir
kökə mənsubdur, çox dəyərli müştərək tarixi keçmişimiz var. Dilimizin, dinimizin, adət-ənənələrimizin eyni,
yaxud bənzər olması həmişə bizi doğmalaşdırıbdır. Buna görə, dediyim kimi, xalqımız həmişə Türkiyəyə
məhəbbət hissi ilə yaşamış və onunla qovuşmaq arzusunda, həsrətində olmuşdur.
Nəhayət, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edərkən və hətta bunun ərəfəsində Türkiyə ilə
Azərbaycan arasında əlaqələr artıq qurulmağa başlamışdır. Türkiyə Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk
ölkə olmuşdur. Ancaq tanımaq azdır, Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi yaşaması üçün Türkiyə ilk
günlərdən bizə əlindən gələn köməyi etmişdir. Beləliklə, bizim tarixi dostluğumuz, qardaşlığımız,
keçmişdəki bütün sahələrdə olan çox gözəl əlaqələrimiz indi dövlətlərarası əlaqələr şəklində inkişaf etməyə
başlamışdır.
Biz 11 ildir müstəqillik dövrünü yaşayırıq. Bir neçə gün bundan öncə dövlət müstəqilliyimizin 11-ci
ildönümünü bayram etdik. Bu illər bizim üçün heç də asan olmayıbdır. Biz ağır, çətin, ancaq şərəfli bir yol
keçmişik. Məhz ona görə şərəfli yol keçmişik ki, biz müstəqil dövlət kimi yaşamışıq. Bu, bizim üçün hər
şeydən üstün olub və üstündür. Hər şeydən qiymətli olub və qiymətlidir. Müstəqillik dövründə Türkiyə ilə
Azərbaycan daim bir yerdə olubdur. Türkiyə Azərbaycana hər cür yardımlarını edibdir.
İndi artıq Türkiyə ilə Azərbaycanı bir-birindən ayırmaq olmaz. Azərbaycanda indi nə qədər Türkiyə
vətəndaşı yaşayır və Türkiyədə nə qədər Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Bunu saymaq da mümkün deyildir.
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Buna ehtiyac da yoxdur. Bu, təbii bir prosesdir. Ancaq iş təkcə bunda deyil, iş ondadır ki, biz dövlətlər
olaraq bir-birimizlə sıx bağlıyıq, sıx əlaqədəyik.
Türkiyə Cümhuriyyətinin dünyaya nümayiş etdirəsi çox gözəl nailiyyətləri var: yüksək səviyyədə
qurulmuş bazar iqtisadiyyatı, demokratik, hüquqi dövlət quruluşu, təhsil, səhiyyə və bütün başqa sahələrdə
əldə etdiyi nailiyyətlər. Bunlarla yanaşı, Türkiyənin ən böyük nailiyyətlərindən biri də odur ki, onun çox
güclü, qüdrətli ordusu var. Türkiyənin ordusu böyük Atatürkün türk xalqına qoyub getdiyi ən böyük
nemətlərdən biridir. Türk xalqı öz ordusu ilə fəxr edir. Biz də eyni dərəcədə fəxr edirik. İki il bundan öncə
Türkiyə Silahlı Qüvvələri Komandanının rəhbərliyi altında "Türk ulduzları"nın Azərbaycana gəlməsi və
burada öz böyük nailiyyətlərini nümayiş etdirməsi, həm Azərbaycan üçün böyük mənəvi dayaq oldu, həm də
bütün dünyaya Türkiyənin ordusunun, onun yüksək səviyyədə olan əsgərlərinin qüdrətini bir daha nümayiş
etdirdi.
Biz dövlət quruculuğunda, iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsində, ordu quruculuğunda və bir çox başqa
sahələrdə Türkiyə ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik. Türkiyənin təcrübəsi ötən illərdə bir çox hallarda bizim üçün
örnək olmuş və müstəqil dövlət kimi yeni təsisatların, demokratik təsisatların yaradılmasında bizə çox gözəl
yardım etmişdir. Bütün bunlara görə bugünkü bayram təkcə Türkiyənin bayramı deyil, bizim də
bayramımızdır. Bunu başqa cür qiymətləndirmək də mümkün deyildir.
Dostluq, qardaşlıq Azərbaycan üçün həm bu gün, həm də gələcək illərdə böyük dayaqdır və dayaq
olacaqdır.
Ermənistanın Azərbaycana etdiyi təcavüzün nəticəsində Azərbaycanda baş vermiş vəziyyət bizi narahat
etdiyi kimi, Türkiyəni də həmişə narahat etmişdir. Türkiyə bu münaqişənin həll olunması üçün ötən illərdə
bizimlə bərabər fəaliyyət göstərmişdir. Türkiyə Minsk qrupunun üzvüdür və bu imkandan da çox istifadə
etmişdir və bu gün də bizimlə əməkdaşlıq edir. Əminəm ki, Azərbaycanın bu ağrılı probleminin həll
olunmasında Türkiyə Azərbaycana öz yardımını heç vaxt əsirgəməyəcək və Azərbaycanla bir yerdə
olacaqdır. Məhz bunların nəticəsində biz Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsinə
nail olacağıq və nəyin bahasına olur-olsun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik, işğal olunmuş
torpaqları azad edəcəyik. Uzun illər çox ağır vəziyyətdə yaşayan vətəndaşlarımızı öz yerlərinə-yurdlarına
qaytaracağıq.
Mən bu gün sizinlə birlikdə bu bayramı qeyd etməyə çox böyük hisslərlə gəlmişəm. Çox böyük qardaşlıq
hissləri ilə sözlərimi deyirəm və sizin hamınızı, bütün türk xalqını, Türkiyə Cümhuriyyətini, hökumətini bir
daha ürəkdən təbrik edirəm. Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, Türkiyə XXI əsrdə də həmişə irəlidə
gedən ölkələrdən biri olacaq və Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı daimi, əbədi və sarsılmaz
olacaqdır.
Bayramınız mübarək olsun!
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ERMƏNİSTANDAKI SƏFİRİ
CON ORDVEY İLƏ GÖRÜŞÜ
(30 oktyabr 2002)
Prezident sarayı
30 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r
Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Amerikanın
Azərbaycandakı səfirini də salamlayıram, çoxdandır görməmişdim. Güman edirəm ki, sizin Azərbaycana
səfərinizin məqsədi Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar müəyyən məlumatlar toplamaq və bizə
kömək etməkdən ibarətdir. Əgər belədirsə, mən bu təşəbbüsü alqışlayıram, bundan çox məmnunam.
C o n O r d v e y: Cənab Prezident, ilk öncə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, vaxtınızı ayırıb
bizimlə görüşürsünüz. Buna görə Sizə minnətdaram. Sizinlə görüşmək bizim üçün çox xoşdur. Sizin
dediyiniz kimi, həqiqətən bizim belə bir məqsədimiz vardır və bu təşəbbüs bizim hər ikimizdən, xüsusilə
səfir Uilsondan gəlibdir ki, Azərbaycanda və Ermənistanda olan Amerika səfirləri qarşılıqlı səfərlər etsinlər.
Altı ay bundan əvvəl cənab Uilson Ermənistanda oldu və indi mən Azərbaycandayam.
Burada olduğum müddətdə tələbələrlə, dini icmaların, müxalifət partiyalarının nümayəndələri ilə,
deputatlarla və rəsmi adamlarla görüşmüşəm. Azərbaycan haqqında daha geniş məlumat əldə etmişəm.
Çalışmışam ki, məsələnin dərinliyini anlayım, Azərbaycanın mövqeyini başa düşüm. Bundan sonra inamım
daha da artıbdır ki, gərək hamımız münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olmaq üçün gücümüzü sərf edək.
Əlbəttə, Minsk qrupu və həmsədrlər bu məsələnin həlli ilə ciddi məşğul olurlar. Biz də – cənab Uilson da,
mən də çalışırıq ki, bu prosesə dəstək verək, öz mövqeyimizi bildirək.
Minsk qrupunun həmsədrləri də, ona daxil olan ölkələr də belə fikirdədirlər ki, məsələni sülh yolu ilə həll
etmək lazımdır. Sizin özünüz də dəfələrlə bunun tərəfdarı olduğunuzu bildirmisiniz. Mən də bunu prezident
Köçəryandan dəfələrlə eşitmişəm. Beləliklə, hamımız bu fikirdəyik ki, məsələnin həllinin müharibə yolu
yoxdur. Ona görə də siyasi kompromislər axtarmaq lazımdır, siyasi iradə olmalıdır ki, məsələ həll olunsun.
Məsələnin həlli nəticəsində həm sizin ölkənizin, həm Ermənistanın, həm də, ümumiyyətlə, regionun inkişafı
təmin edilər. Biz də öz tərəfimizdən əlimizdən gələni edəcəyik ki, buna yardımçı olaq.
Onu da demək istəyirəm ki, yenidən Bakıda olmaq mənim üçün çox xoşdur, sevindiricidir. Mənə 1986-cı
ildə də buraya gəlmək müyəssər olmuşdur. İndi Bakıda çox böyük, müsbət dəyişikliklərin şahidiyəm. O
zaman Gənc Amerika Siyasi Liderləri deyilən bir qurum var idi. Mən onun nümayəndələrinin tərkibində
buraya gəlmişdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl, müqayisə etmək imkanınız da var.
C o n O r d v e y: Əlbəttə, müqayisə etməyə imkan vardır. Lakin bu heç müqayisə olunası deyildir.
Çünki bu dəfə Bakını daha firavan, daha gözəl, daha yaraşıqlı görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Mən sizi çox diqqətlə dinlədim və Azərbaycana bu səfərinizi,
burada apardığınız işləri bəyənirəm. Bu bizə lazımdır, xüsusən Azərbaycana lazımdır. Çünki lazımdır ki,
həm Ermənistanda, həm Vaşinqtonda, həm Minsk qrupunda, həm də həmsədrlərdə – hamıda Azərbaycanın
bugünkü reallığı haqqında – mən bunu Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar olaraq deyirəm –
doğru-düzgün, dolğun məlumat olsun. Mənim şübhəm yoxdur, təbiidir ki, Amerikanın Azərbaycandakı
səfirliyi, səfir və onun işçiləri bu vəzifəni həyata keçirirlər. Amma eyni zamanda, münaqişənin o tərəfində
olan ölkədəki Amerika səfirinin də Azərbaycanda olmasının, burada müəyyən bilgilər toplamasının və
məlumatı ümumiləşdirməsinin çox əhəmiyyəti var.
Siz bizim dövlətimizin, şəxsən Azərbaycan prezidentinin Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll
olunması ilə əlaqədar mövqeyini yaxşı bilirsiniz. Mövqe məlumdur, mən dəfələrlə demişəm – biz məsələnin
sülh yolu ilə həll olunmasına çalışırıq və bundan sonra da çalışmalıyıq. Ancaq məsələnin uzun müddət həll
olunmaması, sülh yolu ilə həll edilməsi haqqında verdiyimiz vədlərin yerinə yetirilməməsi, təbiidir, bizim
cəmiyyətdə müxtəlif fikirlər, müxtəlif əhval-ruhiyyə oyadır. Güman edirəm ki, siz onu bu günlərdə görmüsünüz və eşitmisiniz.
Mən bu gün də deyirəm, məsələni sülh yolu ilə həll etmək lazımdır. Ancaq indiyə qədər məsələnin həll
olunmaması Ermənistanla müqayisədə Azərbaycanın vəziyyətini çox-çox ağırlaşdırır. Mən Ermənistanın daxili
iqtisadi-siyasi vəziyyətini kənara qoyaraq, demək istəyirəm ki, Ermənistan torpağının bir metri də işğal
olunmayıbdır. Ermənistanın öz ərazisindən olub köçkün vəziyyətində yaşayan insanları yoxdur. Çadırlarda yaşa-
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yanlar yoxdur. Ən əsası odur ki, Ermənistanın ərazisi tamamilə öz əlindədir. Ərazi bütövlüyü hər bir suveren
dövlətin əsasını təşkil edir. Ermənistanda ərazi bütövlüyü onun dövlət müstəqilliyi əldə etməsindən indiyə qədər
tam mövcuddur. Amma Azərbaycanda yox. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü pozulubdur və indiyə qədər biz onu bərpa
edə bilmirik. Bax, fərq bundan ibarətdir.
Təbiidir ki, məsələnin uzanması Ermənistan üçün də əlverişli deyildir. Lakin bu, Ermənistanı bizim
düşdüyümüz kimi ağır vəziyyətə salmır. Ona görə prezident Köçəryan danışıqlarda bəzən mənə deyir ki, biz
indiyə qədər belə yaşamışıq və bundan sonra da yaşaya bilərik. Dağlıq Qarabağ Ermənistanla birbaşa
birləşdirilib, ikinci tərəfdən, Dağlıq Qarabağ özünü «müstəqil dövlət» elan edibdir. Düzdür, onu müstəqil
dövlət kimi tanıyan dövlət yoxdur. Amma ayrı-ayrı siyasi xadimlər Dağlıq Qarabağı ziyarət edirlər, onu
tanıyırlar, belə hallar var.
Bu gün mən məlumat aldım, Ermənistan mətbuatında dərc olunmuşdur ki, ABŞ-ın 46 konqresmeni
Dağlıq Qarabağın tanınması haqqında bəyanat veriblər. Arkadi Qukasyanı və Dağlıq Qarabağı orada
keçirilmiş seçkilər münasibətilə təbrik edirlər, onun tam «demokratik ölkə» olduğunu bəyan edirlər və hətta
dövlətləri, ölkələri də çağırırlar ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanısınlar.
Mən bir neçə gün öncə belə məlumat aldım ki, İngiltərədə, bilmirəm, deyəsən, Lordlar palatasında, yoxsa
haradasa, bir neçə lordun təşəbbüsü ilə Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi haqqında məsələ müzakirə etmək
istəyirlər.
Bu məlumatları sizə çatdıraraq, istəmirəm düşünəsiniz ki, mən Amerika Birləşmiş Ştatlarını bu barədə
qınayıram. Bunları mən sizə çatdırıram ona görə yox ki, məsələn, mənə izahat verəsiniz, nə üçün bu
konqresmenlər belə edirlər. Mən bunu başa düşürəm, siz nə deyə bilərsiniz? Bunları ona görə deyirəm ki, Dağlıq
Qarabağ, Ermənistan belə halda yaşaya bilər. Amma Azərbaycan yaşaya bilmir. Fərq bundan ibarətdir. Ona görə
də bu məsələnin həllinə yardım edə bilən hər bir kiçik qüvvəyə bizim hörmətimiz var. Biz bu vəziyyətdən
çıxmalıyıq. Bu ya sülh yolu ilə həll olunmalıdır, yaxud da ki, xalq müharibəyə qalxıb öz torpaqlarını azad
etməlidir. Üçüncü yol yoxdur. Biz müharibəni kənara qoyuruq, qeyri-məqbul hesab edirik. Deməli, bir yol qalır:
sülh yolu. Bəs sülh yolu ilə daha nə etmək, hansı tədbirləri görmək olar? Mənim sizinlə söhbətim bax, buna
aiddir.
C o n O r d v e y: Cənab Prezident, icazə verin, ilk əvvəl mən Sizə bildirim ki, Amerika Birləşmiş
Ştatlarında xarici siyasəti Konqres deyil, prezident müəyyən edir. Prezident Buşun da belə niyyəti yoxdur ki,
Dağlıq Qarabağ adlandırılan bir qurumu tanısın. O da Sizə və hamıya məlumdur ki, heç bir dövlət Dağlıq
Qarabağı müstəqil ölkə kimi tanımır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, sizə dedim ki, mən bundan narahat deyiləm. Bilirəm ki, cənab Buş onu
heç vaxt tanımaz, hər hansı dövlət tanımaz. Mən bundan narahat deyiləm. Mən bunu sizə fakt kimi ona görə
deyirəm ki, siz biləsiniz, məsələn, Dağlıq Qarabağ, Ermənistan belə vəziyyətdə yaşaya bilər. O ki qaldı siyasətə,
mən ABŞ-da kimin hansı siyasət apardığını bilirəm. Amma 907-ci maddənin götürülməsini prezident Konqresə
qəbul etdirə bilmirdi. Xarici təxsisatları Konqres verir. Konqres bu il yenə Dağlıq Qarabağa maliyyə yardımı ayırıb və prezident də bunu təsdiq edibdir. Nəhayət, sizi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının xarici ölkələrdəki səfirlərini də
Konqres təsdiq edir. Beləliklə, Konqres xarici siyasətdən kənarda deyildir. Bunu sizə, sadəcə, cavab üçün dedim.
Amma gəlin bunun üzərində dayanmayaq.
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İRAN İSLAM RESPUBLİKASININ KOOPERASİYA NAZİRİ ƏLİ SUFİNİN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(31 oktyabr 2002)
Prezident sarayı
31 oktyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Müştərək iqtisadi
komissiyanın işinin indi sürətlə getməsindən məmnun qaldığımı bildirirəm. Bu komissiyada həm İran
tərəfindən, həm də Azərbaycan tərəfindən həqiqətən səmərəli əməkdaşlıq etmək meylləri var. İkinci tərəfdən
də, bu meylləri həyata keçirmək üçün əməli tədbirlər görülür. Prezident Heydər Əliyev xatırlatdı ki, bu ilin
may ayında onun İrana rəsmi səfərindən ötən müddətdə çoxlu görüşlər keçirilib və konkret işlər görülübdür.
Ə l i S u f i: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə minnətdarlığımı bildirirəm. Biz dost və qardaş ölkə olan
Azərbaycanla əlaqələrimizi bütün sahələrdə geniş inkişaf etdirmək əzmindəyik. Ölkəmizin xarici siyasətinin əsas
istiqamətlərindən biri başqa dövlətlərlə qarşılıqlı hörmət və ehtiram, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsipləri əsasında əməkdaşlıq etməkdir. Biz Azərbaycanın sabit və daim inkişafda olmasını istəyirik. Sizin
ölkənizdə əmin-amanlığın, sabitliyin olması bizim ölkəmizin əmin-amanlığı, sabitliyi deməkdir. Bunu bütün
region üçün də deyə bilərik.
Zati-alilərinizin Tehrana səfəri çox səmərəli oldu və münasibətlərimizin inkişafı üçün atılmış ən mühüm
addımlardan biri kimi qiymətləndirilməlidir. İnanırıq ki, Sizin bu səfəriniz əlaqələrimizin daha da
möhkəmlənməsinə müsbət təsirini göstərəcəkdir. Siyasət sahəsində Sizin böyük təcrübəniz var, biz bu təcrübədən
istifadə edərək, ikitərəfli münasibətlərimizi daha da genişləndirməliyik.
Prezident Xatəmi bizə tapşırıq və göstəriş veribdir ki, Sizin səfəriniz zamanı əldə olunmuş razılıqların hamısını
həyata keçirək.
Energetika, kənd təsərrüfatı, sənaye və digər sahələrdə əlaqələrimizi genişləndirmək üçün böyük imkanlar var.
Azərbaycanın Şimal–Cənub dəhlizi layihəsinə qoşulmaq üçün niyyətini İran müsbət qarşılamışdır. Ağayi Xatəmi
Sizə çoxlu salam göndərib və mənə tapşırıb Sizə çatdırım ki, həmin layihənin həyata keçirilməsi üçün və
Tehranda Sizə verdiyi sözü yerinə yetirməkdən ötrü Astara–Rəşt–Qəzvin dəmir yolunun təməlini qoyubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Astara–Rəşt–Qəzvin yolunun təməli harada qoyulubdur?
Ə l i S u f i: Rəştdə qoyulubdur. Bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi, o cümlədən Bakı–Astara yolunun
çəkilməsi üçün də danışıqlar davam etdirilir. İran Azərbaycanda həyata keçiriləcək layihələr üçün kredit haqqında
da qərar qəbul edibdir. İndi Azərbaycan tərəfinə verilmiş təkliflərin cavabını gözləyirik.
İran naziri Naxçıvanda görülən işlərin sürətləndiyini də vurğuladı. O, Ermənistan–Azərbaycan
münaqişəsindən danışarkən bildirdi ki, Qarabağın taleyi necə həll edilir-edilsin, Azərbaycan xalqının mənafeyi
təmin olunmalıdır. Qarabağ problemi ədalətlə aradan qaldırılmalı, bu məsələnin həlli şərəfli olmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ətraflı məlumata görə Sizə təşəkkür edirəm. Tehrana sonuncu səfər zamanı
başladığımız işlər ardıcıl surətdə həyata keçirilir. Sizin kimi, mən də hesab edirəm ki, may ayında Tehrana
səfərim, həqiqətən dövlətlərimizin münasibətlərində çox böyük hadisəyə çevrilmişdir. Demək olar ki, ondan
sonra İran–Azərbaycan əlaqələrində tamamilə yeni bir mühit yaranmışdır. Bir daha bəyan etmək istəyirəm
ki, mən bu səfərimdən həddindən çox razıyam. Biz Tehranda birlikdə çox iş gördük. İranın dəyərli lideri
cənab Xatəmi ilə görüşlərim, danışıqlarım məndə çox böyük təəssürat yaratmış, çox əhəmiyyətli olmuşdur.
Ən əhəmiyyətlisi odur ki, biz orada bütün danışıqlarımızı konkret məsələlərin həll edilməsi istiqamətində
qurduq. İndi bu konkret işləri siz həyata keçirirsiniz. Mən bunlardan məmnunam.
Cənub–Şimal layihəsində bir yerdə işləmək üçün şərait yarandığını, bunun Azərbaycan üçün çox
əhəmiyyətli olduğunu söyləyərək, onu da bildirim ki, Astara–Rəşt–Qəzvin dəmir yolu da hər iki tərəfin
çoxdankı arzusudur. Biz bunu 4-5 il öncə də müzakirə etmişdik. Amma onda İran tərəfi deyirdi ki, bu dəmir
yolunu tikməyə vəsaitimiz yoxdur. İndi vəsait var. Amma ən əsası odur ki, iradə, istək, arzu var. Bu, İran
üçün də, bizim üçün də eyni dərəcədə əhəmiyyətlidir. Cənab Xatəmiyə təşəkkür edirəm ki, gedib bu yolun
təməlini qoyubdur. Mən İstanbulda İƏT-in zirvə görüşündə cənab Xatəmi ilə ətraflı danışıqlar apardım,
ölkələrimiz arasında yaranan səmimi münasibətlərin davam etdiriləcəyini bildirdim.
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ATƏT-in MİNSK QRUPUNUN FRANSADAN
OLAN YENİ HƏMSƏDRİ
ANRİ JAKOLƏN İLƏ GÖRÜŞÜ
(4 noyabr 2002)
Prezident sarayı
4 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Bakıya xoş gəlmisiniz. Sizi Minsk qrupunun
tərkibində Fransanın nümayəndəsi təyin olunmagınız münasibətilə təbrik edirəm. Arzu edirəm sizin
əməkdaşlığınız uğurlu olsun. Təəssüflər olsun ki, Fransa Minsk qrupundakı nümayəndəsini bir neçə dəfə
dəyişibdir. Doğrudur, artıq Minsk qrupu on ildir fəaliyyət göstərir, orada bir vəzifədə on il heç kəs işləyə
bilməz. Amma nümayəndəni bir ildən yox, heç olmasa üç-dörd ildən bir dəyişdirmək daha məqsədə uyğun
olar. Amma mən güman edirəm ki, Minsk qrupu bundan sonra uzun müddət davam etməyəcəkdir. Biz bu
məsələni həll edəcəyik və Minsk qrupu da öz fəaliyyətini sona çatdıracaqdır.
Təbii ki, bizim sizinlə əməkdaşlığımız, ümumiyyətlə, Minsk qrupu ilə Azərbaycanın, Ermənistanın gələcək
əməkdaşlığından asılı olacaqdır. Mən isə düşünürəm ki, bizim əməkdaşlığımız bundan sonra həm uğurlu, həm
də sürətli olmalıdır. Çünki biz bu məsələnin bundan sonra da uzadılmasına yol verməməliyik. Mən sizi bu
arzularla salamlayıram.
A n r i J a k o l ə n: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə öz təşəkkürümü bildirirəm. Daha üstün
tutardım ki, Siz məni bir qədər sonra təbrik edəsiniz. Yəni o gün ki, Dağlıq Qarabağ problemi həm
Azərbaycanın, həm də Ermənistanın razılığı ilə həll olunsun. Mən əslində cənab Perneni yox, Filip dö
Surməni əvəz edirəm. İş elə gətirdi ki, – Sizin bundan xəbəriniz var – cənab Surməni əvəz edən adam onun
yerinə təyin olunmadı. İndi Xarici İşlər Nazirliyində Avropa İdarəsinin rəisi işləyən cənab Perne bu müddət
ərzində həmsədr vəzifəsini icra edirdi.
Ancaq indi nazirimiz cənab Vilpən hesab edir ki, peşəkar bir diplomat bu məsələyə bütün vaxtını sərf
edərək, münaqişənin həlli ilə məşğul olmalıdır.
Bunun bir səbəbi də ondan ibarətdir ki, prezident Jak Şirak münaqişənin həlli məsələsini çox yaxından,
diqqətlə izləyir. Məni bu vəzifəyə dəvət etdilər və Sizə söz verirəm ki, onu vicdanla yerinə yetirməyə
hazıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Özünüz söylədiniz və mən də sizin tərcümeyihalınızla bu gün tanış olmuşam. Peşəkar diplomat kimi siz, həqiqətən çox iş görə bilərsiniz. Dediniz ki,
Bosniya və Hersoqovinada üç il olmusunuz. Bəli, orada qanlı münaqişələr, çoxlu tələfat olub, insanlar öz
yerlərini itiriblər. Oraya beynəlxalq sülhyaratma qüvvələri daxil olubdur, indi də onlar oradadırlar.
Məhz bunların nəticəsində, bir neçə böyük ölkənin razılaşması nəticəsində orada münaqişə müəyyən
qədər söndürülübdür. Amma nə qədər söndürülübdür, siz onu məndən yaxşı bilirsiniz. Hesab edirəm ki,
ümumiyyətlə, həm diplomatik işdə, həm də münaqişə olan ölkələrdə işləməyiniz baxımından sizin təcrübəniz
çoxdur.
Beləliklə, Azərbaycan sizinlə, Fransanın nümayəndəsi ilə əməkdaşlığa başlayır. Yəni bu əməkdaşlığımızı
indi Fransa tərəfindən sizin iştirakınızla davam etdiririk. Çox məmnunam ki, siz bu işə başlamazdan əvvəl
məhz qaçqınlar düşərgəsinə getmək, onların vəziyyətini öz gözlərinizlə görmək istəyirsiniz. Amma güman
edirəm ki, siz Bakıdan kənardakı düşərgələrdən birinə gedəcəksiniz. Şəhərin içindəki qaçqınlarla görüşmək
də təsəvvür yaradır, amma yaxşı olar ki, ya Biləsuvara, ya İmişliyə və ya Bərdəyə gedəsiniz, yaxud da
istədiyiniz başqa yerə gedəsiniz. Hər halda, bizim Qaçqınlar Komitəsinin sədri, Baş nazirin müavini Əli
Həsənov sizə bu barədə kömək edə bilər. Sizin səfir də bunları yaxşı bilir. O oralarda olubdur, sizə
məsləhətlər verə bilər.
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BAKI METROPOLİTENİNİN 35 İLLİK YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ
MƏRASİMDƏ NİTQİ
(6 noyabr 2002)

6 noyabr 2002-ci il
Əziz metropolitençilər!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Sizi Bakı Metropoliteninin istismara verilməsinin 35-ci ildönümü münasibətilə təbrik edirəm, hamınıza
uğurlu gələcək arzulayıram.
Bakı Metropoliteni Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixində nadir bir hadisədir. Keçmiş zamanlarda heç
kəs təsəvvür edə bilməzdi ki, ümumiyyətlə, yeraltı dəmir yolu yaratmaq mümkün olacaqdır və Azərbaycan
xalqı belə bir böyük sərvətin sahibi olacaqdır. Ancaq bunlar hamısı baş verib və 35 il bundan öncə Bakıda
Metropolitenin ilk qatarları sərnişinləri daşımağa başlayıbdır və bu hadisə xəyalları reallığa çeviribdir.
Burada çıxış edən metropolitenin işçisi, hörmətli xanım çox yaxşı bir söz işlətdi. Dedi ki, metropoliten
nağıldır. Həqiqətən, doğrudan da nağıldır. Bir də deyirəm ki, bunu keçmişdə təsəvvür etmək mümkün
deyildi. İndi artıq biz hamımız, – həm Bakı sakinləri, həm də ümumiyyətlə, Azərbaycan vətəndaşları, –
metropolitenin varlığına o qədər adi baxırıq ki, bəzən düşünmək olar, bəli, hər şey ola bilərmiş.
35 illik yubileyin özü də qeyri-adi bir yubileydir. Mən Bakı metropoliteninin 35 illik yubileyini qeyd
etmək haqqında sərəncam hazırlanması barəsində göstəriş verərək, düşündüm. Çünki, adətən, 50, 70, 80, 100
illik yubileylər olur. Yubileylər də daha çox böyük elm, mədəniyyət xadimlərinə, yaxud iri mədəniyyət,
təhsil müəssisələrinə həsr olunur. Böyük, nadir sənaye müəssisələrinin yubileyləri keçirilir. Ancaq
metropolitenə indi çox adam adi bir nəqliyyat vasitəsi kimi baxır. Ona görə də bəziləri də bunu düşünə
bilərdi, mənim özüm də sərəncam hazırlanan zaman və onu imzalamamışdan əvvəl düşünürdüm. Düşünərək,
qərar qəbul etdim ki, bəli, bu hadisə, yəni 35 il bundan öncə Bakının sakinləri üçün belə gözəl nəqliyyat
vasitəsinin işə salınması və bu nəqliyyatın 35 il daim insanlara, Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət etməsi
böyük hadisədir. Ona görə yaşının azlığından asılı olmayaraq, metropolitenin 35 illik yubileyinin
keçirilməsini mən tam əsaslı hesab edirəm. Ona görə də o sərəncamı imzalamışam. Artıq bu gün də salonda
əhval-ruhiyyəni görərək, metropolitenin nümayəndələrinin, qonaqlarımızın çıxışlarını dinləyərək, bir daha
əmin oldum ki, bu yubiley bizim üçün, Azərbaycan xalqı üçün mütləq lazımdır.
Vətəndaşlarımız, ümumiyyətlə, xalqımız bilməlidir ki, bizim millətimizin əlində nə kimi böyük və nadir
bir sərvət var. Bu sərvət müstəqil Azərbaycan dövlətinə yaxın keçmişdən miras qalıbdır. Ancaq eyni
zamanda, bu sərvət Azərbaycan xalqının zəhmətkeş insanlarının böyük əməyi, əzmi nəticəsində yaranıbdır
və belə bir möcüzəvi şəkil alıbdır. Ona görə Bakı Metropoliteni Azərbaycan xalqının milli sərvətidir. Deyə
bilərəm ki, ən dəyərli sərvətlərindən biridir.
Bakıda metropoliten tikilməsinin tarixi böyükdür. İkinci dünya müharibəsi qurtarandan sonra, 1947-ci
ildə Bakıda metropolitenin tikilməsi haqqında qərar qəbul edilmişdi. Bu da təsadüfi deyildi. Çünki o vaxt
keçmiş SSRİ-də Bakı şəhəri əhalisinin sayına görə üçüncü yerdə dururdu. Yəni Moskva, Leninqrad, sonra
Bakı gəlirdi. Moskva Metropoliteninin tikilib istifadəyə verilməsindən sonra, onun nə qədər vacib olduğunu
dərk edəndən sonra, təbiidir ki, çox əhalisi olan bir şəhərdə metropolitenin tikilməsi barədə belə qərar qəbul
edilmişdir və işə başlanılmışdı. Ancaq təəssüflər olsun ki, 1953-cü ildə tikinti dayandırılmış və yalnız 1961ci ildə Bakı Metropoliteninin inşası bərpa edilmişdi. Bunun nəticəsində 1967-ci ildə, 35 il bundan öncə artıq
Bakı Metropoliteninin birinci hissəsi hazır olmuşdur. Təxminən 9,9 kilometri hazır olmuşdu və istismara
verilmişdi. Bu, təbiidir, Azərbaycanın, Bakının həyatında böyük bir hadisə olmuşdur.
Metropoliten deyəndə, indi hamı metropolitendə işləyən adamları, vaqonları idarə edən, bütün nəqliyyat
sistemini idarə edənləri düşünürlər. Ancaq metropoliten deyəndə, iki kollektivi nəzərə almaq lazımdır.
Birinci kollektiv inşaatçılar, ikinci kollektiv istismarçılardır. Hər ikisinin işi çətindir. Ancaq istismarçılar
inciməsinlər, mən həmişə açıq danışmışam, inşaatçıların işi qat-qat çətindir. Onu görən azdır, çünki bu işlər
yerin altında gedir. Nəhayət, yerin altında gedən bu inşaatdan sonra insanların gördükləri hazır metro
stansiyaları, hərəkət edən vaqonlar, qatarlardır. Metro vaqonları elə sürətlə gedir ki, insan heç görə bilmir ki,
orada, tuneldə nə var, nə yoxdur. Ancaq o tunellərin qazılması, tikilməsi və təhlükəsizlik vəziyyətə
gətirilməsi nə qədər ağır və nə qədər çətin işdir.
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Biz bu gün metropolitenin 35 illik yubileyini edəndə həm inşaatçıları, həm də istismarçıları nəzərdə
tuturuq. Əgər inşaatçıları götürsək, onların yubileyi 35 il deyil, təxminən 42-45 ildir. Çünki 1947-ci ildə
inşaata başlanıb, 1953-cü ilə qədər, 6 il inşaat gedib, ondan sonra dayanıbdır. 1961-ci ildə başlanıb, sonra
yenə də inşaat 6 il gedibdir. 1967-ci ildə metropoliteni istismara verəndə artıq 12 il idi ki, inşaatçılar bununla
məşğul idilər. 12 illik inşaatın nəticəsində 1967-ci ildə birinci hissə istismara verildi. Amma bununla iş
qurtarmadı. Ondan sonra inşaat işləri davam etdi. 1969-cu ildən bu işlərə bilavasitə rəhbərlik edən adam kimi
mən deyə bilərəm ki, istismarçılar metronu çox gözəl, yaxşı istismar edirlər. Ancaq inşaat davam edir.
Metropolitenin o biri hissələrini tikmək lazımdır, yeni xətləri başa çatdırmaq lazımdır.
1967-ci ildən sonra görülən işlər indi 31 kilometrlik sərnişin daşıyan metro tunellərinin, metro xətlərinin
olmasına gətirib çıxarıbdır. Amma, ümumiyyətlə, yer altındakı relslərin, tunellərin ümumi uzunluğu 80
kilometrdir. Bunların hamısını inşaatçılar yaradıblar. İnşaatçıların nümayəndəsi burada çıxış edərkən, hesab
edirəm, öz fikrini bizə çox yaxşı çatdıra bildi. Mən demək istəyirəm ki, bu gün metropolitenin 35 illik
yubileyi ilə əlaqədar məruzə edən metropolitenin rəisi Tağı Əhmədov, istismarçılar tərəfindən çıxış edən
xanım, inşaatçılar tərəfindən çıxış edən, 45 il tikintidə işləmiş fədakar insan, ümumiyyətlə, metropolitenin nə
olduğunu qısaca, amma olduqca dərin məzmunla çatdırdılar. Düzü, mən çox təsirləndim. Xanımın adı
yadımda qalmadı, bağışlasın. Arzu Kərimova – nə gözəl adı var, elə bir şair danışırdı. Yer altındakı
metronun nə olduğunu gözəl ifadələrlə göstərmək istəyirdi. İnşaatçı Ağarəhim Rəhimov da fədakar bir
insandır. 45 il o cürə işdə ancaq bu sənəti sevən adam işləyə bilər. Bax, belə bir adam bizim gözümüzün
qarşısındadır.
Bəli, yüzlərlə, minlərlə, yüz minlərlə belə insanların fədakar əməyi nəticəsində bizim bugünkü gözəl
sərvətimiz – Bakı Metropoliteni var. Biz onların hamısına, – dünyasını dəyişənlərə də, bu gün işləyənlərə də,
yaxud təqaüddə olanlara da, – həm inşaatçılara, həm də istismarçılara minnətdar olmalıyıq. Mən onlara
təşəkkür edirəm. Onların hamısına "sağ olun!" deyirəm və bu sahədə işləyən adamların hamısına gələcəkdə
yeni uğurlar arzulayıram.
Bu gün Moskvadan, Kiyevdən, Tbilisidən bizim qonaqlarımız burada təbrik sözləri dedilər. Onlar çox
böyük mehribanlıqla, Azərbaycana böyük hörmətlə öz sözlərini bizə çatdırdılar. Bizim bu metropolitençilər
kimi, onlar da çox peşəkar insanlardır, bu sahədə on illərlə işləyən adamlardır. Bu da onu göstərir ki, metro
elə bir sahədir ki, onu sevən adam ondan ayrılmır və ayrılmaq da istəmir. Demək bu da həmin sahənin
xüsusiyyətidir.
Mən təbriklərinə görə, Azərbaycan metropolitençiləri haqqında, Azərbaycan xalqı haqqında, bizim
ölkəmiz, dövlətimiz haqqında, o cümlədən mənim haqqımda dedikləri xoş sözlərə görə bütün qonaqlara
təşəkkür edirəm. Moskva, Kiyev, Tbilisi metropolitençilərinə, dəmiryolçularına dərin hörmət və ehtiramımı
bildirirəm, onlara cansağlığı və gələcək işlərində uğurlar arzulayıram.
Mən bütün qonaqlara, xüsusən Moskvadan gəlmiş qonaqlara rus dilində bir neçə söz deməyə bilmərəm,
çünki onlar burada həm təbrik sözləri söylədilər, həm də keçmişdə metro tikintisi ilə və metropolitendən
daha yaxşı istifadənin təşkili ilə necə məşğul olduğumuzu xatırladılar. Sözün düzü, siz məni çox
kövrəltdiniz. Mən Moskvada Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyəndə, Siyasi Büronun üzvü olanda
digər mühüm sahələrlə yanaşı, dəmir yol nəqliyyatına da, yeri gəlmişkən, nəqliyyat tikintisinə də rəhbərlik
edirdim. Hər ikisi mənim səlahiyyət, rəhbərlik dairəmə daxil idi. Deməliyəm ki, orada insanlar çox gözəl
işləyirdilər. Dəmir yol nəqliyyatı, metropoliten, nəqliyyat tikintisi hər bir dövlət üçün ciddi sahələr idi. Beş
ildən artıq bir müddət ərzində bu sahələrlə məşğul olmağıma və xeyli mühüm qərarlar qəbul etməyimə şad
idim. Xatirimdədir, 1983- cü ildə mənim təşəbbüsümlə Sov. İKP MK və SSRİ Nazirlər Soveti Sovet
İttifaqında metropolitenin inkişaf etdirilməsinə dair tədbirlər haqqında çox geniş bir qərar qəbul etdi.
Həqiqətən, o vaxtlar beş paytaxtda və Rusiyanın, Ukraynanın bəzi iri şəhərlərində metropoliten vardı,
məsələn, Xarkovda metropolitenin tikintisinə yenicə başlanmışdı. Yadımdadır, 1980-ci illərdə biz Rusiya
Federasiyasının iri şəhərlərində metropolitenlər tikilməsinə dair bir çox qərarlar qəbul etmişdik.
Dnepropetrovskda da metro tikintisi haqqında qərar qəbul olunmuşdu. Bu gün mən statistika məlumatına
baxdım, bəzi sahələrdə çox şey tikilmiş, bəzilərində isə o qədər də çox tikilməmişdir. Hər halda, qəbul
etdiyimiz həmin qərarlar, özü də təkcə onlar deyil, gündəlik əməli işimiz də, böyük rol oynamışdır.
Mən metropolitençilərə, dəmiryolçulara, nəqliyyat tikintisi işçilərinə müraciət edirəm və demək
istəyirəm: şadam və xoşbəxtəm ki, o vaxt Sovetlər İttifaqı miqyasında belə mühüm sahəyə rəhbərlik etmək
mənə nəsib olmuşdur, bu, mənə çox şey vermişdir. O vaxt mən çox şey öyrəndim, çox şeyi dərk etdim və
cəsarətlə deyə bilərəm ki, heç də az iş görməmişəm, ən başlıcası isə, həmin sahələrdə həmişə çox vicdanlı
adamlarla, işinə sadiq, öz peşəsini sevən, öz peşəsi ilə fəxr edən, yorulmadan işləyən adamlarla rastlaşırdım.
Budur, Moskva, Kiyev, Tbilisi nümayəndələri bu gün buradadırlar. Onlar məhz həmin nəslin, o vaxtlar
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gördüyüm, birlikdə işlədiyim, birlikdə çalışdığım nəslin nümayəndələridir. Xahiş edirəm, mənim səmimi və
ən xoş arzularımı bütün əməkdaşlarınıza, birlikdə işlədiyiniz bütün insanlara yetirin. O vaxtlar birlikdə və
dostcasına işlədiyimizə görə onların hamısına "çox sağ olun" deyirəm.
Çox sağ olun!
Bakı Metropoliteni şəhərin həyatında böyük rol oynayır. Artıq burada deyildi ki, gündə 450 min sərnişin
daşınır. Bakıda sərnişindaşımanın 30 faizi Bakı Metropoliteninin üzərinə düşür. Metro Bakı kimi böyük
şəhərdə nəqliyyatın böyük bir hissəsini təşkil edir. Ancaq iş onda deyil ki, sərnişindaşımanın 30 faizi onun
üzərinə düşür. Ümumiyyətlə, metropoliten bütün nəqliyyat vasitələri içərisində ən gözəl nəqliyyat növüdür.
Nəyə görə? Birincisi, sərnişinləri mənzil başına çox yüksək sürətlə çatdırır. İkincisi, təhlükəsizlik tamamilə
təmin olunur. Üçüncüsü və ən əsası, metropoliten kütləvi nəqliyyat vasitəsidir, hər bir insanın istifadə etmək
imkanı olan nəqliyyat vasitəsidir.
İndi Azərbaycanda avtomobillərin sayı günbəgün artır. Avtobus nəqliyyatı Bakıda özəl sektorun
hesabına çox yaxşı genişlənibdir. Avtobusların sayı indi istəniləndən də çoxdur. Bu da yaxşıdır. Demək,
burada rəqabət var, gediş haqqı ucuzlaşa bilər. Ancaq bunların hamısı metropolitenə uduzurlar. Təbiidir ki,
kimin şəxsi avtomobili varsa, avtomobildə gedib-gəlir. Bu, bəlkə də onun üçün daha əlverişlidir. Ancaq yenə
sürətinə görə metropoliten ondan üstündür. Yenə də deyirəm, metropoliten hamı üçündür, hamınındır,
xalqındır və lap az təminatı olan adamlar da metropolitendən istifadə edirlər və güman edirəm, onlar bundan
razı qalırlar. Metropolitenin hamı üçün olması, kütləvi olması, çox yüksək sürətlə insanları daşıması və
yüksək texniki səviyyəyə qalxması onu ən qabaqcıl, ən etibarlı, ən rahat, ən gözəl nəqliyyat növü kimi önə
çəkir. Ona görə metropoliten deyəndə, bütün xalq üçün nəqliyyat nəzərdə tutulur.
Metropolitenin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, – Azru Kərimova bu barədə çox yaxşı dedi, – orada
insanlar, sərnişinlər həqiqətən tamamilə dəyişirlər. Məsələn, avtobuslarda, yaxud başqa avtomobillərlə
gedənlər içərisində bir-birilə savaşan, açıq deməliyik, bir-birini təhqir edən, hətta bir-birini, – bu ifadəmə
görə bağışlayın, – söyən insanlara da rast gəlirsən. Belə insanlar yəqin metro ilə də gedirlər. Amma bunlar
hamısı metroda özlərini başqa cür aparırlar. Metroda belə hadisələrə rast gəlmək olmur, bəlkə də rast gəlinir,
amma bu, tamamilə nadir bir haldır. Demək, metronun özünün mühiti, onun bütün yaratdığı əhval-ruhiyyə
orada, yerin altında insanları tamamilə müsbət mənada dəyişdirir.
Təbiidir, metro işçilərinin işi çox ağırdır. Çünki qatarların iki dəqiqədən bir ardıcıl surətdə bir
istiqamətdə, o biri istiqamətə getməsi – bunlar hamısı asan deyildir. İndi onların çoxu müasir cihazlarla idarə
olunur. Ancaq yenə asan bir iş deyildir.
Şəhərin başqa yerlərinə nisbətən, metroda tam təmizliyə də rast gəlirsən. Güman etmirəm ki, kimsə
metro stansiyasında zibil yerə atsın, döşəməni, yaxud vaqonları zibilləsin. Əgər belələri varsa, mən çox
təəssüf edirəm.
Bir sözlə, metropoliten öz quruluşuna görə, xidmət imkanlarına görə – hər şeyə görə digər nəqliyyat
növlərindən fərqlənir və ən sevimli nəqliyyat vasitəsidir.
Mən vaxtilə metrodan istifadə edərdim. Keçmişdə Moskva Metropolitenindən çox istifadə etmişəm.
Leninqradda oxuyanda da metropolitendən çox istifadə etmişəm. Xatirimdədir, hələ ilk dəfə, gərək ki, 1947ci ildə idi, Moskvaya gedəndə metropoliteni böyük memarlıq abidəsi kimi seyr edirdim. Bu, tək mənə aid
deyil, hamıya aid idi, o vaxt Moskvaya gedən insanlara aid idi. O cümlədən, Azərbaycanın metro
stansiyalarının hər biri memarlıq abidəsidir. "Nizami" metro stansiyası bu baxımdan xüsusi fərqlənir. Mən bu
işlərlə məşğul olmuşam. Deyə bilərəm ki, 1967-ci ildən sonra tikilən metro stansiyalarının hamısının
layihələrinə baxır, öz mülahizələrimizi bildirir, tövsiyələrimizi verirdik. Beləliklə, biz yaxşı metropoliten
stansiyaları yaratmışıq. Ona görə metropoliten, eyni zamanda, həqiqətən, mədəniyyət, memarlıq abidəsidir.
Mən dedim ki, metropoliten hamı üçündür. Amma Azərbaycanda metropoliten başqa şəhərdəkilərə
nisbətən daha çox hamı üçündür. Çünki sizə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycanda metropolitendə gediş
haqqı Müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan digər ölkələrin hamısından xeyli ucuzdur. Bilirsiniz ki, bizdə
metroda gediş haqqı 250 manatdır. Metrodan istifadə edənlər bunu yaxşı bilirlər. Bu qiymət 1993-1994-cü
ildən qoyulubdur, dəyişilmir. Ancaq bütün başqa şəhərlərdə, – Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinə aid olan
şəhərləri götürürəm, – gediş haqqı Bakı Metropolitenindəkindən bahadır. Güman edirəm, bizim qonaqlar
məni düzgün başa düşərlər. Mən bizim metropolitenin nə qədər ucuz olduğunu əyani surətdə göstərmək üçün
gərək o biri metropolitenlərlə müqayisə edəm.
Məsələn, əgər manat hesabı ilə götürsək, Moskva Metropolitenində bir biletin qiyməti 1080 manatdır.
Sankt-Peterburqda 880 manat, Novosibirskdə 735 manat, Xarkovda 440 manat, Kiyevdə 440 manat,
Tbilisidə 395 manat, Daşkənddə 345 manat, Yerevanda 335 manatdır, – düzdür, orada metropoliten
balacadır, cəmi 12 kilometrdir. Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin paytaxtlarında olan metropolitenlərdən
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ən kiçiyi Yerevandadır, – Minskdə 320 manatdır. Demək, fərqə baxın. O biri şəhərlərdəki metropolitenlərin
gediş haqqı ilə bizimkini müqayisə edəndə, bunların bəziləri 1,5 dəfə, 1,8 dəfə, 2 dəfə, 2,5 dəfə, 3 dəfə, hətta
4 dəfə bahadır.
İndi nə cür olur ki, bu belədir? Biz onlardan dövlətliyikmi? Yox. Metropolitendə gediş haqqının bu
səviyyədə saxlanılması üçün Azərbaycanın büdcəsindən ildə təxminən 7 milyon dollar pul ayrılır. Amma,
əslində, metropoliten elə bir nəqliyyat vasitəsidir ki, gərək bu, özü-özünü saxlasın və dövlətə qazanc versin.
Məsələn, başqa nəqliyyat vasitələrini, elə dəmir yolu, avtobusları götürün. Əgər qazanmasalar, o avtobusları
niyə işlədirlər?! İşlətməzlər. Onlar avtobusları işlədərək həm qazanırlar, həm də dövlətə vergi verirlər.
Amma metropoliten özünü saxlamaq üçün qazana bilmir. Bunu bilməlisiniz.
Metropolitenin bu cür texniki səviyyədə saxlanması üçün büdcədən pul ayrılır, eyni zamanda, onun
işinin rentabelliyini təmin etmək üçün büdcədən subsidiya veririk. Bakı Metropoliteninin rentabelli olması
üçün gediş haqqı 1000 manat olmalıdır. Amma bizdə bundan 4 dəfə azdır. Başa düşün, biz metropoliteni bax
bu səviyyədə dövlətin hesabına saxlayırıq.
Bilirsiniz ki, biz bu illərdə bazar iqtisadiyyatını tətbiq etmişik. Onun tələblərini hər yerdə həyata
keçiririk. Gərək hər bir sahə rentabelli olsun. Özü qazansın və dövlətə vergi versin. Ona görə bir neçə dəfə
məsələ qalxıbdır ki, metropolitendə qiymət qaldırılsın. Bu məsələ tamamilə əsaslı qaldırılıbdır. Demək olar
ki, biz hər il dövlət büdcəsini hazırlayanda Maliyyə Nazirliyi büdcəni formalaşdırmaq üçün, gəlirləri və
xərcləri bir-birinə uyğunlaşdırmaq üçün vəsait axtarır və görür ki, burada imkan var. Çünki qiymət 250
manatdır, əgər bunu heç olmasa 500 manata qaldırsaq, iki dəfə artacaq və dövlətin yükü azalacaqdır. Mənə
bir neçə ildir belə təkliflər veriblər. Gələn ilin büdcəsini hazırlayanda da belə bir təklif oldu. Mən bunu qəbul
etmədim. Gələn ilə birincisi, həmin qiyməti saxladım, ikincisi də, əgər biz indiyə qədər metronun saxlanması
üçün ildə 7 milyon dollar ayırırdıqsa, gələn il üçün bundan iki dəfə çox ayrılıbdır. O cümlədən, "Həzi
Aslanov" stansiyasının tikilməsi, ondan sonrakı işlərin görülməsi üçün.
Beləliklə, bilin, indiyə qədər Bakıda metropolitendə qiymət sabitdir, 250 manatdır. Özü də bütün
ölkələrdəkindən, şəhərlərdəkindən ucuzdur. Mən gələn il də bu qiymətin saxlanılması üçün göstəriş
vermişəm. Ancaq sonrakı illərdə bir az düşünmək lazımdır. Ümumiyyətlə, siz bilməlisiniz, məsələn, əgər
qiymət 1000 manat olmalıdırsa və metrodan istifadə edən hər bir insan 250 manat verirsə, deməli, dövlətin
hesabına ona 750 manat qalır. Bununla biz, görünməsə də, yəni əhaliyə, yəni metrodan istifadə edən
adamlara yardım göstəririk.
Təkcə bu deyildir. Məsələn, elektrik enerjisindən istifadə olunmasını götürün. Satılan enerjinin haqqının
cəmi 20 faizini yığmaq mümkün olur. 80 faizini almaq mümkün olmur. Qazın haqqı ondan da az yığılır.
Beləliklə, insanların elektrik enerjisindən, qazdan, sudan istifadə üçün vermədikləri pulların hamısını
hesablayanda ildə 350 milyon dollar təşkil edir. Əgər elektrik enerjisinin, qazın, suyun pulunu hamı versəydi,
biz büdcəyə, – indi bizdə büdcə 1 milyard 200 milyon dollardır, – azı 300 milyon dollar əlavə edərdik.
Bununla da maaşların daha da çox artmasını təmin edə bilərdik. Əgər bunu artırmaq mümkün deyilsə,
demək, hökumət elektrik enerjisinin pulunu almadığı adamlara, qazın pulunu almadığı adamlara, suyun
pulunu almadığı adamlara sosial yardım göstərir. Onlara pulsuz elektrik enerjisi verir, qaz verir, su verir.
Ümumiyyətlə, bizim maliyyə vəziyyətimiz belədir.
Mən metro haqqında dedim. Amma bunu deyərək, eyni zamanda, sizə çatdırmaq istədim ki, biləsiniz,
metro çox gözəl nəqliyyat vasitəsidir, bundan sonra da ondan yaxşı istifadə etmək lazımdır. Amma bu,
dövlətə nəyə başa gəlir, siz bunu bilməlisiniz. Ona görə də bilməlisiniz ki, əgər bütün bu vəsaitlər
toplansaydı, bizim büdcənin həcmi daha da çox olardı, maaşları da daha çox artıra bilərdik. Gələn il üçün
dövlət büdcəsinə Milli Məclisdə baxılır. Deyə bilərəm ki, biz gələn il demək olar, bütün sahələrdə büdcədən
maliyyələşdirilən təşkilatlarda çalışan vətəndaşlarımızın hamısının maaşlarını artıracağıq. Çox ciddi
artıracağıq, gözə görünən qədər artıracağıq.
Metronun 35 illik yubileyi, həqiqətən, bizim bütün xalqımızın yubileyinə çevrilir. İndi Bakıda 2 milyon
əhali yaşayır. Gündə Bakıya kənardan gələn adamlar təxminən 300-400 min təşkil edir. Azərbaycanın
rayonlarından, başqa ölkələrdən gələnlərin əksəriyyəti metrodan istifadə edir. Başqa ölkələrdən gələnlərə də
biz çox ucuz metro xidməti göstəririk.
Bu yubiley günü bir daha demək istəyirəm ki, metronun tikilməsi və bu səviyyəyə gətirilməsi çox çətin
iş idi. Mən Rəhimovun sözlərinə yenə qayıtmaq istəyirəm ki, inşaatçılar böyük fədakarlıq göstərməsəydilər,
metronu bu cür tikmək mümkün deyildi.
Mənim xatirimdədir, 1976-cı ildə "Nizami" stansiyası hazır olmuşdu. Oranı neçə dəfə su basdı. Bir dəfə
səhər işə gələndə xəbər verdilər ki, tunel tamamilə su ilə dolubdur. Onu oradan çıxarmaq nə qədər çətin
məsələ idi. Yaxud, tunelləri qazanda hər dəfə su çıxırdı. Bilməlisiniz ki, Bakının yeraltı geoloji strukturu çox
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mürəkkəbdir. Bakıda keçmişdə su olmadığına görə quyular qazırdılar. Təxminən 100 il bundan öncə Bakıda
ancaq quyu suyundan istifadə edirdilər. Əgər indi o quyular qapanıbsa da, onların alt hissəsi qalır. Bizim
metro inşaatçıları dəfələrlə belə quyulara rast gəliblər, oradan su çıxıbdır. Bəzən insanlar da orada ağır
vəziyyətə düşüblər. Amma öz işlərindən əl çəkməyiblər.
Mən bu gün bu barədə böyük iftixar hissi ilə danışıram. Ona görə ki, Bakı metrosunun tikilib bu
səviyyəyə çatması üçün mən illər boyu çox xidmət göstərmişəm, hətta əziyyətlər çəkmişəm. Bilirsiniz,
birincisi, metronun maliyyələşdirilməsi Moskvadan xüsusi xətlə gəlirdi. O vaxtlar onun Azərbaycanın dövlət
büdcəsinə aidiyyəti yox idi. Bu, mərkəzləşmiş maliyyələşdirmə idi. Haraya vəsait vermək olar, hara vermək
olmaz – bunu Moskva, Nazirlər Soveti, Mərkəzi Komitə müəyyən edirdi. Hər il gələn il üçün metronun
tikintisinin vəsaitini almaq üçün biz mərkəzlə nə qədər iş aparırdıq. Məhz bizim apardığımız o gərgin işlərin
nəticəsində vəsaitləri ala bilirdik. Amma təkcə vəsaitin alınması deyildi. Ondan sonra bəzi şəhərlərdə
metronun tikilməsinə başlandı. Metronun tunellərində istifadə olunan çuqun tübinqlərin və başqa ləvazimatın
istehsalını istənilən səviyyədə etmək mümkün deyildi. Çünki zavodlar buna hazır deyildi.
Mənim xatirimdədir, Moskvada Nəqliyyat Tikintisi Nazirliyinin kollegiyalarında biz bu məsələni bir
neçə dəfə müzakirə etmişdik. Göndərilən tübinqlər Bakı üçün kifayət etmirdi. Mən orada öz imkanlarımdan
istifadə edərək, təbiidir ki, Bakının bütün tələbatını artıqlaması ilə ödəyirdim. Çünki Bakıda işləməsəydim
də, mənim qəlbim, ürəyim burada idi. Ona görə də mənim orada işləməyim və bilavasitə bu sahə ilə də
məşğul olmağım o illərdə, ondan sonrakı illərdə metro inşaatının çox sürətlə getməsi üçün çox kömək etdi,
çox böyük amil oldu. Beləliklə, 1969-cu ildən mən bununla məşğul olmuşam. İndi də müstəqil dövlətimizdə
məşğul oluram.
Mən dedim ki, metro bizim müstəqil dövlətimizə keçmişdən çatmış mirasdır. Biz bunu qorumalıyıq,
inkişaf etdirməliyik. Bu, bizim hamımızın vəzifəsidir. Ancaq bu, azdır. Biz metro inşaatını davam
etdirməliyik. Bu il "Həzi Aslanov" stansiyası açılacaqdır. Ancaq məndə hələ o illərdən metronun tikintisinin
birinci, ikinci, üçüncü növbələrinin cədvəli var. Onu o vaxtdan saxlamışam. İndi onları təzələyəcəyik.
İnşallah, qarşıdan gələn 3-4 ildə Azərbaycanın gəlirləri xeyli artacaqdır. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, bu
gəlirlərdən Bakı metrosunun inşasının davam etdirilməsi üçün mütləq istifadə etmək lazımdır. Mən bunu
edəcəyəm və güman edirəm ki, məndən sonra gələn insanlar da bunu mütləq etməlidirlər.
"Məşədi Əzizbəyov" metro stansiyası vasitəsilə Bakı şəhərini hava limanı ilə birləşdirmək mənim o
illərdən olan fikrimdir. Bəli, bu, o illərin layihəsində var. Bu, mənim fikrimdir, bunu edəcəyik. Əgər bunu
etsək, insanlar üçün nə qədər rahatlıq yarada bilərik. Amma bir o deyil, başqa xətlər də var. Bunlar hamısı
müstəqil Azərbaycanın vətəndaşlarına daha yaxşı şərait yaratmaq üçündür. Onlara daha yaxşı, etibarlı,
təhlükəsiz nəqliyyat xidməti göstərmək üçün lazımdır.
Mən bu bayram günü hamınızı, bütün Azərbaycan xalqını bir daha təbrik edirəm. Bu sahədə işləyən
insanlara bir daha təşəkkür edirəm. Bildirmək istəyirəm ki, müstəqil Azərbaycan dövləti və onun prezidenti
bundan sonra da metro tikintisinə böyük diqqət yetirəcək və mövcud metronun yüksək səviyyədə istifadə
edilməsini daim öz nəzarəti altında saxlayacaqdır.
Bayramınız mübarək olsun!
Metropolitençilərə yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
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ŞƏKİDƏ OLİMPİYA İDMAN KOMPLEKSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(9 noyabr 2002)
9 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz şəkililər!
Bacılar və qardaşlar!
Dostlar!
Mən sizin hamınızı səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizə, bütün şəkililərə öz hörmət və ehtiramımı
bildirirəm, xoş arzularımı çatdırıram. Hamınıza cansağlığı, səadət və gələcək həyatınızda uğurlar
arzulayıram.
Şəki Azərbaycanın ən qədim şəhərlərindən, yəni insan məskənlərindən biridir. Şəkinin çox zəngin tarixi
var. Şükür olsun ki, Şəkidən çox tarixçi alimlər də çıxıbdır. Onlar Şəkinin tarixini, əsrlər boyu Şəkinin
yaşantısını yazıblar, xalqa bildiriblər. Bunların hamısı məlumdur. Bu barədə bu gün danışmağa ehtiyac
yoxdur. Ancaq onu demək istəyirəm ki, Şəki Azərbaycanın gözəl guşələrindən biridir. Ona gözəllik verən,
birincisi, onun təbiətidir. Mən burada durmuşam, bu dağlara baxıram. Onlara baxdıqca adamın ürəyi açılır,
adam ilhama gəlir, adam təbiəti, dünyanı görür. Amma təkcə bunlar deyil, Şəkinin təbiətində o qədər
gözəlliklər var ki, hər birini ayrı-ayrılıqda təsvir ediblər və təsvir etməyə də ehtiyac var.
Şəkidə yaşayan insanlar əsrlər boyu buranı qurub yaradıblar. Ona görə də Şəkidə tarixi-memarlıq
abidələri, bizim milli mədəniyyətimizi əks etdirən gözəl abidələr yaranıb, bu günə qədər gəlib çatıbdır.
Beləliklə, Şəkini bir muzeyə çeviriblər. Bunların hamısı insanları Şəkiyə cəlb edir. Dünyanın çox yerlərindən
Azərbaycana gələn adamlar Şəkini oxuduqları kitablardan, aldıqları məlumatlardan yaxşı tanıdıqlarına görə,
mütləq Şəkini ziyarət etmək istəyiblər. Şəki öz xüsusiyyətlərinə görə fərqlənir, burada həmişə sənətkar
adamlar, zəhmətkeş insanlar olub, onlar öz gözəl sənət nümunələri ilə Şəkini təkcə Azərbaycanda yox, bu
bölgədə yox, bütün Şərq aləmində məşhurlaşdırıblar.
Eyni zamanda, Şəkinin tarixində faciəli hadisələr də olubdur. Şəkiyə hücumlar olub, Şəki hökmdarları
özlərini, xalqı qorumaq üçün döyüşlərə giriblər. Bəzən uduzublar, bəzən udublar, qalib gəliblər. Ancaq
yaşayıblar və Şəki, yenə də deyirəm, Azərbaycanın çox gözəl bir guşəsi, parlaq bir hissəsi kimi, bu günə
gəlib çatıbdır.
Şəki böyük insanlar – siyasi xadimlər, elm, mədəniyyət xadimləri yetirmişdir. Azərbaycan xalqının fəxri
olan Mirzə Fətəli Axundov kimi insan öz həyat yolunu məhz Şəkidən başlamışdır. O burada doğulmuş,
burada böyümüş, Azərbaycan xalqının mədəniyyətinə, elminə, xüsusən fəlsəfə elminə böyük töhfələr
vermişdir. Azərbaycanda dünyəvi teatrın yaranmasında onun əsərlərinin, şəxsən onun özünün böyük
xidmətləri olmuşdur.
Azərbaycanın görkəmli siyasi xadimi Fətəli xan Xoyski vaxtilə, çar Rusiyası zamanı Dumanın üzvü
olmuşdur. 1918-ci ildə Azərbaycan ilk dəfə müstəqilliyini əldə edərkən, Xalq Cümhuriyyətini yaradanlar
hökumətə başçılıq etməyi məhz Fətəli xan Xoyskiyə etibar etmişlər. O, uzun müddət hökumətə başçılıq edib
və sonra isə erməni terrorçuları tərəfindən qətlə yetirilmişdir. Burada digər siyasi xadimlər də yetişmişdir.
Dediyim kimi, Şəki bizim Azərbaycan mədəniyyətinin, musiqisinin, memarlığının inkişafında çox böyük
rol oynayıbdır. Amma bunu da təmin edən insanlar olmuşlar. Bu insanlar həm tariximizdə, həm də mədəniyyətimizdə var: Rəşid bəy Əfəndiyev, Salman Mümtaz, Sabit Rəhman, burada bizimlə bərabər, bir yerdə olan
böyük şairimiz Bəxtiyar Bahabzadə və bir çox başqaları. Şəki böyük alimlər də yetiribdir. Onlardan biri
böyük tarixçi, professor Yaqub Mahmudov – o indi buradadır – bu yaxınlarda həyatdan gedən Yaşar
Qarayev, bir çox başqa alimlər Şəkinin yetirmələridir.
Əgər bizim musiqi mədəniyyətimizi götürsəniz, orada ən yüksək səviyyədə tanınan, sayılan və musiqi
mədəniyyətimizə gözəl töhfələr verən insanların da bəziləri Şəkidə doğulmuş, buradan pərvazlanmışlar.
Böyük bəstəkarımız Cövdət Hacıyev, Azərbaycanda ilk qadın bəstəkarlardan olan Şəfiqə Axundova.
Sabit Rəhmanın oğlu Emin Sabitoğlu bizim çox gözəl, müasir bəstəkarlarımızdan biri idi. Digər
bəstəkarlarımız da var.
Y e r d ə n s ə s l ə r: Xəyyam Mirzəzadə...
H e y d ə r Ə l i y e v: Xəyyam Mirzəzadə də burada anadan olub?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Anası şəkilidir.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Anası buralıdırsa, demək, özü də buralıdır. Çoxdur... İndi sizin qarşınızda
imtahan vermirəm ki, hamısının adını bir-bir çəkim. Amma görürsünüz, hamısı mənim beynimdədir. Tək
bunlar deyil, adlarını çəkdiklərim Şəkinin tanınmış nümayəndələridir, bizim hamımızın sevdiyi insanlardır.
Ancaq şəkililər öz zəhmətkeşliyi ilə də çox işlər görüblər. Deyirəm, Şəki muzeydir. O memarlıq abidələrini
yaradanlar böyük zəhmət, böyük zəka sərf edərək onları ərsəyə gətiriblər. Bütün bunların hamısı Şəkinin
Azərbaycanda görkəmli bir yer tutmasını təmin edibdir. Şəkililər bununla fəxr edə bilərlər.
Şəkililərdən bir yaxşı kinorejissor da var, Rasim Ocaqov. O çox yaxşı, çox dəyərli filmlər yaradıbdır.
Amma onun son filmi var – «Həm ticarət, həm ziyarət», bu film yadınızdadırmı? Bir şəkilinin İstanbula səfər
macərasından söhbət gedir. Filmin sonunda əsərin qəhrəmanı kor-peşman Şəkiyə qayıtmalı olur. «Ha indi
Şəkiyə qayıdası olduq?» Bu sözlər də məşhur bir kəlamdır. Belədir, yoxsa yox? Bu da şəkililərin
xüsusiyyətini əks etdirən çox gözəl bir kəlamdır. Bunlara görə də Şəki Azərbaycanda sevilir. Mən də həm bir
vətəndaş, həm bir insan kimi, hələ gənc vaxtlarımdan Azərbaycan ədəbiyyatını, tarixini, mədəniyyətini
öyrənərkən Şəkini sevmişəm. Ancaq keçmişdə Azərbaycanın rəhbərliyində olduğum zaman və indi də Şəki
mənim qəlbimdə xüsusi yer tutub və tutur, Şəkiyə, şəkililərə xüsusi məhəbbətimi həmişə saxlamışam, indi də saxlayıram. Görünür, mənim bu hisslərim irsi olaraq oğluma da keçibdir. Milli Olimpiya Komitəsi indiyə qədər
beşinci kompleksdir ki, yaradır. Mən hələ bunu görməmişəm, buradan baxıram, amma dünən gecə gələndə
gördüm ki, bu kompleksin ətrafı başqa cürdür. O biri komplekslərin hamısının açılışında mən iştirak etmişəm,
görmüşəm, hələ beləsi olmayıbdır. Güman edirəm ki, bu da İlham Əliyevin Şəkiyə olan xüsusi münasibətinin
ifadəsidir. Bütün bunlar Şəkiyə gələndə məndə böyük ruh yüksəkliyi, xoş əhval-ruhiyyə yaratdı. Dünən axşam
gəldim, burada yatdım, özü də Bakıdakından yaxşı yatdım. Səhər durub dedim ki, bura nə yaxşıdır, elə gəlib
burada qalım. Güman edirəm ki, bu həm iqlimlə bağlıdır, həm də yəqin ki, xüsusi hissiyyatlar var.
İndi buraya nə qədər adam toplaşıbdır. Mən bunu təsəvvür edə bilməzdim. Gördüyünüz o evlərin birində
də mən qalıram. Mən oradan çıxdım, avtomobillə gəlirdim. Ancaq oradan bura qədər yol hər iki tərəfdən
adamlarla doludur, hamı bu mərasimə yığışıbdır. Təbiidir ki, mən avtomobili saxladım – bilmirəm, oradan buraya
məsafə nə qədərdir, 500 metr olar? Onların hamısını salamlaya-salamlaya gəlmişəm. Onlar oradadırlar, siz də
buradasınız. Meydana bu qədər insan toplaşıbdır. Bu, Şəkidə olan ictimai-siyasi əhval-ruhiyyəni, vəziyyəti
əks etdirir. Əgər bu olmasaydı, bu qədər adam buraya toplaşmazdı. Bu da mənim üçün, Azərbaycan
prezidenti üçün, Azərbaycan dövlətinin başçısı üçün ən əsas şərtlərdən biridir. Çünki bizim çalışdığımız odur
ki, xalqımız həm yaxşı yaşasın, həm də xoş əhval-ruhiyyədə olsun. Bunların, bizim arzularımızın kökü, əsası
var. Çünki biz indi müstəqil dövlətimizdə azad, sərbəst yaşayırıq. Çətinliklərimiz var, problemlərimiz var.
Ancaq bunların hamısından üstün odur ki, biz artıq 11 ildir müstəqilik, azadıq.
Keçən ayın 18-də biz Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının 11-ci ildönümünü təntənə
ilə bayram etdik. 11 ildə çox ağır, çətin bir yol keçdik. Birincisi, dövlət müstəqilliyini bərpa edərkən
Azərbaycan ağır bir vəziyyətdə idi: Ermənistan silahlı qüvvələrinin təcavüzü, Azərbaycan torpaqlarının bir
qisminin işğal olunması, verdiyimiz şəhidlər, tökülmüş qanlar, yerindən-yurdundan zorla çıxarılmış,
çadırlarda yaşayan insanlar. Digər tərəfdən də, Azərbaycanın daxilində çəkişmələr, vuruşmalar, ayrı-ayrı
siyasi qüvvələrin silahlı dəstələr vasitəsilə hakimiyyət uğrunda mübarizəsi... Bunların hamısı Azərbaycan
xalqını, təbii ki, çox ağır vəziyyətə gətirib çıxarmışdı. Həm böyük insan tələfatı vardı, həm də insanların
həyat tərzi tamamilə pozulmuşdu, həyat prinsipi pozulmuşdu.
Belə bir dövrdə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə etdi. Bütün başqa müttəfiq respublikalardan fərqli
olaraq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndə ən ağır, ən çətin vəziyyətdə idi. Ancaq təəssüflər olsun ki,
bu, belə bir ağır vəziyyət, Ermənistanla müharibə də davam edirdi. Daxildəki vuruşmalar, çəkişmələr, hakimiyyət
mübarizəsi davam edirdi. Bunların hamısı 1993-cü ildə Azərbaycanı vətəndaş müharibəsinə gətirib çıxardı.
Azərbaycan dağılmaq təhlükəsi qarşısında idi. 1991-ci ildən 1993-cü ilə qədər belə bir ağır dövrdə yaşadıq.
1993-cü ildən sonra isə Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyəti normallaşdırmaq, Azərbaycanı bu
böhrandan çıxarmaq bizim vəzifəmiz oldu. Vətəndaş müharibəsinin qarşısını almaq, Azərbaycanın
parçalanmasının qarşısını almaq bizim vəzifəmiz oldu. Çox ağır, çətin vəzifə idi. Bu vəzifəni sizin, xalqın
iradəsi ilə 1993-cü ilin iyun ayında mən öz üzərimə götürdüm. Bu vəzifəni üzərimə götürərkən mən öz
məsuliyyətimi bilirdim. Mənim qarşımda bir yol vardı. Mən bu vəzifəni üzərimə götürüb nə isə etməliydim,
bu işə qarışmasaydım, qorxurdum ki, Azərbaycan artıq dağılacaqdı. Mən nə üçün bu məsuliyyəti öz üzərimə
götürdüm? Ona görə ki, mən sizə, Azərbaycan xalqına arxalanırdım, inanırdım. O inamla da bu məsuliyyəti
öz üzərimə götürdüm.
Biz bu ağır, çətin yolu bir yerdə keçdik. 1994-cü ildə dövlət çevrilişi elan etmək istədilər. 1995-ci ildə
yenidən çevriliş etmək istədilər, terrorlar oldu, nə bilim, müxtəlif şeylər oldu, hamısının qarşısını aldıq.
1995-ci ildən etibarən biz sabitliyi təmin etdik. 1996-cı ildən artıq Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir,
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Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür, respublikamızda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurulubdur. Azərbaycan xalqı rahat yaşayır və müstəqilliyini qoruyub saxlayır, bundan sonra da qoruyub
saxlayacaqdır. Azərbaycanın müstəqilliyinin rəmzi bizim bu üçrəngli bayrağımızdır.
Mən bayaqdan baxıram, orada deyəsən, bir gənc qızdır, bayrağı əlində tutubdur. Bayaqdan ona fikir
verirəm. Sizin hamınız fikir verin. Bayrağı bir əlində tutub, külək bayrağı o tərəfə, bu tərəfə vurur, amma
əlində düz saxlayıbdır.
Qızım, sənin üzünü görürəm, gözəl qızsan. Mən səni öpürəm, bağrıma basıram. Sən ki Azərbaycanın
müstəqilliyinin rəmzi olan o bayrağı o qədər sevirsən, onu əlində o cür saxlayırsan, buna görə sənə mən
hörmət, ehtiramımı, sevgimi bildirirəm. Bu, xalqımızın müstəqilliyidir.
B ə x t i y a r V a h a b z a d ə: Bu, şeir mövzusudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə... Gördün, bax ona. Sən onu hələ görəcəksən. Mərasim başlayandan mən ona
baxıram. Bəzən deyirəm, bəlkə başqa adamın əlidir. Deyirəm, bəlkə süni əldir. Görürəm, yox, özü də qızdır.
Heyranam, heyranam. Bu bayraq Azərbaycan dövlətinin göylərində daim dalğalanacaq və heç vaxt
enməyəcəkdir!
Bax, mən Şəkini belə bir əhval-ruhiyyədə görəndə düşünürəm: Bəli, budur müstəqilliyimizin bizə verdiyi
nemət, töhfə, bizə bəxş etdiyi xoşbəxtlik budur. Bu yolda vuruşmaq da, döyüşmək də, əziyyətlərə qatlaşmaq da
lazım idi ki, bunu əldə edək. İndi vəzifəmiz bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaqdır. Biz bunu saxlayacağıq, mən
buna inanıram. Mən o sözləri şüar naminə demədim. Bayraq dalğalanacaq, müstəqil dövlətimiz yaşayacaqdır.
Çünki biz Azərbaycanda elə bir cəmiyyət yaratmışıq ki, insanların əksəriyyətində dövlət müstəqilliyimizə o
qədər inam, o qədər sevgi, məhəbbət yaratmışıq ki, indi heç kəs Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini əldən
verməyə razı olmaz. Kimsə bunu edərsə, biz onun qarşısını dərhal alacağıq. Ona arxayın ola bilərsiniz.
Yenə də deyirəm, indi respublikamız inkişaf edir. Biz inkişaf dövründəyik, problemlərimiz, çətinliklərimiz də
var. Mən bu gün rayon rəhbərliyi ilə görüş keçirəcəyəm. Problemlərə, çətinliklərə baxacağıq. Ancaq nə edək, bu,
keçid dövrüdür. Bu dövrdə çətinlik də, problem də, hər şey olacaqdır. Bunlarsız mümkün deyil, hər şey hamar
gedə bilməz. Bir də ki, onun heç ləzzəti olmazdı. Bir şeyə nail olmaq üçün gərək çalışasan, vuruşasan, ondan
sonra deyəsən ki, bəli, bunun nəticəsini gördüm və necə deyərlər, rahatlıq, iftixar hissi ilə ondan istifadə edəsən.
Bax, belədir. Biz müstəqilliyimizin möhkəmlənməsi üçün çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq.
Onu bilməlisiniz ki, iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Burada problem yoxdur və Müstəqil Dövlətlər Birliyi
içərisində Azərbaycan iqtisadiyyatın inkişafına görə hamısından üstündür. Bizim böyük neft strategiyamız var,
onu həyata keçiririk. Onun nəticəsində artıq Azərbaycanın gəlirləri çoxalır. Bu yaxınlarda Bakı–Tbilisi–Ceyhan
əsas ixrac neft kəməri layihəsinin həyata keçirilməsinə başladıq. O, üç ilə tikiləcəkdir. Azərbaycanda 3-4 ilə kimi
neft hasilatı bir neçə dəfə artacaq və Bakı–Tbilisi–Ceyhan kəməri ilə Türkiyəyə, onun Ceyhan limanına gedəcəkdir. Bunların hamısı Azərbaycan xalqına yeni gəlirlər gətirəcəkdir. Yəni bir neçə ildən sonra Azərbaycan çox
varlı, zəngin, güclü bir dövlətə çevriləcəkdir. Biz bunun üçün hər il çalışırıq və çalışmalıyıq. Əgər biz 1994-cü
ildə neft strategiyasının həyata keçirilməsinə başlamasaydıq, ilk müqaviləni – «Əsrin müqaviləsi»ni, ondan sonra
o biri müqavilələri imzalamasaydıq və bunları ardıcıl surətdə, əzmlə həyata keçirməsəydik, indi bizim bu nəticələrimiz də, bu iqtisadiyyatımız da, gəlirlərimiz də olmazdı.
İndi biz Milli Məclisdə gələn ilin büdcəsini müzakirə edirik. Yaxşı büdcə layihəsi hazırlamışıq. Onu deyə
bilərəm ki, büdcənin yarıdan çoxu sosial məsələlərə ayrılıbdır. Bu, böyük nailiyyətdir.
2003-cü ildə büdcədən maliyyələşdirilən bütün təşkilatlarda işləyənlərin, o cümlədən müəllimlərin,
həkimlərin, mədəniyyət işçilərinin və başqa sahələrin işçilərinin maaşları ciddi surətdə artırılacaqdır. Bu,
büdcədə nəzərdə tutulubdur. Siz bilin, 1996-cı ildən indiyə qədər Azərbaycanda ümumi əməkhaqqı 3,4,
pensiyalar 3,3 dəfə artıbdır. Başa düşürsünüzmü? Bu qədər artımdan sonra biz maaşları yenə artırırıq. Maaşları hər il artırırıq. Ona görə ki, bizim iqtisadiyyatımız inkişaf edir. Arxayın ola bilərsiniz, bu inkişaf davam
edir və edəcəkdir. Olan çətinliklər aradan götürülür və götürüləcəkdir.
Məsələn, elektrik enerjisi çatışmazlığı var. Bu çatışmazlıq burada da var. Amma bilin, bu müstəqillik
dövründə biz neçə elektrik stansiyası tikdik. Yenikənd Su Elektrik Stansiyasını tikdik, oradan təxminən 117
meqavat elektrik enerjisi alırıq. Ondan sonra Bakıda 90 meqavatlıq İstilik Elektrik Mərkəzini tikdik. İndi
Bakıda «Şimal» Dövlət Rayon Elektrik Stansiyasını tikirik. 400 meqavatlıq bu stansiyanı dekabr ayında
istifadəyə verəcəyik. Təsəvvür edin, bizimlə qonşu dövlətlərimiz var – Gürcüstan, Ermənistan... Xüsusən
Gürcüstan qaranlıqda batır. Amma bizim hələ keçmişdə, sovet vaxtında yaratdığımız – iftixar hissi ilə
deyirəm ki, mən o illərdə bunun üçün çox çalışmışam – nə qədər böyük elektrik stansiyalarımız var. Onlar
olmasaydı, biz indi elektrik enerjisini haradan alacaqdıq. Keçmişdə biz SSRİ-nin vahid elektrik şəbəkəsinə
qoşulmuşduq. Elektrik enerjisini oradan alırdıq. Amma o illərdə biz elektrik stansiyaları tikdik. Özümüz
üçün müstəqil elektrik enerjisi mənbəyi yaratdıq. O bizə kömək edir. Ondan da əlavə, müstəqillik illərində

507

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

görün neçə elektrik stansiyası tikmişik. Bunları yaradırıq və elektrik enerjisi ilə təminat getdikcə artacaqdır.
Hamısı birdən olmur. Bizim fikrimiz var ki, «Şimal» elektrik stansiyası kimi, 400 meqavatlıq daha bir
stansiya da tikək. Onun yeri var və biz kredit alıb bunun tikintisinə başlaya biləcəyik. Yəni demək istəyirəm
ki, bütün bu çətinliklər aradan götürülür və götürüləcəkdir. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Mən bilirəm, Şəkidə işsizlik var, bunu da aradan götürmək lazımdır. Biz bazar iqtisadiyyatı yolu ilə
gedirik. İndi biz yeni müəssisələr, dövlət müəssisələri yarada bilmərik. Buradakı ipək kombinatında vaxtilə
6-7 min nəfər işləyirdi. O vaxt da Azərbaycanın rəhbəri indi sizin qarşınızda duran Heydər Əliyev idi.
Elədirmi? O vaxt mən orada yeni, böyük bir sex yaratdım ki, son məhsul alaq. Bunların hamısını etdik.
Amma indi sovet sistemi, SSRİ dağılandan sonra başqa çox şeylər də dağıldı. İndi kombinatda bərpa işləri
aparırıq. Oraya xeyli vəsait buraxmışıq. Həmin vəsaitin ayrılması nəticəsində xeyli adam orada işləyir. Biz
onu daha da genişləndirəcəyik. Amma bizim yolumuz o deyildir. Bizim yolumuz sahibkarlığı inkişaf
etdirməkdir.
Şəkililər keçmişdə həmişə ticarətlə yaxşı məşğul olublar. Yenə də deyirəm, sənətkar olublar, çox şeyi özləri
istehsal ediblər, satıblar. Şəki Azərbaycanda həmişə ticarət mərkəzi kimi tanınıbdır. Burada Gürcüstanla, İranla
ticarət aparıblar. Burada ticarətə meyl çoxdur. Yəni sahibkarlığa da meyl yüksəkdir.
İqtisadiyyat naziri buradadır. O bu gün məlumat verəcəkdir. Mən sahibkarlığın inkişafı haqqında çox
fərmanlar vermişəm. Kiçik sahibkarlar üçün indi kreditlər ayrılır. Kredit götürüb iş qurmaq, müəssisə yaratmaq
olar. Şəkililər gərək öz xüsusiyyətlərini büruzə versinlər. Yoxsa, keçmiş sovet dövründə olduğu kimi, gedib
işlədin-isləmədin maaşını aldın, gəlib oturdun – indi belə şey olmaz. İndi gərək işləyəsən, çalışasan, zəhmət çəkib
qazanasan, yaşayasan.
İndi sizinlə danışıram, yadıma düşür ki, sizin Kiş çayınız var. Bu çay Şəkini neçə dəfə dağıdıbdır. Tarixdə
bu neçə dəfə olubdur. Bir dəfə XVII əsrdə Kiş çayına elə sel gəlib ki, bütün Şəkini dağıdıbdır. Ondan sonra
camaat gedib yuxarıda özünə məskən salıbdır. Ondan sonra Nuxa yaranıbdır. Bir dəfə də Kiş çayı bizim
vaxtımızda, müstəqilliyimiz illərində buraları basdı. Bir az qabağını aldıq. Sonra məndə məlumatlar vardı,
bizim hörmətli Bəxtiyar Vahabzadə də mənə müraciət etdi ki, əgər belə getsə, Kiş çayı Şəki şəhərini dağıdacaqdır. Onda mən qəti tədbirlər gördüm və bilmirəm, deyəsən 19 milyard manat vəsait ayırdıq. Orada
möhkəm bəndlər tikildi, körpü salındı. Demək, Şəkini Kiş çayından qoruduq. Şəki bir də Nuxaya
çevrilməyəcəkdir.
İndi bunu nə üçün deyirəm, nə üçün yada salıram? O şey ki, mümkündür, biz onu edirik. Baxmayaraq ki,
o vəsaiti də biz haradansa kəsdik, buraya verdik. Çünki bunu etmək lazım idi. O şey ki mümkün deyil, bu
gün edə bilmirik, amma onu sabah edəcəyik. Sabah da etməsək, o biri gün edəcəyik. Bunu bilin. Sizin
hamınız böyük nikbinliklə yaşamalısınız ki, gələcək bundan da yaxşı olacaqdır. Bax, bu komplekslər onu
göstərir ki, gələcək yaxşı olacaqdır. Bu, gələcəyə yönəldilmiş bir kompleksdir.
Şəkidə böyük memarlıq abidələri, binalar, bütün dünyada məşhur olan Xan sarayı var. Amma indiyə
qədər Şəkidə belə bir nəhəng kompleks tikilməyibdir. İndi bu kimin üçün tikilibdir? Millət üçün, xalq üçün,
gənclər üçün tikilibdir.
Bizim gələcəyimiz gənclərə məxsusdur. Biz bu gün yaşayırıq. Bu gün dövləti, milləti idarə edirik, amma
sabahı düşünməliyik. Gələcək üçün biz sağlam gənclik hazırlamalıyıq. Fiziki çəhətdən sağlam, mənəvi, əqli
cəhətdən sağlam, düşüncəli gənclər hazırlamalıyıq. Bunlar da məhz bu cür komplekslərdə yaranır. Bu,
gəncləri narkotiklərdən, spirtli içkilərdən istifadə etməkdən çəkindirəcəkdir. Burada, Şəkidə hələ keçmişdə
tiryəkçilər, tiryək çəkənlər də olubdur. Elədirmi? Şəki elə vaxtilə bir az bununla da məşhur idi ki, burada
tiryək çəkərdilər. Bu, qədim vaxtlarda olubdur. Amma olan olubdur. Hər yerin bir xüsusiyyəti var. İndi biz
gənclərimizi bunların hamısından qoruyuruq və qorumalıyıq. Çünki indi narkomaniya dünyada bir hal alıbdır. Təkcə narkomaniya deyil, başqa pis adətlər, yaxud spirtli içkilərdən istifadə etmək, başqa şeylər... Yenə
də deyirəm, lazımdır ki, gənclər, fiziki çəhətdən sağlam olsunlar. Bu kompleksdə gənclər üçün bunu təmin
etmək mümkün olacaqdır. Ona görə bunun həm böyük siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial əhəmiyyəti var.
Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı mənə danışdı ki, bu kompleksin tikintisində 400 nəfər insan, özü də ayda
500 min manatdan 4 milyon manatadək əmək haqqı almaqla burada işləyiblər. Deməli, burada iş yerləri olubdur.
İndi bu kompleksin istismarı zamanı burada 120 nəfərdən çox adam işləyəcəkdir, onlar maaş alacaqlar.
Görürsünüzmü, birdən-birə bu kompleks neçə məsələni həll edir. Ona görə də mən elə bilirəm ki, bu kompleksin
Şəki üçün heç əvəzi yoxdur. Bunu cəmisi 10 ay, yaxud da ki, bir il müddətində, qısa vaxtda bu cür keyfiyyətlə
qurub yaratmaq onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı nələrə qadirdir. Bu kompleksin xüsusiyyəti odur ki, orada gözəl
evlər düzəldiblər, buraya gələn idmançılar istirahət edə biləcəklər. Onların birində mən gecə istirahət etdim, çox
yaxşıdır. Əgər mənim kimi adam orada yaxşı istirahət edə bilirsə, 18 yaşında gənc elə istirahət edəcək ki, heç
əvəzi olmayacaqdır.
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Bizim Milli Olimpiya Komitəsi son illərdə, doğrudan da, çox böyük işlər görür. Biz bu yaxınlarda Milli
Olimpiya Komitəsinin 10 illik yubileyini qeyd etdik. Amma onun həqiqi fəaliyyəti son beş ildədir.
İdmançılar İlham Əliyevi özlərinə başçı, prezident seçəndən sonra o elə böyük həvəslə, elə böyük ruh
yüksəkliyi ilə, elə məhəbbətlə bu işdən yapışıbdır ki, onu bundan heç cür ayırmaq mümkün deyildir. Bu da
təsadüfi deyildir.
Birincisi, cavan insan kimi o, gənçlərin tələbatını yaxşı bilir. İkincisi də, gənc siyasətçi kimi, yaxşı bilir
ki, ölkəmizin gələcəyi, respublikamızın gələcək həyatı gənclərdən asılıdır və onlardan ötrü də şərait
yaratmaq lazımdır. Müstəqil dövlətimiz üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var.
Mən Milli Olimpiya Komitəsinə təşəkkür edirəm ki, belə işlər görür və ümidvaram ki, bu iş bundan sonra
da davam edəcək, Azərbaycanın başqa bölgələrinə də yayılacaqdır.
Mən inanıram ki, birincisi, şəkililər bu kompleksdən səmərəli istifadə edəcəklər. İkincisi, bu kompleks öz
gözəlliyi ilə, müasir şəraiti ilə gəncləri daha da tərbiyələndirəcəkdir. Onların mənəvi səviyyəsini artıracaqdır.
Üçüncüsü də, dediyim kimi, bizim gələcəyimizə sağlam nəsil hazırlayacaqdır.
İdman cəmiyyət üçün ən vacib sahədir. İdmanla məşğul olan hər bir insan, hətta adi bədən tərbiyəsi ilə
məşğul olan hər kəs tamam sağlam olur. Sağlam olmaq üçün həkimə müraciət etmək, dava-dərman qəbul
etmək, iynə vurdurmaq lazım deyildir. Sadəcə, hər gün idmanla məşğul olun. Mən bir dəfə demişəm, yenə
deyirəm: mən gənc vaxtlarımdan idmanı sevmişəm, idmanla məşğul olmuşam, bu gün də məşğul oluram.
Ona görə də, görürsünüz, sizin qabağınızda belə dayanmışam. Ona görə hamınızı idmanla məşğul olmağa
dəvət edirəm. Özü də burada gənclərin öz yeri, orta nəslin, yaşlı nəslin də öz yeri var. O cümlədən Abid Şərifova da deyirəm ki, idmanla məşğul ol. Çünki onun çəkisi bir az artıqdır, onu azaltsın.
İdman eyni zamanda, həqiqətən, hər xalqın, millətin başqa xalqlar içərisində şöhrətini yüksəldən sahələrdən
biridir. Biz müstəqil dövlətik. İstəyirik ki, bizi hər yerdə tanısınlar, hər yerdə bilsinlər ki, Azərbaycan nəyə
qadirdir və nədən ibarətdir. Bunu biz çox vasitələrlə edirik. Bu vasitələrdən biri bizim mədəniyyətimizdir.
Məsələn, bizim musiqimiz, ədəbiyyatımız, teatrımız, yaxud mahnılarımız – dünyaya bizi ən çox tanıdan
bunlardır. İdman da, bəli, indi dünyada çox geniş yer tutubdur. Müxtəlif yarışlar keçirilir. İlham Əliyev burada
dedi, qısa müddətdə yarışlarda nə qədər uğurlar qazanılıbdır. Bunun xüsusiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, hər
bir idmançı əgər birinci, ikinci, hətta üçüncü yer tutursa, onun mənsub olduğu ölkənin milli bayrağı qaldırılır,
birinci yer tutanın şərəfinə dövlət himni ifa olunur.
Sizə bir şeyi bildirmək istəyirəm. Xarici ölkələrdə təkcə Azərbaycanın yox, hər bir dövlətin o halda himni
səslənir və bayrağı qaldırılır ki, oraya hansısa dövlətin başçısı rəsmi səfərə gəlmiş olsun. Məsələn, mən,
Azərbaycan prezidenti bir ölkəyə rəsmi səfərə gedəndə, bəli, Azərbaycanın bayrağı qaldığım iqamətgahın
üzərində ucaldılır, rəsmi qəbul mərasimində Azərbaycanın himni səslənir və dövlət bayrağı qaldırılır. Başqa
heç bir vaxt belə şey olmur.
Amma idman sahəsində beynəlxalq yarışda da birinci, ikinci, üçüncü yerləri tutan idmançıların mənsub
olduqları ölkələrin bayraqları qaldırılır, birinci yeri tutan idmançının ölkəsinin həm də dövlət himni
səsləndirilir. Görürsünüzmü, bunun nə qədər əhəmiyyəti var. Bu, məsələnin siyasi tərəfidir, millətimizi
tanıtmaqla bağlı olan tərəfdir. Amma digər tərəfi haqqında da mən sizə danışdım.
Bizim gənclərimiz ona görə sağlam olmalıdırlar ki, ordumuz güclü olsun. Mən sizə deyə bilərəm ki, son illər
Azərbaycanda aparılan işlər ölkəmizin ordusunu gücləndiribdir. Bizim ordumuz indi Azərbaycan torpaqlarını
qorumağa və Azərbaycana qarşı hər bir hərbi təcavüzün qarşısını almağa qadirdir.
Ancaq onu bilmək lazımdır ki, hər bir müstəqil dövlətin gərək daim güclü ordusu olsun. Azərbaycanın da
güclü ordusu var, amma bundan da güclü, bundan da yüksək səviyyədə olmalıdır. Ona görə Azərbaycanda
gərək sağlam gənclər yetişsin. Azərbaycan ordusunda fiziki cəhətdən sağlam gənclər xidmət edəcəklər və
onu gücləndirəcəklər. Mən dedim ki, bizim ordumuz qarşısında duran vəzifələri həll etməyə qadirdir.
İndi bizim problemlərimizdən ən çətini, ən ağırı Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin həll olunmasıdır.
Bu münaqişə sizə məlumdur. Bunun Azərbaycana vurduğu zərbələr də, çəkdiyimiz zərərlər də sizə
məlumdur. Torpaqlarımızın 20 faizi işğal altındadır. Bir milyondan artıq insan yerindən-yurdundan didərgin
düşüb, ağır, çətin vəziyyətdə, əksər hissəsi də çadırlarda yaşayır. Səkkiz ildir ki, atəşi dayandırmışıq, bu özü
yaxşı haldır. Səkkiz ildir bizim gənclər şəhid olmurlar. Bu, böyük nailiyyətdir. Ancaq eyni zamanda, biz atəşi
dayandırmışıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Həll etməyə çalışırıq. Dünyada, beynəlxalq təşkilatlarda olan
bütün imkanlardan istifadə edirik. ATƏT-in Minks qrupu ilə daim əməkdaşlıq edirik. Böyük dövlətlərin başçıları
ilə mən vaxtaşırı görüşlər keçirirəm. Bütün sahələrdə danışıqlar aparırıq. Münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək
istəyirik. Əminəm ki, həll edəcəyik. Buna zaman, vaxt lazımdır. Azərbaycan torpaqlarını heç vaxt əlindən verə
bilməz. Biz işğal olunmuş torpaqlarımızı nəyin bahasına olur-olsun, mütləq qaytaracağıq. Azərbaycanın ərazi
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bütövlüyü bərpa olunacaq və yerindən-yurdundan didərgin düşən soydaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar. Biz
bunu edəcəyik. Mən buna inanıram, siz də inanın. Hamımız bir yerdə, əl-ələ verərək bunu etməliyik.
Əziz dostlar, bu gün, əgər sadə sözlə desəm, mənim kefim çox yaxşıdır. Bilirsiniz, prezidentin işi çətindir,
ağırdır. Bəzən olur əsəbiləşirəm, bəzən iş məni sıxır. Amma bu gün burada çox yaxşı əhval-ruhiyyədəyəm,
sizdən ilham alıram. Bu insanları, sizi görürəm. Azərbaycanın nə qədər gözəl insanları var. Elə bütün nəsillər –
gənclər, yaşlılar, qızlar, oğlanlar, qadınlar, kişilər gözəldir. Nə qədər gözəl millətimiz var. Vallah, bu millətə
mənsub olmaq böyük bir xoşbəxtlikdir. Bu millətin dərdini çəkmək dərd deyil, xoşbəxtlikdir.
Məmnunam ki, xalq mənə etimad göstərir, millətin dərdini də çəkirəm, əziyyət də çəkirəm, çox çətin
işlərim də var. Amma məni həmişə bir şey ruhlandırır ki, belə xalqımız var, millətimiz var, belə gözəl,
Azərbaycan kimi ölkəmiz, Azərbaycan dilimiz, Azərbaycan ədəbiyyatımız, Azərbaycan mədəniyyətimiz var.
Bax, bu hisslərlə də mən bu gün sizinlə burada görüşürəm. Bir daha sizin hamınızı salamlayıram. Sizi
öpürəm, bağrıma basıram, sizin hamınıza çansağlığı diləyirəm. Arzu edirəm ki, bu gözəl kompleksdən hamı
istifadə edib, özünü sağlamlaşdırsın. Sağ olun. Bugünkü bu münasibətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bu
bayramdır, bayramınız mübarək olsun!
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ŞƏKİ DÖVLƏT DRAM TEATRI MEYDANINDA ŞƏHƏR SAKİNLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ
ÇIXIŞI
(9 noyabr 2002)
9 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Əziz şəkililər!
Əziz dostlar!
Əziz bacı-qardaşlar!
Mən sizin hamınızı salamlayıram. Sizə öz dərin hisslərimi bildirmək istəyirəm.
Mən bu gün sizin doğma şəhərinizdəyəm, Azərbaycanın gözəl şəhərlərindən biri Şəkidəyəm. Bilirsiniz,
ola bilər bəziləriniz də iştirak etmisiniz, biz burada böyük Olimpiya idman kompleksi açdıq. Azərbaycan
Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə gözəl bir kompleks tikilibdir. Bu,
şəkililərə Milli Olimpiya Komitəsi tərəfindən, İlham Əliyev tərəfindən böyük bir hədiyyədir. Bu kompleks
şəkililər üçün, gənclər üçün böyük imkanlar yaradacaq ki, onlar idmanla məşğul olsunlar, öz güclərini
sınasınlar, yaxşı idmançı, sağlam insanlar olsunlar, fiziki cəhətdən möhkəm olsunlar və Azərbaycanın
dəyərli, sədaqətli vətəndaşları olsunlar.
Biz orada, kompleksdə böyük bir mitinq keçirdik. Mən indi «Şəki–İpək» Açıq Tipli Səhmdar
Cəmiyyətinə gedirəm. Təsəvvür edə bilməzdim ki, bu gözəl, çox uzun küçədə, prospektdə bu qədər adam
toplaşıbdır. Ümumiyyətlə, mən bilirəm ki, Şəkidə çox adam yaşayır, amma bu qədər əhalinin yaşadığını
bilmirdim. Sizə təşəkkür edirəm ki, buraya yığışmısınız, mənimlə görüşmək istəyirsiniz. Mən də sizinlə
görüşmək istəyirəm. Ancaq sadəcə, sizə əziyyət vermək istəmirdim ki, küçəyə yığılasınız. Amma siz özünüz
yığılmısınız. Çox sağ olun, hamınıza təşəkkür edirəm.
Bilirsiniz, mən bu küçə ilə, prospektlə gələrkən gördüm ki, adam çoxdur. Avtomobili bir az asta
sürürdülər, baxırdım və əl edirdim. İnsanları gördüm – gənclər, uşaqlar, qadınlar, kişilər, yaşlı adamlar, lap
yaşlı qadınlar, kişilər – hamısı öz münasibətlərini nə qədər böyük məhəbbətlə, sevgi ilə göstərirdilər. Mən
bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Mən bunu sizin, şəkililərin Azərbaycanın müstəqil dövlətinə, dövlətçiliyinə olan münasibətiniz və sədaqətiniz kimi qiymətləndirirəm. Sizin şəxsən mənə olan münasibətiniz kimi
qiymətləndirirəm.
Siz mənə doqquz il bundan öncə etimad göstərmisiniz, Azərbaycanın prezidenti seçmisiniz. Mən doqquz
ildir sizinlə bərabər çalışıram. Sizin dəstəyinizlə, köməyinizlə əlimdən gələni etmişəm və edirəm ki, müstəqil
Azərbaycan inkişaf etsin. Bugünkü bu görüşləri – həm idman kompleksində, həm də bu meydanda – sizin
mənə göstərdiyiniz etimadınız kimi qəbul edirəm. Güman edirəm ki, əgər mən sizin etimadınızı indiyə qədər
doğrultmasaydım, siz bu qədər hissiyyatlarla küçələrə çıxmazdınız. Əmin olun, mən xalqın yolunda,
müstəqil Azərbaycanın inkişafı yolunda, millətimizin gələcəyi yolunda çalışacağam. Sizə arxalanaraq, daim
dəstəyinizi hiss edərək çalışıram və çalışacağam. Əmin olun ki, sizin mənə göstərdiyiniz etimadı bundan
sonra da doğruldacağam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Burada mahnı ifa edən qız o qədər gözəl oxuyurdu ki, istəyirəm o, bir
mahnı da oxusun və biz birlikdə qulaq asaq. Mən də onun yanında duracağam.
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ŞƏKİ ŞƏHƏRİ İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ KEÇİRİLƏN MÜŞAVİRƏDƏ
AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN GİRİŞ NİTQİ
(10 noyabr 2002)
10 noyabr 2002-ci il
Axşamınız xeyir olsun.
Bu gün səhərdən mən sizin rayondayam, şəhərdəyəm, sizinlə bir yerdəyik. Biz birlikdə Olimpiya İdman
Kompleksini açdıq. Bu, həm Şəki rayonu, həm də, ümumiyyətlə, respublikamız üçün böyük bir hadisədir.
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsinin, onun prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə son iki ildə
respublikamızda belə olimpiya idman kompleksləri yaranmışdır. Bunlar artıq öz müsbət nəticələrini
göstərirlər. Biri də qısa müddətdə, cəmi on ay ərzində burada – Şəkidə inşa edilibdir. Özü də gözəl inşa
ediblər, yeri də çox gözəl seçiblər. Ətrafdakı ərazini də yaxşı abadlaşdırıblar. Ən əsası odur ki, Şəki rayonu
böyük bir hədiyyə alıbdır. Özü heç bir əziyyət çəkmədən, dövlət tərəfindən vəsait ayrılmadan, yaxud da
başqa tədbirlər görmədən belə bir gözəl idman sarayı, kompleksi alıbdır. Bunun böyük əhəmiyyəti olduğuna
görə mən kompleksin açılışı münasibətilə sizin rayona gəldim. Onsuz da mən Şəkiyə gəlməyi çoxdan
planlaşdırırdım. Çox çalışırdım ki, gəlim, ancaq hər dəfə bəzi işlər mane olurdu. Kompleks hazır olandan
sonra başqa işlərin hamısını kənara qoydum, gəldim və bu gün sizinlə onu açdıq. Bu münasibətlə mən sizi,
şəkililəri bir daha təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, bu böyük idman
kompleksindən səmərəli istifadə edəcəksiniz. Bu da Şəkidə idmanın, bədən tərbiyəsinin inkişafına böyük
müsbət təsirini göstərəcəkdir. Gənclərin idmanla, bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmasına imkan yaradacaq,
onları özünə cəlb edəcəkdir. Bunların hamısı Şəki rayonunun həyatını daha da gözəlləşdirəcəkdir. Mən sizi
təbrik edirəm.
Olimpiya İdman Kompleksini açarkən, o mitinqə on minlərlə adam toplaşmışdı. Şəki əhalisinin, demək
olar, bütün təbəqələri orada idi. Uşaqlardan tutmuş qocalaradək, qadınlar, kişilər, qızlar, oğlanlar mitinqdə
idilər. Bu mitinq, açılış mərasimi çox yaxşı təəssürat yaratdı. Sonra mən sizin mərkəzi küçə ilə buraya
gəlirdim, – hər iki tərəf insanlarla dolu idi, Sabit Rəhman adına Dram Teatrının qarşısındakı meydanda da
xeyli adam vardı. Mən on minlərlə insan gördüm. Evlərindən, qapılarından boylanan, yaxud eyvanlarından
müşahidə edən insanları gördüm. Məni sevindirən o oldu ki, bu gün səhərdən axşamadək Şəkidə gördüyüm
insanların hamısında çox xoş əhval-ruhiyyə var. Hiss etdim ki, onların hamısı belə əhval-ruhiyyədə
olmasaydı, bu insanlar orada olmazdılar. Mən insanların üzünə, gözünə diqqətlə baxırdım. Mitinqdə, yaxud
da küçədə onların hansı hisslər keçirdiklərini görürdüm. Şəki əhalisinin, demək olar, əksəriyyəti küçələrdə
idi.
Onların hamısı Azərbaycanın dövlətçiliyinə, müstəqil Azərbaycana, bizim gördüyümüz işlərə məhəbbət,
hörmət və ehtiram hissləri ilə toplaşmışdılar. Bunların hamısı Şəkidə əhalinin, yenə də deyirəm, çox yaxşı
əhval-ruhiyyədə olduğunu göstərir.
Təbiidir, Şəkidə yaxşı işlər də çoxdur, ancaq nöqsanlar da, qüsurlar da var. İnsanların hər biri üçün,
bəlkə də, çatışmayan şeylər də var. Yenə də deyirəm, Şəkidə işsizlik də var. Bu, ən böyük problemlərdən
biridir. Yəni insanların hamısı bizim istədiyimiz kimi rifah halına nail ola bilməyiblər. Ancaq buna
baxmayaraq, onlarda mənəvi hisslər çox üstündür. Ona görə də onlar bu gün Azərbaycan prezidentinin
Şəkidə olmasını bu cür böyük hörmət və ehtiramla, bizim dövlətçiliyimizə sədaqət hissi ilə qarşılayırdılar.
Şəki özü, – mən bu barədə demişəm, – gözəl şəhərdir, tarixi şəhərdir, mədəniyyət abidələri şəhəridir,
muzeyidir. Bəli, bunların hamısı var. Amma bunları əsrlər boyu yaradanlar insanlardır. Bu gün də bütün bu
əhval-ruhiyyənin, bütün bu sağlam mühitin yaradıcısı insanların özləridir, onların daxili mədəniyyətidir. Mən
bunu belə hiss etdim və belə qiymətləndirirəm. Bu da sizin nailiyyətinizdir. Bu nailiyyətinizə görə də mən
sizin işinizi bəyənirəm və təbrik edirəm.
İndi isə mən, əvvəldən planlaşdırdığım kimi, – bildiyimə görə buraya Şəki rayonunun vəzifəli şəxsləri,
ictimaiyyətin nümayəndələri toplaşıblar, – bu gün Şəkidəki sosial-iqtisadi vəziyyət, Şəkinin həyatında olan
nöqsanlar, çatışmazlıqlar və onların aradan qaldırılması üçün, Şəki sakinlərinin rifah halının
yaxşılaşdırılması üçün tədbirlər haqqında bir az söhbət aparmaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, icra
hakimiyyətinin başçısı bu barədə qısaca məlumat verər, ondan sonra biz Azərbaycanın iqtisadi inkişaf
nazirini dinləyərik. Bilirəm ki, elektrik enerjisi ilə təchizat hələlik bir problem olaraq qalır. Ona görə mən
"Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Etibar Pirverdiyevi çağırmışam, onu dinləyərik. Qaz təminatı
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ilə əlaqədar "Azəriqaz" Səhmdar Cəmiyyətinin sədrini dinləyərik. Sonra iştirakçılardan kimsə söz demək
istəsə, mən dinləməyə hazıram. Bununla da bugünkü görüşümüzü keçirərik.
Sözü Şəki Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısına verirəm.
YEKUN NİTQİ
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli dostlar!
Mən bu gün iş rejiminin son saatını sizinlə keçirirəm. Bunu qurtarandan sonra Şəkini tərk edəcəyəm.
Dünən axşam buraya gələndə icra hakimiyyətinin başçısı ilə, buraya göndərdiyim nazirlərlə görüşdüm. Sonra
bir-iki saat bugünkü məsələ haqqında fikir mübadiləsi apardıq. Amma bu gün səhərdən biz bir yerdəyik. Mən
bu işlərlə məşğulam və çox da məmnunam. İnsanlar bəzən deyirlər ki, çox iş adamı yorur. Bəli, əlbəttə, iş
adamı yorur. İnsan insandır. Hər bir insanın müəyyən fiziki imkanları var. Amma mən sizə açıq deyim ki,
səhər tezdən indiyə qədər ayaq üstəyəm və yorulmamışam. Çünki bu müşavirə başlayarkən dedim – birinci
növbədə, burada olan sağlam-psixoloji ab-hava, ictimai-siyasi vəziyyət, xalqın xoş əhval-ruhiyyəsi və bizim
görüşlərimizin çox uğurla keçməsi, təbiidir, Şəkidə böyük Olimpiya İdman Kompleksinin açılması o qədər
böyük razılıq hissi doğurur ki, məsələn, şəxsən mən heç yorulmamışam.
Mən çox şadam ki, Şəkiyə gəldim. Uzun müddətdir gəlməmişdim. Amma həsrətində idim, gəlmək
istəyirdim, sizinlə görüşmək istəyərdim. Nəhayət, buna nail oldum və günümüz də çox səmərəli keçdi. Mən
bu gün sizi dinləyərək onu deyə bilərəm ki, təkcə bu gün yox, mən bütün gün şəhərdə olan əhval-ruhiyyəni,
ab- havanı müşahidə edirəm. Bunların hamısının nəticəsində onu deyə bilərəm ki, Şəki rayonunda yaxşı
mühit var, insanlar müstəqil dövlətdə yaşamaq imkanını çox yüksək qiymətləndirirlər. Bu gün Azərbaycanda
yaratdığımız ictimai-siyasi sabitliyi qiymətləndirə bilirlər.
Məhz bu ictimai-siyasi sabitliyin nəticəsidir ki, Şəki əhalisi bu gün gördüyüm kimi yüksək əhvalruhiyyədədir və Azərbaycanın dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə sədaqətlidir. Mən bunların hamısını gördüm və
bugünkü müşavirədə də bunu hiss edirəm. Bu, sizin əldə etdiyiniz nailiyyətdir. Arzu edərdim ki, siz bu
nailiyyətinizlə kifayətlənməyəsiniz, işinizi bundan sonra daha da yaxşı qurasınız və Şəkinin sosial-iqtisadi
inkişafını daha yüksək sürətlə təmin edə biləsiniz.
Mən bu gün çıxışlarımda, söhbətlərimdə qeyd etmişəm ki, indi zaman dəyişib, Azərbaycanda da, keçmiş
Sovetlər İttifaqının hər yerində də vəziyyət dəyişibdir. Biz 70 il bir sistem içərisində yaşamışıq, o sistemin
yaxşı tərəfini də, nöqsanlarını da görmüşük. Ancaq o sistem içərisində nə qədər yaxşı yaşamış olsaydıq da,
bəzi hallarda indi ona nisbətən bir az aşağı səviyyədə olmasına baxmayaraq, bu günümüzə də sevinməliyik,
bu günümüzü qiymətləndirməliyik və bu günümüzə şad olmalıyıq. İş onda deyil ki, insanın həyat tərzi bu
gün nə cürdür.
Təbiidir ki, hər bir cəmiyyətdə insan istəyir ki, onun rifah halı günü-gündən yaxşı olsun və hökumət də,
– doğrudan da əgər cəmiyyətin, xalqın hökumətidirsə, xalqa xidmət edirsə, – çalışır ki, öz insanlarının rifah
halını yaxşılaşdırsın. Ancaq eyni zamanda, hər bir insan üçün, hər bir xalq üçün bundan da qiymətli, üstün
bir şey var. O da azad olmaq, sərbəst olmaq, müstəqil olmaqdır. Bizim ən böyük xoşbəxtliyimiz odur ki, 11 il
bundan öncə azadlığa çıxdıq, öz dövlət müstəqilliyimizi bərpa etdik. İndi özümüz öz taleyimizin sahibiyik.
İndi biz azad Azərbaycanda yaşayırıq, bizim dövlətimiz var. Bunlardan üstün heç bir şey ola bilməz! Biz
bunlara görə indi mövcud olan, bundan sonra da ola biləcək çətinliklərə, çatışmazlıqlara dözməliyik.
Hamımız dözməliyik. Ona görə dözməliyik ki, yenə də deyirəm, biz azad insanlarıq. Bir də ona görə ki,
bugünkü Azərbaycan iqtidarının bütün sahələrdə apardığı siyasət, o cümlədən iqtisadi sahədə apardığı siyasət
Azərbaycan iqtisadiyyatını günü- gündən inkişaf etdirir və Azərbaycan vətəndaşlarının hər birinin rifah
halının yaxşılaşmasını təmin edir.
Biz bu il yaxşı səviyyədəyik. Ancaq mən etiraf edirəm ki, ümumiyyətlə, ölkəmizdə çatışmazlıqlar
çoxdur. İndi bazar iqtisadiyyatı elə bir şərait yaradıbdır ki, insanların bir qismi çox zənginləşibdir. Bir qismi
orta səviyyəni tutublar və onlar bizim üçün cəmiyyətimizin əsas hissəsi olmalıdır. Amma bir qismi də çətin
vəziyyətdə yaşayır, yoxsulluq içində olan adamlar var. Bunlar hamısı bizim cəmiyyətimizin, Azərbaycan
həyatının real mənzərəsidir. Ancaq bu da tamamilə qanunauyğun şeydir. Keçid dövrü, bir sistemdən başqa
sistemə keçmək, bir iqtisadiyyatı vurub dağıtmaq, sonra yeni bir iqtisadiyyat qurmaq, 70 il adət elədiyin
cəmiyyətdən ayrılmaq və yeni bir cəmiyyət içərisində, qanunlar əsasında, demokratiya əsasında, söz azadlığı,
vicdan azadlığı, mətbuat azadlığı əsasında yaşamaq – bunların hamısı ağır və çətin proseslərdir.
Bu proseslərin nəticəsində biz, bir tərəfdən, inkişaf edirik, irəliləyirik, amma ikinci tərəfdən, bir çox
sahələri hələ istədiyimiz səviyyədə inkişaf etdirə bilmirik. Bu, bütün Azərbaycanın, o cümlədən Şəki
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rayonunun, şəhərinin də reallığıdır. Mən çox məmnunam ki, siz bu reallığı bilirsiniz, dərk edirsiniz və keçid
dövründə özünüzü layiqli Azərbaycan vətəndaşı kimi aparırsınız. Azərbaycan millətinin adını hər kəs öz işi
ilə, cəmiyyətdəki mövqeyi ilə yüksəldir. Bunlar hamısı yaxşı hallardır. Onları qorumaq, saxlamaq lazımdır.
Ancaq bütün Azərbaycanda olduğu kimi, Şəki rayonunda da istifadə olunmamış ehtiyatlar da var.
Bu gün Şəkinin icra hakimiyyətinin başçısı çıxış edəndə dedi ki, bu da yaxşıdı, bu da yaxşı olubdur, o da
yaxşıdır. Məndə belə təsəvvür yarada bilmədi ki, doğrudan da hər şey yaxşıdır, yoxsa, sadəcə, yaxşı işləri
dedi. Çatışmazlıqlar haqqında iki-üç kəlmə dedi ki, bunlar da var, biz bunları aradan qaldıracağıq. Amma o
iki-üç kəlmənin arxasında çox böyük iş durur. Bəlkə də gərək iki-üç kəlmə yox, çıxışının böyük bir hissəsi
bu barədə olaydı. Görülən işlərlə yanaşı, deyiləydi və görəydim ki, bəli, çatışmazlıqlar, nöqsanlar aradan nə
cür qaldırılacaqdır. Nöqsanlar var. İndi mən bunu xırdalamaq istəmirəm. Yenə də deyirəm, mən bu gün sizin
şəhərinizə, əhval-ruhiyyənizə yüksək qiymət verdiyimə görə bunu müəyyən qədər zədələmək istəmirəm.
Amma eyni zamanda, demək istəyirəm ki, hər şey ideal vəziyyətdə deyildir. Qoy, icra hakimiyyətinin başçısı
da belə düşünməsin. Onunla bərabər, müxtəlif sahələrə rəhbərlik edənlər də belə başa düşməsinlər. Mən də
belə başa düşmürəm. Bu sözlərdən nəticə çıxarıb, işi daha da yaxşılaşdırmaq lazımdır.
Mən bu gün bir neçə dəfə dedim, indi dövlətin vəzifəsi, birinci növbədə, sosial sahəni gücləndirməkdir.
Məsələn, təhsil sahəsini, səhiyyə sahəsini, sosial müdafiə sahəsini gücləndirməliyik. Biz bunu edirik, yenə də
edəcəyik. Amma o ki qaldı istehsal sahəsinə, burada biz bütün imkanları veririk ki, sahibkar – istehsalçı
yaransın, onlar kiçik, orta, böyük müəssisələr yaratsınlar. Cəmiyyətə, insanlara lazım olan malları istehsal
etsin, bununla da iqtisadiyyatın bir hissəsini inkişaf etdirsinlər.
İqtisadiyyat naziri burada dedi, sizdə də çox şey özəlləşdirilibdir. Amma bu özəlləşdirilən müəssisələrin
sahibləri gərək səmərəli işləsinlər. Bilirəm, burada çətinliklər var. Təkcə burada deyil, Azərbaycan üzrə
özəlləşdirilmiş bir qisim müəssisələr, obyektlər indi bağlanıbdır. İnsanlar pul verib onları alıblar, amma indi
işlədə bilmirlər. Ya bacarıqları çatmır və ya əlavə vəsaitləri, yaxud da ki, təcrübələri çatmır. Bunlar Şəkidə
də var. Bizim İqtisadiyyat Nazirliyi bax, bu məsələlərdə bütün sahibkarlara yardım etməlidir. Nazir
sahibkarlar haqqında bizim qəbul etdiyimiz qərarlar, qanunlar və sahibkarlara edilən güzəştlər və sair
haqqında dedi. Bu fərmanları, bu qərarları biz ardıcıl surətdə həyata keçirəcəyik. Bu işin təşkilatçılığının da
çox hissəsini biz öz üzərimizə götürmüşük və götürəcəyik. Amma yerlərdə də, o cümlədən Şəkidə də gərək
təşəbbüskarlıq olsun. Gərək bu işlərə münasibət olsun. Əgər indi hamı birlikdə Azərbaycanda bazar
iqtisadiyyatını inkişaf etdirə bilməsə, biz, – mən bu gün mitinqdə də dedim, neft strategiyasının həyata
keçirilməsindən böyük gəlirlər alırıq, amma 2-3 ildən sonra daha da çox alacağıq, – təkcə neftlə bütün
xalqımızı saxlaya bilmərik. Neftdən gələcəkdə alacağımız gəliri Azərbaycanda böyük bir infrastrukturun,
başqa sahələrin inkişaf etdirilməsinə yönəltməliyik. Yeni işlərin görülməsinə yönəltməliyik. Amma insanlar
gərək özləri iş yeri yaratsınlar, təşəbbüskarlıq göstərsinlər. Mən bu tövsiyələrimi sizə bildirmək istəyirəm.
Ümumiyyətlə, qış mövsümündə sosial məsələlər bir az da gərginləşir, kəskinləşir. Burada əsas
məsələlərdən biri elektrik enerjisi ilə təminatdır. Demək olar ki, bu, məsələnin əsasıdır. Mən burada
"Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyətinin prezidentini bir az sıxışdırırdım. Ancaq eyni zamanda, demək istəyirəm
ki, onlar son vaxtlar işlərini çox yaxşılaşdırıblar. Mən bunu qeyd etmək istəyirəm. Arzu edirəm ki, bu
minvalla da getsinlər. Onda elektrik enerjisinin həm istehsalında, həm də istifadəsində daha da böyük
imkanlar əldə ediləcəkdir. Mən bir də demək istəyirəm, burada Pirverdiyev də dedi ki, indi biz nə qədər yeni
imkanlar yaratmışıq. Məsələn, Mingəçevirdə 8 enerji bloku var ki, vaxtilə onları biz 1970-80-ci illərdə
tikmişdik. Onlar olmasaydı, biz indi, ümumiyyətlə, qaranlıqda idik. Amma onların istehsal gücü aşağı
düşmüşdü, istənilən qədər enerji istehsal etmirdi. Onları təmir ediblər, gücünü artırıblar. Amma bundan sonra
gərək çox nəzarət etsinlər ki, keçmişdəki səhvlər bir daha buraxılmasın.
Təəssüflər olsun ki, ötən illərdə elektrik enerjisi hasilatı sahəsində həm çox böyük səhvlər buraxılıb, həm
də o sahədə insanlar onlara verilən imkanlardan sui-istifadə ediblər, dağıdıblar və çox xoşagəlməz işlər də
görüblər. Onların hamısının qarşısı alınmalıdır. "Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyətində bu tədbirlər həyata
keçirilir və mən bu gün Pirverdiyevə tapşırıram: heç kəsdən çəkinmə, heç kəsdən qorxma. Mən səni təyin
edəndə verdiyim göstərişləri ardıcıl surətdə həyata keçir. Kim sənə mane olarsa, mənə xəbər ver. Çünki
bilirəm, keçmişdə bu işlərə mane olanlar da olubdur. İndi onları yaxına buraxmaq olmaz. Bizim bu sahə
Azərbaycanın sosial problemlərinin həll olunmasında xüsusi rol oynayır.
Ancaq Pirverdiyev burada düzgün dedi, israfçılıq var. Siz bilirsiniz, keçmişdə, Sovetlər İttifaqı vaxtı
elektrik enerjisi həm bol olub, – biz bunları yaratmışıq ki, bol olub, – həm də elektrik enerjisi çox ucuz idi.
Ona görə də biz elektrik enerjisinə qənaət etməyə öyrənməmişik.
Xatirimdədir, mən hələ Moskvada işləyəndə, Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini olanda o vaxt bu məsələləri müzakirə edirdik. O vaxt artıq SSRİ-də elektrik enerjisi sahəsində
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gərginlik yaranmışdı. Biz Qərb ölkələrini, kapitalist ölkələrini özümüzlə müqayisə edirdik. Orada, məsələn,
bir ailənin 5 otaqlı mənzili var, hər şeyi var. Ola bilər ki, 5 otağın ikisində televizor da var, maqnitofon və
sair var. Amma o hansı otaqda oturursa, orada lampalar yanır, televizor işləyir, qalan otaqlarda söndürürlər.
Rusiya da bizdəki kimi idi. Bəlkə indi düzəlibdir. Bəli, bunun 3 otağı, 4 otağı var, içəri girir, hər yerdə
lampaları yandırır. Əgər 2 otaqda televizor varsa, ikisi də işləyir, başqa şeylər də işləyir. İndi qış vaxtı bizdə
hələ yanacaq çatmadığına görə elektrik enerjisi çox yerlərdə, təəssüflər olsun ki, Bakı şəhərinin özündə də,
başqa yerlərdə yanacaq əvəzinə istifadə olunur. Allaha şükür, sobalar istehsal olunubdur, alırlar, elektrik
xəttinə qoşurlar, enerjinin çox hissəsini götürür, evində istilik yaradır, israfçılıq edir, pulunu da vermir.
Bu israfçılıq təkcə sizdə deyil, mən bunu buradan, Şəkidən deyirəm və bütün Azərbaycana aid edirəm.
Bunun qarşısı alınmalıdır. İnsan gərək hər şeyə öz malı kimi baxsın. Amma bizim Azərbaycan vətəndaşları
niyə öz malı kimi baxmırlar? Çünki işlədilən elektrik enerjisinin, burada dedilər, indi güc-bəla ilə 20 faizinin
haqqı ödənilir. 80 faizinin haqqı gəlmir. Deməli, elektrik enerjisini insanlar pulsuz alırlarsa, onların vecinə
deyil, evdə 5 lampa yandıracaq, 10 lampa yandıracaq, yaxud 1 lampa yandıracaqdır. Bilirsinizmi, bax, bu
şüur hələ bizdə yaranmayıbdır. Amma bu da elektrik enerjisinin haqqını ödəməyə məcbur etməyənə qədər
yaranmayacaqdır. Heç bir ölkədə belə qayda yoxdur. Mən MDB ölkələrini demirəm, orada bizimki kimi çox
yerlər var. Amma başqa ölkələri, bizim qonşu İranı götürün, bizim qardaş Türkiyəni götürün.
Hər kəs elektrik enerjisinin pulunu bir gün gecikdirdisə, enerjini kəsirlər. Kim olur-olsun: bu kasıbdır,
dövlətlidir, şəhid ailəsidir – fərqi yoxdur, enerjini kəsirlər. Bundan şikayət etməyə heç kimin haqqı yoxdur.
Çünki elektrik enerjisindən istifadə etmək istəyirsənsə, pulunu verməlisən. Pulunu vermirsənsə, sənə elektrik
enerjisi vermirlər. Amma biz hələ o səviyyəyə çatmamışıq. İnsanlarda bu keyfiyyəti yarada bilməmişik. Ona
görə də elektrik enerjisi istehsalına biz həddindən çox vəsait sərf edirik, əvəzində isə haqqını ala bilmirik.
Bax, bu da bizim büdcəyə çox böyük zərbə vurur. Ona görə mən bu gün "Azərenerji" Səhmdar Cəmiyyətinin
prezidentinə tapşırdım və siz də bilin. Enerji təchizatında fasilələrdir, nədir, bunu sonra siz özünüz
araşdıracaqsınız. Mən istəyirəm ki, Şəkidə insanlar elektrik enerjisi ilə normal təmin oluna bilsinlər. Bunun
üçün siz əlaqəyə girin, danışın. Ancaq gərək qazın pulunu ödədiyiniz kimi, elektrik enerjisinin də pulunu
ödəyəsiniz.
Onda elektrik enerjisini istədiyiniz qədər ala biləcəksiniz. Amma pulunu ödəyəndə, israfçılığa o qədər
yol verilməyəcəkdir. Onda siz elektrik enerjisini lazım olan qədər alacaqsınız və beləliklə də, nə o tərəfə, nə
də bu tərəfə çətinlik yaranacaqdır.
Mən çox məmnunam ki, indi Şəkiyə qaz gəlir. Burada İcra Hakimiyyətinin başçısı dedi ki, o illərdə, yəni
1970-ci illərdə biz Şəkidə 624 kilometr qaz xətləri yaratdıq. Necə oldu, bunu yaratdıq? Bizim imkanımız var
idi. O illərdə mən, bəli, həm Azərbaycanda qaz hasilatını artırmışdım, həm də Rusiyadan əlavə qaz alırdıq.
Aldığımız qaza heç pul da vermirdik. Çünki bu ümumi sovet iqtisadiyyatı idi. Çalışdım ki, qısa müddətdə
bizim bütün şəhərlərə və kəndlərin də çoxuna qaz xəttini çəkək. Yaxşı ki, çəkdik. İndi həmin 600 kilometr
qaz xəttini çəkmək olarmı, yoldaş Məlikov? Çəkmək olmaz. Buna nə qədər böyük vəsait lazımdır. Amma biz
o illərdə, 70- 80-ci illərdə həmin xətləri çəkdik. Onlar indi qalıbdır. 1996-cı ildə sizə verilən qaz kəsilmişdi,
indi bunu bərpa etdik və burada da danışıldı ki, bu, nə cür oldu. Biz Rusiyadan qaz almağa başladıq. Çünki
özümüz hasil edən qaz o qədər çox deyildir. Doğrudur, biz böyük bir qaz yatağı açmışıq – "Şahdəniz" yatağı.
Orada 1 trilyon kubmetrdən artıq qaz var. Ona görə də biz Türkiyə ilə o qazı həmin ölkəyə ixrac etmək üçün
müqavilə imzalamışıq. Oraya böyük vəsait qoyuruq. Yəni təkcə biz yox, bir çox xarici şirkətlərlə birlikdə.
Bir neçə ildən sonra biz oradan qaz hasil edəcəyik, Türkiyəyə satacağıq. Həm oradan qaz çıxaracağıq, həm
də neft quyularından səmt qazı alacağıq və o hesaba qaz artacaqdır. Onda əhalini qazla daha çox təmin etmək
imkanı yaranacaqdır. Amma indi yoxdur. Əgər vaxtilə biz 15-16 milyard kubmetr qaz hasil edirdiksə, indi 6
milyard kubmetr, bəlkə ondan da az qaz hasil edirik. Bu, Azərbaycanı təmin etmir. Ona görə, bəli, İlham
Əliyev vaxtilə təşəbbüs göstərdi, biz Rusiyadan qaz almağa başladıq. Amma ona da, siz bilirsiniz, çox pul
veririk. Rusiya qazı bizə müftə vermir. Qazın hər min kubmetrinə 52 dollar pul veririk. İndi ildə 4 milyard
kubmetr qaz alırıq. Bu da imkan verir ki, indi təkcə Bakını, onun ətrafını yox, başqa şəhərləri və rayonları da
qazla təmin edək. Mən çox məmnunam ki, burada qazı alanlar, onun haqqının 90 faizini verirlər. Bu, çox
yaxşı haldır. İstərdik ki, gələcəkdə də belə olsun. Burada Məlikov söz verdi, yaxın vaxtlarda Şəkiyə gələn
qazı artıracaqdır. Demək olar ki, şəhərin əksər hissəsi qazla təmin olunubdur. Elədirmi? Bu, böyük bir
hadisədir. Olmayanda, görürdünüz ki, qazsız yaşamaq necədir. İndi qaz alanda həm əhəmiyyətini, həm də
ləzzətini görürsünüz.
Beləliklə, biz bu işləri görürük ki, xalqın sosial vəziyyəti yaxşılaşsın. Bu, bizim vəzifəmizdir. Biz bunu
edirik. İqtisadiyyatı inkişaf etdiririk ki, gəlirlərimiz artsın və bunların nəticəsində xalqın rifah halını
yaxşılaşdıraq.
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Mən 2003-cü ilin dövlət büdcəsinin layihəsini təqdim etmişəm. Milli Məclisimiz bunu müzakirə edir,
yaxın günlərdə müzakirə qurtaracaqdır, güman edirəm ki, layihəni təsdiq edəcəklər. O büdcə ilə də biz bir
çox sosial məsələləri həll edəcəyik.
Mən bu gün deyə bilərəm ki, biz büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatlarda işləyən vətəndaşlarımızın tam
əksəriyyətinin maaşlarını artıracağıq. Burada Kiş kəndindən də müəllim çıxış etdi. Mən ona bildirmək
istəyirəm, qoy bütün müəllimlər də bilsinlər ki, onların maaşını mən 2003-cü ildə birinci növbədə
artıracağam. Özü də bu artım çox ciddi olacaqdır. Təkcə müəllimlər deyil, səhiyyə işçiləri də var,
mədəniyyət işçiləri də var, başqaları da. Əvvəlcədən demək istəmirəm. Büdcə təsdiq olunsun, sonra biz onun
planını quracağıq və ardıcıl surətdə, ilin birinci hissəsində bunların hamısı təmin olunacaqdır. İndi təsəvvür
edin, 1996-cı ildən indiyə qədər maaşlar 3, 4-3, 5 dəfə artıbdır. Maaşları hər il artırırıq. 2003-cü ildə də
artıracağıq.
Demək, bax, bu, bizim iqtisadiyyatımızın inkişafının nəticəsində əldə olunan imkanlardır ki, onu da biz
dərhal vətəndaşlarımızın rifahının yaxşılaşmasına yönəldirik. Bu da bizim vəzifəmizdir. Bunlar sosial
məsələlərdir. Ancaq bazar iqtisadiyyatı sistemində başqa məsələlərin çoxu artıq insanların özlərinin üzərinə
düşür. İnsanların özləri çalışmalı, təşəbbüskarlıq göstərməlidirlər.
Mən sizə deməliyəm ki, biz əhalidən və müəssisələrin bir çoxundan istifadə olunan elektrik enerjisinin,
qazın, suyun haqlarını yığa bilmədiyimizə görə, – bunun səbəblərini də mən sizə dedim, – ildə 350 milyon
dollar, bəlkə də çox vəsait itiririk.
Fərhad Əliyev: 600 milyon dollardan çox?
Heydər Əliyev: 600 milyon dollardan çox. Mən bilən, sən çox deyirsən, hə?
Fərhad Əliyev: Cənab prezident, mövcud qiymətlərlə təxminən 350 milyon dollardır, amma dünya
qiymətləri ilə götürdükdə, – İlham müəllim düz deyir, – həm qaza, həm də elektrik enerjisinə görə təxminən
655 milyon dollar subsidiya veririk.
Heydər Əliyev: Dünya qiymətləri ilə götürdükdə. Mən yenə də deyirəm, mövcud qiymətlərlə
götürdükdə biz əhalidən və müəssisələrdən elektrik enerjisinin, qazın, suyun pulunu, habelə kanalizasiya
xidmətinin haqqını ala bilmədiyimizə görə, təxminən 350 milyon dollar vəsaiti dövlətin hesabına ödəyirik.
Başa düşürsünüzmü? Əgər biz onları toplaya bilsəydik, bu 350 milyonu oraya sərf etməzdik,
vətəndaşlarımızın sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına yönəldərdik.
Mən ötən gün Bakı metrosu haqqında danışırdım. Mən indi 9 ildir burada işləyirəm, bu müddətdə Bakı
metrosunda gediş haqqı dəyişməyibdir – 250 manatdır. Amma Moskva metrosunda bizim pulla 1100
manatdır. Bakı metrosunun rentabelli işləməsi üçün gediş haqqı gərək 1000 manat olsun. Amma biz 250
manat alırıq. Deməli, hər dəfə biz vətəndaşlarımıza 750 manat pul veririk, güzəşt edirik. O, bunu dövlətə
verməlidir, amma biz ona veririk. Dolayısı ilə vətəndaşlarımıza yardım edirik. O cümlədən elektrik
enerjisinin pulunu versə, deməli, bu, onun cibindən gedəcəkdir. Enerjinin pulunu vermir, onu müftə alır. Bu
da bizim ona sosial yardımımızdır, sosial müdafiəmizdir. Amma yaxşı olar, hər şey düz olsun. Biz satırıq,
yəni dövlət satır, pulunu alır, aldığı pulun hamısını da başqa yerə sərf etmir, yenə də vətəndaşların rifah
halının yaxşılaşmasına, maaşların artmasına, digər sosial məsələlərə sərf edir. Bax, biz bu sistemi
yaratmalıyıq. Bu sistemi yaradandan sonra, mən sizi inandırıram, bizim yaşayışımız bundan daha da yaxşı
olacaqdır.
Güman edirəm ki, mənim bu sözlərimdən özünüz üçün nəticə çıxaracaqsınız. Şəkinin sakinləri
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, inkişaf etməsi yolunda ön sıralarda gedəcəklər.
Bu gün siz burada mənim fəaliyyətim haqqında danışdınız, mənə xoş sözlər dediniz. Sizə təşəkkür
edirəm. Mən 9 ildir ki, sizin iradənizlə, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə, ağır şəraitdə Azərbaycanın
prezidenti kimi bir vəzifəni daşıyıram. Bu gün də daşıyıram, sabah da və güman edirəm, bundan sonra da
daşıyacağam. Əmin ola bilərsiniz, bu vəzifə ağır vəzifədir, çətin vəzifədir. Kənardan bu vəzifənin həsrətində
olanlar çoxdur. Vaxtilə də bu vəzifəni əldə etmək istəyən adamlar vardı. Azərbaycanda 2-3 ildə bir neçə
Prezident dəyişdi. Hərəsi bir ildən artıq tab gətirə bilmədi, Azərbaycana rəhbərlik edə bilmədilər və
vəzifələrini qoyub qaçdılar. Amma bir halda ki, o ağır 1993-cü ildə xalq mənə müraciət etdi, etimad göstərdi,
mən bu vəzifəni üzərimə götürdüm. Mən indiyə qədər bu vəzifəni daşımışam, nə qədər ağır olsa, nə qədər
çətin olsa da, bunu daşıyacağam.
Bu gün mən mitinqdə dedim, bir də deyirəm, bütün problemlərin hamısını həll edirik və həll edəcəyik.
Respublikamız ilbəil yüksələcəkdir. Bir problem bizim üçün ən ağır problemdir. Bu da ErmənistanAzərbaycan münaqişəsini həll etməkdir. Biz bunu sülh yolu ilə həll etmək istəyirik. Çünki şəxsən mən
yenidən qan tökülməsini istəmirəm, yenidən müharibə başlamaq istəmirəm. 1994-cü ilin mayına qədər bizim
xalqımız o müharibənin nə olduğunu gördü. Xalqımız onun ağrı-acısını indiyə qədər də çəkir. Ona görə də
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bir şeyi sülh yolu ilə həll etmək olarsa, bu yolla həll etmək lazımdır. Ancaq bu da çətindir, bu da ağırdır.
Səbəblərini siz bilirsiniz. Amma sizə bəyan edirəm ki, bu məsələ ilə mən daim məşğul oluram və bundan
sonra da məşğul olacağam. İndiyə qədər əldə etdiyim bütün təcrübəni, biliyi, bütün beynəlxalq təşkilatlarla
yaratdığım əlaqələri, ATƏT-in Minsk qrupu ilə daim apardığım işlərin hamısını bundan sonra da davam
etdirəcəyəm ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək. Həll edəcəyik, mütləq həll edəcəyik və ölkəmiz bu bəladan
da qurtaracaq, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunacaq, vətəndaşlarımız öz yerinə-yurduna qayıdacaq və
respublikamız bundan sonra daha yüksək sürətlə inkişaf edəcəkdir.
Qalan işləri görərkən mən həmişə xalqa arxalanmışam, xalqa bel bağlamışam. Bu günlər vətəndaşlarla
həm mitinqdə, həm küçələrdə görüşlər onu göstərdi ki, bəli, yenə də xalq, yenə də xalq? Mənim həyatım
həmişə xalqla bir yerdə olub, bu gün də bir yerdədir, sabah da bir yerdə olacaqdır. İndiyə qədər mənim
həyatım xalqa xidmətdə keçib və gələcəkdə də bu xidmətimi davam etdirəcəyəm.
Mənə göstərdikləri etimada görə və burada gördüyüm xoş münasibətə görə bütün Şəki əhalisinə təşəkkür
edirəm. Ümidvar olmaq istəyirəm ki, Şəki camaatı gələcəkdə də mənə münasibətdə bu cür sağlam mövqedə
duracaq, dövlətçilik mövqeyində duracaq, Azərbaycan dövlətçiliyini müdafiə edəcək və Azərbaycanın
müstəqilliyinin möhkəmlənməsində öz xidmətlərini göstərəcəkdir. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «SABANÇI HOLDİNQ» ŞİRKƏTİNİN İDARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ
SAKİP SABANÇININ BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
(11 noyabr 2002)
Prezident sarayı
11 noyabr 2002-ci il
Hörmətli Sabançı!
Hörmətli qonaqlar!
Mən sizi Azərbaycanda səmimi-qəlbdən salamlayıram. Mənim xahişimlə Azərbaycana belə böyük
qrupda gəlməyinizi çox yüksək qiymətləndirirəm.
Hörmətli Sabançı ilə son vaxtlar bir neçə dəfə danışıqlarımız, görüşlərimiz olmuşdur. Mən onu Azərbaycana
dəvət etmişdim. Ancaq nəyi isə gözləyirmiş. İndi artıq həm özü gəlib, həm də özü ilə bərabər Azərbaycana çox
mötəbər insanlar, Türkiyənin hörmətli iş adamlarını gətiribdir. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük hadisədir. Çünki
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyədən Azərbaycana xeyli kiçik, orta, böyük iş
adamı gəlibdir. Amma indi gələn ən böyük iş adamlarından biri Sabançıdır. Ümumiyyətlə, Türkiyədə Sabançıya
bərabər ikinci iş adamı yoxdur. Ona görə bunu heç müqayisə etməyə ehtiyac yoxdur. Mən bu səfəri
qiymətləndirirəm, bizim ictimaiyyət də buna çox böyük əhəmiyyət verir.
Mən sizi Türkiyədə dəvət edəndən sonra və məlum olanda ki, Azərbaycana gələcəksiniz, sizin bu
səfərinizə böyük maraq var idi. Nəhayət, siz bunu həyata keçirdiniz. Ancaq mən burada bir məna da
görürəm. Görünür ki, Sabançı 3 noyabr seçkilərinin keçməsini gözləyirmiş ki, məclis seçilsin və ondan
sonra Azərbaycana gələsiniz.
S a k i p S a b a n ç i: Onda daha yaxşı olacaqdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda daha yaxşı olur. Mən bilirəm ki, siz bu seçkilərin nəticəsini bəyənmisiniz.
S a k i p S a b a n ç i: Bəyənmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəyənmisiniz və demisiniz ki, daha da yaxşıdır ki, indi Türkiyədə bir partiya iqtidarda
olaçaqdır. Bu sizin sözlərinizdir, qəzetdə yazmışdılar, mən oxudum. Mən düşünürəm, yəqin siz gözləyirdiniz ki,
Azərbaycana məhz yeni bir parlament, hökumət seçiləndən sonra gələsiniz. Amma baxmayaraq, bilirəm, sizin
hökumətdən heç bir asılılığınız yoxdur. Hər bir hökumətin vaxtında, hər bir iqtidarın vaxtında Sabançı Sabançı
olaraq qalıbdır. Çox vaxt iqtidarın, hökumətin Sabançıya ehtiyaçı olur, nəinki Sabançının hökumətə.
Çünki bazar iqtisadiyyatının qanunu belədir. Sərbəst iqtisadiyyatdır, iş adamı sərbəstdir, heç kəsdən də
asılı deyildir. Öz işini normal görür, ölkəsinə mənfəət gətirir, vergiləri verir, büdcəni doldurur və beləliklə də
onun müstəqilliyi başqalarına nisbətən daha da çoxdur, yüksəkdir.
Məmnunam ki, siz Türkiyədə yeni bir həyat başladığı zaman Azərbaycana gəlmisiniz. Mən bunu da çox
qiymətləndirirəm. Fürsətdən istifadə edərək, Türkiyə Cümhuriyyəti və xalqını seçkilərin uğurlu keçməsi
münasibətilə bir daha təbrik edirəm. Mən seçkilərdə qalib gələn partiyanın başqanı hörmətli Ərdoğanı dərhal
telefonla təbrik etdim, ona uğurlar dilədim. Müxalifətdə olan, seçkilərdə ikinci yeri tutan partiyanın başqanı
hörmətli Dəniz Baykalı da təbrik etdim, ona uğurlar arzuladım. Güman edirəm, yaxın vaxtlarda yeni
hökumət yaranacaq və Türkiyə iqtisadi məsələlərin həll olunmasında daha da uğurlu işlər görəcəkdir. Belə
bir vaxtda sizin buraya gəlməyiniz onu göstərir ki, Türkiyə–Azərbaycan iqtisadi əlaqələri daha da
genişlənəcəkdir.
Siz Azərbaycanı görəcəksiniz, onun buğunkü həyatını görəcəksiniz və burada hansı işləri görəcəksinizsə,
təbiidir, onu da özünüz müəyyən edəcəksiniz. Mən sizə təşəkkür edirəm.
Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən cənab Sakip Sabançi dedi:
– Hörmətli Prezident, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, 35 ildən bəri gözəl bir xalq üçün xidmət göstərirsiniz.
Siz bir memar olaraq, bir çox sahələrdə olduğu kimi, ölkənizin irəliyə getməsi üçün də əvəzsiz işlər
görmüsünüz. Əgər son on ili keçmiş illərlə müqayisə etsək, yeni ruh insanların gördüyü işi sürətləndirdi.
Dövlət müəssisələri vaxtilə çox önəmli və yolgöstərici idi. Bu gün məmləkətinizdə 15-16 ədəd özəl
universitet yaratdınız. Dövlətin də universitetləri var idi. Ancaq əskidən yalnız dövlətin universitetləri
varkən, rəqabət məsələsi gündəmə gəlmirdi. İndi rəqabət dövrüdür. Müqayisə etsək, dövlət sektorundakı
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universitetlər özəl sektorlardakı universitetlərlə birlikdə yeniliklər gətirəcəkdir. Hansı sahə olur-olsun, hansı
insan idarə edir-etsin, aparılan rəqabət insanlara məmnunluq gətirir.
Mən zati-alinizi İstanbulda dinləyərkən çox təsirləndim. Sonra hörmətli naziriniz Fərhad bəyi dinlədiyim
zaman ayrıca təsirləndim. Sizin enerji sahəsində inkişafınızın hədəflərə çatmasını qiymətləndirərkən tamamilə
təsirləndim. Zati-aliniz kürsüdə danışarkən, «Çalışsan da, çalışmasan da mən səni dəvət edəcəm» – dediniz. Bu,
bir məsələni anladır. Yəni təşəbbüs xeyirlidirsə, insanlığa, ölkələrə fayda verirsə, belə təşəbbüslər həyata
keçirilməli, təşviq olunmalıdır. Bu məhz bunu anladır.
Enerji sahəsində zati-alinizin rəhbərliyi ilə məmləkətinizdə son ildə görülən işlərə, inkişafa görə Sizə hər
kəs mütləq təşəkkür edir və biz də təşəkkürümüzü bildiririk. Arzu edirik ki, uzun illər yaşayın, rəhbərliyiniz
davam etsin və iki qardaş ölkə kimi dialoqlarımız daha da yaxşı olsun.
Mən bir eyibli işimi də söyləmək məcburiyyətindəyəm. Bu gözəl məmləkətinizə indiyə kimi gələ
bilməmişəm. Bundan çox peşmanam. Amma bu keçmişdir. İndi irəliyə baxmaq daha yaxşıdır. Artıq ölkəmdə
seçkilər başa çatdı. Əvvəllər söyləyirdim ki, partiyalar haqqında qanunları dəyişdirin, seçkilər haqqında
qanunu dəyişdirin və ondan sonra seçkilərə gedin. Bu qanunların dəyişməsini bir səbəbə görə istəyirdim. Bu
səbəb güclü, davamlı hakimiyyətin gəlməsi idi, buna həsrət idik, bunu gözləyirdik. Bunu partiya liderlərinə
anlada bilmədik. Söylədik, söylədik – hamısı havada uçub getdi. Amma xalqımız səs verdi, liderlərin görə
bilmədiyi işi xalq gördü. Xalq nə etdi? Təkbaşına güçlü bir hakimiyyət yaratdı. Bu, təşəbbüs yolunu açacaq,
evimizin içində, digər məmləkətlərdə görəcəyimiz işlərin, qoyacağımız sərmayələrin yolunu açacaqdır. Bundan
hər kəs zövq alırsa, deyirəm ki, irəliyə gedəcəyik.
Qonaqpərvərlik göstərib bizi qəbul etdiyinizə görə, zati-alinizə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Cənab
Prezident, icazənizlə, dəyərli həmkarlarım Sizə öz fəaliyyətləri barədə qısa məlumatlar versinlər.
N i h a t G ö k y i g i t («Tekfen holdinq»in idarə heyətinin sədri): Möhtərəm Prezident, mən buraya
yenidən gəlmişəm. Şirkətimiz neft sənayesində Azərbaycanın yüz ildən də artıq olan çox qiymətli
təcrübəsindən istifadə edərək, gözəl bir qrup yaratdı, onu müasir texniki avadanlıqla, tikinti materialları ilə
təmin etdik. Bu qrup yaxşı işlər görübdür. Bakı–Supsa boru xəttinin Azərbaycan hissəsini tamamladıq. Eyni
zamanda, burada neft sahəsində davamlı işlər görür. Ən önəmlisi isə, Bakıdakı bir terminalı tikməkdəyik.
Burada ikinci bir iş də görürük. Bayılda sizin gəmi təmiri zavodunuz var. O, sovet vaxtından qalıbdır və
köhnəlibdir. Biz onun bir hissəsini aldıq, sərmayə qoyduq və müəyyən xidməti işlər görməyə başladıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, Dövlət Neft Şirkətinin işləridir?
N i h a t G ö k y i g i t: Bəli. İndi daha böyük işlər var. Biz oranı tamamilə bərpa edirik və 25 milyon dollar
sərmayə qoyacağıq. Həmçinin, gələcəkdə burada neft şirkətlərinə 120 milyon dollarlıq iş görəcəyik. Mən başqa
işləri demirəm, amma yeri gəlmişkən, bir xahiş edəcəyəm. Hər il İstanbulda keçirilən «Üç dənizin hekayəsi»
konfransında Siz buna yeni bir ad tapdınız, «Üç dənizin əfsanəsi» dediniz. Biz buna çox sevindik. Amma dediniz
ki, Bakı–Tbilisi–Ceyhan əfsanəsi artıq bitdi. Yeni əfsanələr axtarın. Biz də axtarmağa başlamışıq.
Cənab Prezident, hər il iyunun 6-da İstanbulda keçiriləcək toplantımızda Sizin iştirakınızı çox arzu edirik. Bu
toplantı dünyadakı ən böyük neft şirkətlərinin inkişafına xidmət edir. Türkiyə və Azərbaycanın iqtisadi inkişafında
çox böyük xidmətlər göstərdiniz. Bunlardan biri də İstanbulda hər il keçirilən «Üç dənizin əfsanəsi» adlı
konfransda iştirak etməyə qərar verməyinizdir. Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin konfransınızı həmişə dəstəkləmişəm. Bunu bilirsiniz. Son dəfə də sizin
konfransda iştirak etdim və bundan çox məmnun oldum. Siz konfransın adını «Üç dənizin hekayəsi»
qoymusunuz. Mən isə dedim, bu, «Üç dənizin əfsanəsi»dir. Amma biz bu əfsanəyə son qoyduq. Əvvəllər
onlar fikirləşirdilər ki, üç dəniz nə olacaqdır. Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru xətti ilə biz üç dənizin əfsanəsini
qurtardıq. Xəzər dənizini, Qara dənizi və Aralıq dənizini bir-biri ilə bağlayırıq. 15–20 il bundan öncə Türkiyədə, Azərbaycanda heç kəsin ağlına gəlməzdi ki, belə bir şey ola bilər. Amma artıq bu gerçəklikdir, biz
bunu etmişik. İndi sizin şirkətiniz burada terminal tikir. İlk neft bu terminalda toplanacaq, oradan Bakı–
Tbilisi–Ceyhan boru kəməri ilə Ceyhan limanına gedəcəkdir.
N i h a t G ö k y i g i t: Yeni əfsanə üzərində çalışırıq. Sizin dəstəyinizə böyük ehtiyacımız var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz elə bir əfsanə tapın ki, o məni cəlb etsin, oraya gələ bilim.
N i h a t G ö k y i g i t: Azərbaycan qazının Türkiyəyə çatdırılması və oradan Avropaya göndərilməsi.
Bu da bir əfsanədir, amma həqiqət olacaqdır. Növbəti konfransda bu məsələni müzakirə edəcəyik. Əgər bu
konfransa gəlsəniz, çox məmnun olarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər konfransda bu məsələni müzakirə etsəniz, mən gələrəm.
S a k i p S a b a n ç i: Hörmətli Cümhur başqanım, bizim bir qərarımız da var. Əgər gəlsəniz, mənim
universitetimə, muzeyimə də gedəcəksiniz. Mən də Nihat bəyə qoşularaq deyirəm ki, əgər həmin konfransa
gəlsəniz, bundan böyük şərəf duyacağıq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah.
Z e y n a l a b d i n E n s e y («Türk–Amerika» işbirliyinin rəhbəri): Möhtərəm Prezident, hamınızı
hörmət və ehtiramla salamlayıram. Mən İstanbulda yerləşən bir toxuculuq fabrikinin sahibiyəm. Bir ipək
fabrikimiz, İzmirdə konteyner zavodumuz da var. Digər sahələrdə də fəaliyyət göstəririk. Mən də
Azərbaycana ilk dəfə gəlirəm. Biz digər türkdilli respublikaları gəzdik, amma buraya gəlmək qismət olmamışdı. Amma indi gəlmişəm, Sizinlə görüşməkdən çox məmnunam. Burada bir çox işlər görmək barədə
düşüncələrimiz var. Çünki Sizi çox sevirik. Azərbaycan bizim qardaşımızdır. Siz də onun çox hörmətli,
sevimli cümhur başqanısınız. Ona görə də Sizi bir daha ehtiramla salamlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
B ü l ə n d Ə c z a ç i b a ş ı («Əczaçibaşı Holdinq»in idarə heyətinin sədri): Hörmətli Cümhur başqanım,
hüzurunuzda olmaqdan çox böyük qürur duyuram. Mən buraya ikinci dəfədir gəlirəm. Çox gözəl ölkənizə birinci
dəfə gəlməyimdən xeyli vaxt keçibdir. 9-cu cümhur başqanımız hörmətli Süleyman Dəmirəl ilə gəlmişdim.
Keçən illər ərzində Azərbaycanda baş verən inkişafı, dəyişikliyi gördük, heyran olduq. Buraya gəlməyimdən on il
keçib və aradakı fərqi görməmək mümkün deyildir. Biz bu inkişafı həm izləyirik, həm də bunun bir parçası olmaq
arzusundayıq. Azərbaycanda bir çox sahələrlə əlaqələrimiz var. Sərmayə qoymaq üçün imkanları araşdırmaq
istəyirik. Qarşıdakı illərdə Azərbaycana sərmayə qoymağı gözləyirik və onun həcmini artırmağı planlaşdırırıq.
Azərbaycana sərmayə qoymaq bizim üçün şərəfdir. İnşallah, əlaqələrimizi irəliyə aparacağıq. Minnətdaram.
Ə r d o ğ a n D ə m i r ö r ə n («Dəmirörən şirkətlər qrupu»nun sədri): Cənab Prezident, biz Türkiyədə
evlərə qaz sahəsində xidmət göstərən ikinci qrupuq. 25 vilayətdə fəaliyyət göstəririk. Eyni zamanda, ağır
sənaye ilə, təhsil və digər işlərlə də məşğuluq. Bir neçə ildir ölkənizlə əlaqədəyik. Buraya sərmayə qoymaq
üçün mütəxəssislərimiz araşdırmalar aparırlar. Hazırda son məlumatları gözləyirik. Onları aldıqdan sonra
Sizin təbii qaz boru xətləri keçən bölgələrdə stansiyalar qurub, bəzi işləri görmək istəyirik.
Bu mənim Azərbaycana ikinci səfərimdir. Ölkənizdə əmin-amanlığı, sabitliyi görməkdən məmnunuq. Biz
Sizinlə hər zaman çalışmağa hazırıq. İnşallah, birgə işlərimiz olacaqdır. Bizi dinlədiyiniz üçün hörmət və
ehtiramımı bildirirəm.
H ü s a m ə d d i n K a v i («Kavi Kablo» şirkəti idarə heyətinin və İstanbul Sənaye Palatasının sədri):
Hörmətli Cümhur başqanım, şirkətimiz bir neçə ildir energetika sektorunda fəaliyyət göstərir. Hörmətli nazirinizlə
iyun ayında İstanbul Sənaye Palatasında görüşmüşdük. Orada 50-dən çox sənaye şirkətinin rəhbərləri hörmətli
naziri dinləmiş, düşüncələrini paylaşmışlar. Həmkarlarımız Azərbaycana sərmayə qoymaq, yeni layihələr həyata
keçirmək üçün məlumat əldə etmişlər. İnanıram ki, onların bu sahədəki çalışmaları nəticə verəcəkdir. Çünki
Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin bölgənin enerji ehtiyatlarından istifadədə oynayacağı böyük bir rol yeni iş
yerləri, sərmayə imkanları açacaqdır. Biz bundan sonra da əlaqələrimizi inkişaf etdirməyi və xalqlarımıza
sədaqətlə xidmət etməyi düşünürük. Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
S a k i p S a b a n ç i: Hörmətli Cümhur başqanım, bütün həmkarlarım adından Sizə bir daha təşəkkür
edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizə təşəkkür edirəm ki, Azərbaycana gəlmisiniz və sizinlə bu qədər iş
adamları gəlibdir. Mən bunu sadə bir hadisə hesab etmirəm. Bunun nəticəsi olacaqdır. Mən buna inanıram. Bu
da Türkiyə iş adamlarının Azərbaycanda iş alması məsələsini daha da irəliyə aparacaqdır.
Mənim İstanbulda Türkiyənin iş adamları ilə görüşməyim – çox məmnunam ki, siz o görüşdə iştirak edirdiniz,
biz bir yerdə söhbət etdik – bu məqsədi daşıyırdı ki, onları bir daha Azərbaycana dəvət edim, Azərbaycana
gəlməyə həvəsləndirim. Onlara bir daha deyim ki, siz Türkiyədə, başqa ölkələrdə iş görürsünüz. Ancaq
Azərbaycanda da iş görməyin sizə də, Azərbaycana da faydası var və Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin inkişaf
etməsində çox böyük əhəmiyyəti var.
Mənim cibimdə Sabançinin kartı var. Bunu görürsənmi? Sən bunu mənə orada verdin, elədirmi?
S a k i p S a b a n ç i: Bəli, görürəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən elə bildin ki, mən bunu alıb nə isə edəcəyəm. Cibimdə saxlamışam. Dedim
ki, Sabançi Bakıya gələnə qədər bu mənim cibimdə qalmalıdır. O gəlsin, burada işlərimizi birlikdə görək.
N i h a t G ö k y i g i t: Cənab Prezident, o özünü ələ vermişdir. Yəni artıq buradan qaça bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, o buradadır. Bu, onun pasportudur, mənim cibimdədir. Sizə bir daha təşəkkür
edirəm
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NATO/AVROATLANTİKA TƏRƏFDAŞLIQ ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ
ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN PRAQA ŞƏHƏRİNƏ YOLA
DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ
İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏ
(21 noyabr 2002)
21 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Praqaya səfərim sizə məlumdur, elan olunubdur. Orada NATO/Avroatlantika
Tərəfdaşlıq Şurasının üzvü olan ölkələrin dövlət və hökumət başçılarının sammiti keçirilir. Tərəfdaş
ölkələrin dövlət başçıları, nümayəndə heyətləri də sammitə dəvət ediliblər. Mən də oraya gedirəm. Sammitdə
iştirak edəcəyik. Sizə başqa bir söz deyə bilmərəm, çünki ayrı bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Eduard Şevardnadze ilə görüşəcəksiniz. Onların ekoloji sənədə qol
çəkməməsi Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsini ləngidə bilərmi?
C a v a b: Bu bizi narahat edir. Biz bu barədə işləyirik, bp də işləyir. Vudvordun müavini
Gürcüstandadır. Bir neçə gün bundan öncə mən bu məsələni bp-nin, bizim neft şirkətinin rəhbərləri ilə
müzakirə etmişəm. Həqiqətən, Gürcüstanda tamamilə anlaşılmaz hərəkətlər edirlər, halbuki, bizim vaxtımız
çox azdır. Noyabrın sonunda biz hər şeyi həll etməliyik. Ona görə də, təbiidir ki, mən Şevardnadze ilə bu
barədə danışacağam.
S u a l: Cənab Prezident, bu gün Köçəryanla görüşünüz gözlənilir. Lakin deyirlər ki, Ermənistanda
qarşıdakı prezident seçkiləri ilə əlaqədar Köçəryanın hansısa kompromislərə gedəcəyini gözləmək,
bunu proqnozlaşdırmaq çətindir. Siz bu fikirlə razısınızmı?
C a v a b: Mən heç vaxt heç nəyi proqnozlaşdırmıram. Mən görüşürəm, söhbət edirəm və nəticələrə görə nə
edə bildiyimizi müəyyən edirik. Mən heç nəyi proqnozlaşdırmıram.
S u a l: Cənab Prezident, «LUKoyl»un Azərbaycandakı layihələrdən çıxması xarici ölkələrin
kütləvi informasiya vasitələrinin də diqqət mərkəzindədir. Vahid Ələkbərov Azərbaycana gələndə
yəqin Sizə də məlumat veribdir. Bu barədə nə deyərdiniz?
C a v a b: Bəli, bilirəm. Axı deyəsən Dövlət Neft Şirkətindən sizə bu barədə məlumat veriblər. Bilirsiniz,
bu, kommersiya məsələləridir. Harada pul çoxdursa, oraya gedirlər. Məsələn, əgər həqiqətən «LUKoyl»
payını özgəsinə satırsa, burada bizi narahat edəcək heç bir şey yoxdur. «İtoçu» kimi böyük bir şirkət vaxtilə
müqavilədə iştirak etmirdi, sonra gəlib iştirakçıların bəzilərinin – «Pennzoyl»un, «Makdermott»un paylarını
aldı, bizim layihəyə daxil oldu. Özü də biz onlardan razıyıq. Əgər onlar bunu da alıb burada işləsələr, bizim
üçün fərqi yoxdur. Narahatçılığa əsas yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Fransa prezidenti ilə görüşünüz də gözlənilirmi?
C a v a b: Bəlkə də görüşdüm.
S u a l: Cənab Prezident, Qukasyanın Fransadakı görüşü...
C a v a b: Mənim qızım, elə söz de ki, bizə layiq olsun. Deyirsən, o, layiqli adamdır ki, mən onun
haqqında sənə cavab verim? Belə sualları başqa adamlara ver.
S u a l: Cənab Prezident, Azərbaycan futbolunu böhrandan çıxarmaq mümkündürmü?
C a v a b: Sənə məsləhət görürəm, get böhrandan çıxart.
S u a l: Cənab Prezident, Moskvada yaşayan azərbaycanlılarla bağlı son hadisələrlə əlaqədar Siz
Baş nazirin birinci müavini Abbas Abbasovu oraya göndərmişdiniz və səhv etmirəmsə, Rusiya
prezidenti ilə də danışmışdınız. Siz bu məsələ ilə əlaqədar narahatlığınızı bildirdinizmi, bu məsələ
müzakirə olundumu?
C a v a b: Bəli, bəli... Mən də demişəm, nümayəndə də göndərmişəm. Danışıqlar aparmışıq. Məsələ belədir,
mən hesab etmirəm ki, azərbaycanlılara qarşı orada kimsə qəsdən nə isə edir. Bunu şişirtmək lazım deyildir. Siz
hər gün axşam Rusiyanın televiziya kanallarına baxanda görürsünüz ki, bir yerdə öldürdülər, başqa bir yerdə
partlatdılar... Bunlar azərbaycanlılar deyil ki, Rusiyanın öz vətəndaşlarıdır. İndi Rusiyada, Moskvanın özündə,
başqa yerlərdə həddindən artıq azərbaycanlı yaşayır. Onların içərisində bizneslə məşğul olanlar var. Təbiidir, ola
bilər, cinayətkarlıq edənlər, başqaları da var. Kimsə haradasa «ilişir», tutulur, hansısa bir əngələ düşür... Amma
bunu dramatikləşdirib «Rusiyada azərbaycanlılara qarşı belə etdilər, elə etdilər»– demək tamamilə yalandır,

521

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

ədalətsiz bir şeydir. Mən sizə deyirəm, bunları şişirtməyin. Bunlar problem deyil, yəni mən Rusiyada azərbaycanlılara qarşı ümumi mənfi münasibət görmürəm. Azərbaycanlıların əksəriyyəti orada yaxşı yaşayır, uğurla fəaliyyət
göstərir, güzəranları yaxşıdır. İndi kimsə, haradasa özünü hansısa əngələ salırsa, yaxud qanunsuz hərəkət edirsə,
təbiidir ki, buna münasibət olmalıdır. Sağ olun.
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NATO AVROATLANTİKA TƏRƏFDAŞLIQ ŞURASININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN
DÖVLƏT VƏ HÖKUMƏT BAŞÇILARININ ZİRVƏ GÖRÜŞÜNDƏ ÇIXIŞI
(22 noyabr 2002)
22 noyabr 2002-ci il
Hörmətli cənab Sədr!
Hörmətli həmkarlar!
Dünya son dərəcə mürəkkəb bir dövr yaşayır. Beynəlxalq terrorizm bəzi dövlətlərin dəstəyindən istifadə
edərək, dünya nizamına qarşı həmlələr edir, ekstremizm, təcavüzkar millətçilik və davakar separatizm
ideologiyası əsasında yeni qarşıdurma xətləri yaratmağa çalışır, sərhədləri yenidən bölməyə və dəyişməyə
cəhd göstərir.
Beynəlxalq sistemin ümumi təhlükəyə qarşı səmərəli mübarizə aparmaq qabiliyyəti ciddi sınağa çəkilir.
11 sentyabr faciəsindən dərhal sonra Avroatlantika birliyi antiterror kolasiyası yaratdı və Azərbaycan ilk
gündən bu koalisiyaya qoşuldu. Biz bu gün də başqa ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar ilə birlikdə bu
təhlükələrə qarşı əlimizdən gələni edirik. Təhlükələrin xarakteri və miqyasları NATO/Avroatlantika
Tərəfdaşlıq Şurası çərçivəsində birgə və hərtərəfli mübarizə üçün hər cür məhdudiyyətləri, o cümlədən də
coğrafi məhdudiyyətləri aradan qaldırır.
Lakin bu təhlükə 11 sentyabrdan əvvəl də mövcud idi. Terrorizm və onunla bağlı beynəlxalq
cinayətkarlıq ocaqları münaqişə zonalarında və qanuni hakimiyyətlər tərəfindən nəzarət olunmayan
ərazilərdə formalaşır. Bu ərazilər isə təcavüzkar millətçilik və zorakı separatizm siyasətindən doğan
müharibələr nəticəsində meydana çıxır. Bu mənada Cənubi Qafqaz ən çox narahatlıq doğuran regiondur.
Azərbaycan beynəlxalq terrorizmə və ekstremizmə qarşı barışmaz mübarizə apararaq, əsas səylərini öz
ərazilərini Ermənistanın işğalından azad etməyə və orada qanun-qaydanı və nəzarəti bərpa etməyə yönəldir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Avroatlantika Tərəfdaşlığının bütün
dövlətlərinin mənafelərinə uyğundur. Nə qədər ki, gec deyil, dünya birliyi beynəlxalq norma və prinsiplərinə
uyğun olaraq, Azərbaycanın suverenliyinin və ərazi bütövlüyünün tam bərpa olunması əsasında münaqişənin
sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün əlindən gələni etməlidir.
Azərbaycan NATO ilə tərəfdaşlığı gələcək Avroatlantika təhlükəsizlik sisteminin əsası kimi
qiymətləndirərək, Alyans ilə inteqrasiya tərəfdaşlığına və intensiv ikitərəfli dialoqa səy göstərir. Bununla
yanaşı, Alyans və Tərəfdaşlıq üzvlərinin artmaqda olan qarşılıqlı asılılığını, tərəfdaşların mənafe və
tələbatının daha çox nəzərə alınması zəruriliyini qeyd etmək istəyirəm.
Biz NATO tərəfindən Cənubi Qafqaza diqqətin artdığını görürük. Lakin hər cür regional təşəbbüslər və
təkliflər ilk növbədə müharibələrin nəticələrinin aradan qaldırılmasına və dövlətlər arasında beynəlxalq
miqyasda tanınmış sərhədlərin bərpa olunmasına yönəldilməlidir.
Biz məmnunluqla qeyd edirik ki, NATO ilə Rusiya arasında yeni qarşılıqlı münasibətlər inkişaf
etməkdədir, bu isə Avropanın müxtəlif regionlarında böhranların aradan qaldırılması üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edə bilər.
Mən Alyansa daxil olmaq barədə dəvət almış dövlətləri təbrik edirəm. NATO-nun yeritdiyi açıq qapı
siyasətini qiymətləndirirəm.
Cənab Sədr!
Qarşımızda duran məqsədlər böyük səylər tələb edir. Lakin bizim geri çəkilməyə ixtiyarımız yoxdur.
Bizim müqəddəs vəzifəmiz gələcək nəsillərə təhlükəsiz və sabit dünya bəxş etməkdir.
Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.
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PRAQAYA SƏFƏRİNİ BAŞA ÇATDIRARAQ
BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ
MÜSAHİBƏ
(22 noyabr 2002)
22 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin bəziləriniz orada mənimlə idiniz, yəqin ki, hər şeyi görmüsünüz,
bilirsiniz.
NATO-nun toplantısı yaxşı keçdi. Mən bundan çox razıyam, çox məmnunam. Bunu deyə bilərəm. Orada
prezident Şevardnadze ilə görüşüm oldu. Prezident Köçəryan ilə təkbətək görüşüm oldu, Minsk qrupunun
həmsədrləri də orada idilər, onlar da bu görüşə qoşuldular. Danışdıq, yenə də bəzi məsələləri müzakirə etdik.
Mən də, Köçəryan da və Minsk qrupunun həmsədrləri də belə fikirdə olduq ki, biz bu görüşləri davam
etdirəcəyik ki, bunların vasitəsilə, ümumi səylərlə məsələnin sülh yolu ilə həllinə nail olaq.
Prezident Şevardnadze ilə görüşümüzdə bizim müxbirlərdən, deyəsən, Elmira Axundova ona Bakı–
Tbilisi–Ceyhan haqqında sual verdi. Başqa söhbətlərimiz də oldu. Amma Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında da
söhbətimiz oldu. Onlarda ekologiya ilə məşğul olanlar marşrut məsələsini yenidən qaldırıblar. O mənə dedi
ki, buraya gəlməmişdən bir gün əvvəl bp-nin prezidenti Vudvordu və başqalarını qəbul edibdir. Onlara deyib
ki, bu məsələləri ayın 30-dək həll edəcəkdir. Mənə söz verdi ki, Tbilisiyə dönən kimi, bu işlə daha da ciddi
məşğul olacaqdır. Görək.
S u a l: Cənab Prezident, Siz Türkiyə və Fransa prezidentləri ilə də görüşdünüz. Bu barədə
mətbuata açıqlama verilmədi. Görüşlərdə hansı məsələlər müzakirə olundu?
C a v a b: Bəli, mən Fransa prezidenti Jak Şirak ilə də görüşdüm. Bu, əvvəlcədən planlaşdırılmışdı. Onun
vasitəçilik missiyası, iştirakı ilə əvvəllər iki dəfə Parisdə də Köçəryanla görüşmüşdük. Yenə də bu mövzuya
qayıtdıq, ümumi söhbət etdik. Jak Şirak görüşdə də, ziyafətdə biz rastlaşanda da dedi ki, o bu məsələdə
əlindən gələni etməyə hazırdır. Onunla görüşümüz bu barədə oldu.
Prezident Sezər ilə də görüşdük, Türkiyədə, Azərbaycanda işlər, bizim münasibətlərimiz haqqında söhbət
etdik. Yəni yeni bir şey olmadı.
S u a l: Cənab Prezident, o, Gürcüstanda ortaya çıxan məsələ ilə bağlı narahatlığını bildirdimi?
C a v a b: Bəli, o da narahatdır.
S u a l: Cənab Prezident, Amerikanın dövlət başçısı Corc Buş dünyada tanınmış terrorçu
təşkilatların dövri olaraq siyahısını açıqlayır. Amma Azərbaycanda terror aktları törətmiş «Asala» və
«Sadval» kimi təşkilatlar o siyahıda yoxdur. Azərbaycan bununla bağlı məsələ qaldıracaqmı?
C a v a b: Vallah, bilmirəm, cənab Corc Buş o siyahını harada açıqlayıbdır. Mən bilmirəm. İndi dünyada
o qədər təşkilatlar var ki, onların hamısının adını oraya salmaq bəlkə də mümkün deyildir. Yəqin ki,
beynəlxalq terrorizmdə ən çox məşhur olan təşkilatların adlarını deyiblər. Hər halda, biz həmişə demişik,
yenə də deyirik, Azərbaycana qarşı terrorlar olubdur və bu təhlükə bu gün də var. Ona görə də biz həm
ümumbəşəri nöqteyi-nəzərdən, həm də öz ölkəmizin mənafeyi nöqteyi-nəzərindən antiterror koalisiyasına
qoşulmuşuq.
S u a l: Cənab Prezident, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İraqla bağlı siyasətini necə
qiymətləndirirsiniz?
C a v a b: Mənim sizə deyiləsi bir sözüm yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, 907-ci maddənin tamamilə ləğv olunması ilə bağlı ABŞ hökumətində belə
fikirlər irəliyə sürürdülər ki, Konqresdə çoxluq təşkil etmirlər, ona görə bu məsələ həll olunmur. İndi
prezident Corc Buşun Respublikaçılar Partiyası Konqresdə çoxluğu ələ alıbdır. Siz də onlara təbrik
məktubu göndərmişdiniz. Ümumiyyətlə, danışıqlarınızda bu məsələni qaldırmısınızmı?
C a v a b: Bilirsiniz, biz hələ də ki, bu məsələni qaldırmamışıq. Gəlin dərinə getməyək. Mən prezident
Corc Buşla Praqada konsertdə – orada balet göstərdilər – ayaqüstü görüşdük, bir balaca söhbət etdik. Ancaq
biz hələ bu məsələni qaldırmamışıq. Gəlin bu gecə vaxtı məsələnin dərininə getməyək. Sağ olun.
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ABŞ PREZİDENTİNİN XƏZƏR HÖVZƏSİNİN ENERJİ DİPLOMATİYASI ÜZRƏ
XÜSUSİ NÜMAYƏNDƏSİ, SƏFİR STİVEN MƏNN
İLƏ GÖRÜŞÜ
(24 noyabr 2002)
Prezident sarayı
24 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, Sizi salamlayıram, və yenidən görüşməyimdən çox məmnun
olduğumu bildirirəm. Hesab edirəm, Azərbaycana bu səfərinizi çox vaxtında həyata keçirmisiniz. Bu, sizə
məlum olan səbəblərə görə indi çox vacibdir. Güman edirəm ki, bu səfəriniz indiki mərhələdə Bakı–Tbilisi–
Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar məsələlərin həllinə kömək edəcəkdir.
Burada elə bir gizli şey yoxdur, ona görə mən mətbuatdan da gizlətmək istəmirəm. Son vaxtlar
Gürcüstanda Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin inşasına başlanması ilə əlaqədar bəzi problemlər yaranıbdır.
Mən Praqaya getməzdən qabaq səfir Ross Uilson gəlmişdi, o məndən xahiş edirdi ki, bu məsələnin həllinə
kömək edim, Praqada Gürcüstan prezidenti Eduard Şevardnadze ilə bu barədə lazımi danışıqlar aparım. Mən
isə ona dedim ki, onsuz da bu problemlə məşğulam. Təbiidir ki, Praqada prezident Şevardnadze ilə söhbət
etdik. Amma mən arzu edərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu məsələdə ciddi addımlar atsın. Güman
edirəm ki, siz elə bu məqsəd üçün gəlmisiniz.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, səmimi qəbul üçün təşəkkür edirəm. Sizinlə hər bir görüşdən şərəf
duyduğumu vurğulayıram.
Məlumat verim ki, İqtisad Universitetindəki görüşümdən çox razı qaldım. Çox valehedici universitetdir,
tələbələrdə çox ruh yüksəkliyi var.
Mən sizinlə razıyam ki, boru kəməri layihəsinin həyata keçirilməsi üçün həqiqətən, çox vacib məqama
gəlib çatmışıq. Həmişəki kimi, indi də inanıram ki, bu çətinliyin də öhdəsindən gələcəyik.
Burada olduğum müddətdə cənab İlham Əliyevlə və onun həmkarları ilə həm Bakı–Tbilisi–Ceyhan, həm
də ki, «Şahdəniz» layihələrinə aid çox maraqlı görüşlərim olubdur. Siz tamamilə doğru deyirsiniz, Bakı–
Tbilisi–Ceyhanla əlaqədar görülməli işlər çoxdur. Mən həftənin birinci günü Gürcüstana gedəcəyəm, bu
məsələləri müzakirə edəcəyəm.
Bu gün səhər cənab İlham Əliyevin sədrliyi ilə görüşümüz oldu. Bu görüşə gürcülər də qatılmışdılar. Orada
mən Gürcüstanın həmin məsələni necə gördüyünü daha yaxşı anlamağa başladım. Eyni zamanda, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının da mövqeyini bildirdim. Bəyan etdim ki, biz bu marşrutu düzgün hesab edirik.
Mənim səfərimin məqsədi odur ki, layihəni irəli aparaq, tərəddüdlərə yer qalmasın. Bildirmək istəyirəm
ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, həmişəki kimi, bu dəfə də öz mövqeyində möhkəmdir. Cənab Prezident, bu
məsələdə möhkəm iradə göstərdiyinizə, Şərq–Qərb enerji dəhlizinin yaradılması ilə bağlı Azərbaycanın
bütün səylərinə görə Sizə minnətdaram.
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YENİ AZƏRBAYCAN PARTİYASININ ON İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY
MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
(26 noyabr 2002)

26 noyabr 2002-ci il
Əziz dostlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Sizi, Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərini partiyanın yaranmasının 10 illik yubileyi
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm və doğma partiyamıza yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Bu gün bu salondakı əhval-ruhiyyə, bu ruh yüksəkliyi məni çox həyəcanlandırır və məndə böyük
hissiyyatlar doğurur. Burada oturub sizi dinləyərkən ötən on il istər-istəməz, kinolent kimi göz önündən
keçir. On il! Biz bu partiyanı yaradanda onun gələcəyinə böyük inamla işə başlamışdıq. Şəxsən mən bilirdim
ki, bu gələcək o qədər də şirin olmayacaq, hamar, asan olmayacaqdır. Amma indi on il keçəndən sonra o
vaxt düşündüklərimin hamısı təsdiq olunmaqla yanaşı, eyni zamanda düşünürəm – biz nə qədər qüdrətli
insanlarıq ki, bu ağır, çətin yolu on ildə keçdik və bu gün güclü, yüksək intellektual səviyyəyə malik olan
partiyamız vardır.
Bizim partiyanın yaranma tarixi haqqında görüşlərimizdə mən də öz fikirlərimi demişəm, o vaxtkı
təşəbbüskarlar da öz fikirlərini deyiblər. Hər şey aydındır. Amma bu gün heç kəsə elə gəlməsin ki, hər şey
aydın olduğu kimi, hər şey də çox asan idi. On il yaşamışıq, hər birimiz yaşımıza on il də artırmışıq. Gənclər
daha da kamil yaşa çatıblar. Yaşlılar bir az da yaşlaşıblar. Daha yaşlılar qocalıblar. Bu, təbii prosesdir.
On il bundan öncə biz partiyanı yaradanda məktəbə yenicə gedən uşaqlar bu gün universitetlərdə dərs
keçirlər, təhsil alırlar. O vaxt 15-20 yaşında olan gənclər indi bizim partiyada məsul işlər görürlər. On il nə
azdır, nə də çoxdur. Az deyil ona görə ki, on il müddətində görülən işlər bəlkə də 20, 30, 40 il müddətində
görülən işlərə bərabərdir. Çox da deyil ona görə ki, nə olsun, on ildir. On il bir şey deyil, gəldi, getdi. Hələ
qarşıda yeni bir on ilimiz var.
Baxmayaraq ki hər şey məlumdur, mən partiyanın yaranması prosesini bir daha yada salmaq istəyirəm.
Çünki bunsuz ola bilməz. O vaxt – Azərbaycanın ağır, çətin dövründə insanlar doğrudan da bir nicat, ümid
axtarırdılar. Çoxları bunu, – mən orada yaşadığıma görə, – Naxçıvanda gördülər. Gəldilər, getdilər, təkliflər
etdilər. Ancaq 91-lərin məktubu birdən-birə yaranmadı. Ondan xeyli qabaq bir proses getdi. Sirus Təbrizli
"Səs" qəzetində böyük məqalə ilə çıxış etdi ki, Heydər Əliyevi biz özümüz gətirməliyik. Məqalə yayıldı, mən
də oxudum. Mənim yanıma gəldilər ki, məqalədə hər şey yazılıbdır, indi partiyanın yaranmasına razılıq
verin. Ancaq mən o vaxt razılıq vermədim. Sonra ikinci mərhələ oldu. Həmin təşəbbüskarlar böyük bir qrup
ziyalının imzası ilə yenə də "Səs" qəzetində Heydər Əliyevə müraciət dərc etdilər. Azərbaycanın 91 nəfər
tanınmış insanları o müraciətə imza atdılar.
Mən sizdən gizlətmirəm. Dünən o məktubların hamısını oxumuşam. Baxmayaraq ki, xatirimdədir.
Ancaq on il bundan öncə olmuşdu. Dünən həm Sirus Təbrizlinin birinci məqaləsini, həm də müraciəti
oxudum. Müraciətin altında imzaları olan insanların adlarını, familiyalarını bir daha oxudum. Sonra özümün
cavab məktubumu oxudum. On ildən sonra bunları təhlil etməyə və düşünməyə başladım.
Bilirsiniz, bizim partiyanın əsası ona görə möhkəmdir, ona görə güclüdür ki, biz heç bir təsadüfi
fikirlərlə yaşamamışıq. Mənə göndərilən o müraciətdə də, bir tərəfdən, Azərbaycandakı vəziyyətlə əlaqədar
həyəcan təbili vurulurdu, ikinci tərəfdən, Azərbaycan haqqında qayğı, düşüncələr, Azərbaycanın gələcəyi
haqqında narahatlıq və eyni zamanda, bu müraciətin həm siyasi, həm də məntiqi nöqteyi-nəzərdən lazımi
səviyyədə əsaslandırılması vardı. Bəli, o sənədi bu gün də siyasi ekspertizaya vermək olar. Nəticə o
olacaqdır ki, nə qədər ağıllı bir müraciət idi.
Mən öz məktubum haqqında demək istəmirəm. Hər halda, yəqin ki, siz bu illərdə bir şeyi müşahidə
etmisiniz. Mən həmişə özümə qarşı çox tələbkar insanam. Bəli, çox tələbkar insanam! Bəzən mən özümözümü daxilən tənqid edirəm və çox da ciddi tənqid edirəm. Əgər məndə həyatım boyu özümə qarşı bu
tələbkarlıq olmasaydı, siz qarşınızda bugünkü Heydər Əliyevi görə bilməzdiniz.
Ona görə də mən yazdığım, göndərdiyim cavabı həmin bu tələbkarlıq hissi ilə oxudum və düşündüm ki,
bəli, on il bundan öncə də tamamilə doğru-düzgün fikirlər ifadə etmişəm və onlar indi artıq bu on il
müddətində tamamilə öz təsdiqini tapıbdır.
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91-lər, onlar artıq dillərdə əzbər olublar. Mən 91-lərin hamısına həmişə böyük hörmət və ehtiram
bəsləmişəm. Bu gün də onların hamısına – dünyadan gedənlərə Allahdan rəhmət diləyirəm, indi bizimlə
bərabər olanlara səmimi qəlbdən təşəkkür edirəm. Ona görə yox ki, 91-lərin müraciəti, – sizinlə açıq
danışıram, – mənim həyatımda böyük bir dönüş rolu oynadı. Yox. Siz bilirsiniz ki, biz partiyanı yaradandan
7 ay sonra xalq, o cümlədən o vaxt iqtidarda olanlar, artıq qaçıb dağılmaqda olan insanlar məni Azərbaycana
dəvət etməyə məcbur oldular. Yəni 91-lərin müraciəti olsaydı da, olmasaydı da, mən 1993-cü ildə
Azərbaycana gələcəkdim.
Ancaq o vaxt müraciətin altına imzasını qoyan insanların hər biri böyük cəsarət göstəribdir. Çünki o
vaxtkı terrorist rejim və xüsusən, Heydər Əliyev ilə əlaqəsi olan adamların təqib edilməsi, bəzilərinin
ədalətsiz olaraq cəzalandırılması, yaxud onlara qarşı müxtəlif təxribat halları, əlbəttə, insanları qorxudurdu.
Bəzən mənə deyirlər ki, sizinlə uzun müddət işləmiş bəzi insanlar siz 1987-ci ildə hakimiyyətdən gedəndən
sonra lazımi ləyaqət göstərə bilmədilər. Bu, doğrudur, həqiqətdir. Bəziləri ona görə ki, – sən demə mən
bilməmişəm, – ləyaqətsiz imişlər. Amma bəziləri də, sadəcə, öz canından, ailəsindən, başqa səbəblərdən
qorxublar. Bunların hamısını mən anlayıram və heç kəsi də günahlandırmıram. İndi burada çıxış edən Elmar
Qasımov çox düzgün ifadə etdi ki, o vaxtlar doğrudan da mənim apardığım xəttə xəyanət oldu. Belədir.
Ancaq eyni zamanda, mən bilirəm ki, insanların hamısı bir cür deyildir. Biri cəsarətlidir, nə olur-olsun,
qabağa gedir. O biri isə fikirləşir ki, bəlkə bir az özümü kənarda saxlayım. Müraciəti imzalayan 91-lər
məlumdur. Ancaq bilirəm ki, o müraciəti oxuyub, bəyənib imzalamayanlar da var. Onların da bəziləri
məlumdur. Ona görə müraciəti imzalayan 91 nəfər o vaxt böyük cəsarət göstəribdir. Təkcə mənə görə yox.
Bəli, Azərbaycanın gələcəyinə görə böyük cəsarət göstəriblər, böyük qəhrəmanlıq göstəriblər. Ona görə də
hesab edirəm ki, onlar daim təkcə mənim tərəfimdən yox, hamı tərəfindən hörmətlə qarşılanmalıdırlar. Biz
onları partiyamızın əsasını qoyan veteranlar kimi öz sıralarımızda daim saxlayacağıq.
Beləliklə, o dövrü bu gün burada yadıma salanda, dünən o sənədləri oxuyanda düşündüm ki, həm bizim
partiyanı yaratmağa təşəbbüs göstərənlərin, can atanların, həm də 1992-ci il noyabrın 21-də Naxçıvanda təsis
konfransında iştirak edənlərin hamısı həqiqətən vətənpərvər olublar, uzaqgörən olublar, Azərbaycanın
aqibəti haqqında düşünüblər, millət, Vətən, xalq haqqında düşünüblər. İndi biz xoşbəxtik ki, on il bundan
qabaq yaratdığımız kiçik bir partiya böyüyüb, şaxələnib, bütün Azərbaycanı əhatə edib və sıralarında 280
min üzvü cəmləyibdir. Hələ nə qədər də tərəfdaşları, pərəstişkarları var. Beləliklə, on ildə bizim partiyamız,
Yeni Azərbaycan Partiyası kiçik bir partiyadan, çətin şəraitdə doğulan bir partiyadan böyük siyasi partiyaya
çevrilib və indi Azərbaycanın aparıcı siyasi qüvvəsidir.
Biz partiyamızın adına artıq öyrənmişik. Bəzən düşünürük ki, partiyanın adı niyə Yeni Azərbaycan
Partiyasıdır? Bu, heç də təsadüfi deyildir. Çünki bilirsiniz ki, o vaxtlar müxtəlif partiyalar yaranırdı, bu,
müəyyən qədər dəbə çevrilmişdi. Adında gərək mütləq ya demokratik sözü olaydı, ya "istiqlal" sözü olaydı,
yaxud da bu cür başqa bir söz olaydı. Amma heç bilmirsən ki, partiya niyə bu adı daşıyır. Partiya yarana
bilər və ona abstrakt bir ad qoyarlar – bu başqadır. Partiyanın adı onun siyasi xəttini, siyasi prinsiplərini,
siyasi strategiyasını, perspektivini əks etdirməli, buna münasib olmalıdır. Bax, buna görə də biz bu
partiyanın adını Yeni Azərbaycan Partiyası qoyduq.
Yeni, yeni Azərbaycan qurulur, müstəqil Azərbaycan qurulur. Yeni Azərbaycanda da Yeni Azərbaycan
Partiyası olmalıdır. Ona görə bizim partiyamız başqa siyasi partiyalardan – təbiidir, mən bizim partiyamızı
onlarla müqayisə etmək istəmirəm, amma nə edək, belə partiyalar var, biz bunu inkar edə bilmərik, – ona
görə fərqlənir ki, partiyanın adı da onun məqsədlərinə və bugünkü günə uyğundur. Müstəqil Azərbaycan
yeni Azərbaycandır. Müstəqil Azərbaycanda yeni ictimai-siyasi quruluş yaranıbdır. Yeni iqtisadiyyat
formaları yaranıb, demokratiya, siyasi plüralizm inkişaf edir. Belə bir yeni Azərbaycan keçmişdə
yaşadığımız, keçmişdə olan Azərbaycandan fərqlidir. Ona görə partiyamızın adı da Yeni Azərbaycan
Partiyasıdır. Məhz Yeni Azərbaycan Partiyası müstəqil Azərbaycanı müstəqillik yolunda inkişaf etdirməyə
qadir bir partiyadır.
Partiyamız, xüsusən son illərdə yaxşı təşkilatlandı, yaxşı inkişaf etdi. Mən partiyanın I qurultayında
gördüyümüz təşkilati tədbirlərin özünü doğrultduğunu qeyd etmək istəyirəm. Xatirinizdədir, biz o vaxt,
1999-cu ildə partiyanın strukturunda dəyişiklik etdik və İcra Katibliyi yaratdıq. Daimi fəaliyyət göstərən,
başqa işləri ilə məşğul olan İcra Katibliyi, onun aparatını yaratdıq. Yerlərdə partiya təşkilatlarını icra
orqanlarından ayırdıq və sərbəst, müstəqil partiya təşkilatlarının yaranmasını təmin etdik. Bunlar hamısı
partiyada yeni ab-hava yaratdı, partiyanın daha sürətlə təşkilatlanmasına gətirib çıxardı və bugünkü
səviyyəyə gəlib çatmasına xidmət etdi. Mən hesab edirəm ki, biz bunu bu gün xüsusi qeyd etməliyik.
Bizim partiyamızın qəzetləri də son illər yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Məlumdur ki, hər bir siyasi
partiyanın əsas fəaliyyəti ideoloji iş, təbliğat işi olmalıdır. Bir halda ki, Yeni Azərbaycan Partiyası bu gün
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iqtidarda olan partiyadır, demək, partiyanın, iqtidarın fəaliyyətini təbliğ etmək və iqtidara qarşı, partiyaya
qarşı olan antitəbliğatın qarşısını almaq – bunlar hamısı bizim mətbuatın əsas vəzifələridir. Bu ideoloji iş
partiyamızın əsas vəzifəsidir. Mən hesab edirəm ki, bizim qəzetlərin bu sahədəki xidmətini bu gün qeyd
etmək lazımdır.
"Səs" qəzeti artıq tarixə düşmüş bir qəzetdir. "Səs" qəzeti mənim üçün çox əziz qəzetdir. 1990-cı ilin
fevral ayında, Azərbaycanda kommunist hakimiyyəti dövründə mən Ali Sovetdə çıxış edəndən sonra mənim
çıxışım, – xatirinizdədir, o vaxt mənim çıxışımı hörmətdən salmağa çalışdılar, onu dərc etmək də
istəmirdilər, amma mənə lazım idi ki, o, dərc olunsun, – "Səs" qəzetində dərc edildi. Mən Naxçıvanda
işləyərkən bizim bir neçə tədbirlərimiz barədə yazıları "Səs" qəzetində dərc edə bildik. Nəhayət, "Səs" qəzeti
91-lərin müraciətini dərc edib, mənim cavabımı dərc edibdir. Ona görə "Səs" qəzeti bizim partiyanın
tarixində ən mötəbər yer qazanmış bir qəzetdir. Görürəm ki, son vaxtlar özünün xüsusiyyətini itirmədən
modernləşir, yaxşılaşır. Arzu edirəm ki, daha da modernləşsin və yaxşılaşsın.
"İki sahil" qəzeti də bizim çoxdankı qəzetlərimizdəndir. Yenə də o dövrdə, biz Naxçıvanda blokada
şəraitində yaşadığımız dövrdə bu qəzetin indiki redaktoru, – "Səs" qəzetinin o vaxt da redaktoru Ağabəy
Əsgərov idi, – Vüqar Rəhimzadə tez-tez Naxçıvana gələrdi və hələ partiya yaranandan xeyli əvvəl
Naxçıvanın işləri haqqında materiallarımızı dərc edərdi. İndi o, bizim Yeni Azərbaycan Partiyasının
qəzetidir. Çox inkişaf edib, böyüyüb, genişlənib və güman edirəm ki, bu yolla gedərsə, daha da güclü qəzet
olacaqdır.
Mən "Yeni Azərbaycan" qəzetində yaranan böyük sıçrayışı qeyd etmək istəyirəm. Biz partiyanı
yaradanda hesab edirdik ki, "Səs" qəzeti partiyanın qəzeti deyil, müstəqil qəzetdir. "İki sahil" qəzeti də
müstəqil qəzetdir. Bizim partiyaya bir qəzet lazımdır. Dedilər, adını da "Yeni Azərbaycan" qoyaq. Mən
etiraz etmədim, yarandı. Amma bu gün hər şeyi düz demək lazımdır. O qəzet uzun müddət, bir çox illər uğur
qazana bilmədi. Mən də çox təəssüf edirdim. Çünki çox hallarda mən də maraqlanırdım, kömək etmək
istəyirdim. Ancaq qəzet uğur qazana bilmirdi. Amma son illər qəzet birdən-birə müsbət mənada çox
dəyişibdir.
Düzdür, mən açıq danışmaq istəyirəm, qəzetlərin hamısını oxumaq imkanım yoxdur, amma qəzetlərə
baxmaq imkanım var. Bəzən də təbiidir, hansısa məqalələr mənim diqqətimi cəlb edir və baxıram. Xüsusən
bizim qəzetlərə baxıram. Hər səhər mən o qəzetləri vərəqləyirəm, baxıram. "Yeni Azərbaycan" qəzetinin
belə sürətlə, sıçrayışla inkişaf etməsi çox sevindirici haldır. Yəni qəzetin həm məzmunu, həm xarakteri, həm
də onun dərc etdiyi müxtəlif materiallar – bunların hamısı birlikdə bu qəzeti yüksək səviyyəyə qaldırıbdır.
Onun redaktoru da Alqış Həsənoğludur. Gənc bir şəxsdir və çox məmnunam ki, qəzet redaktorlarının
hamısı gənclərdir və bizim mətbuatda belə yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Ancaq heç biriniz düşünməyin ki, mən
bu gün sizin haqqınızda xoş sözlər deyərkən, nöqsanlarınızı görmürəm, yaxud onları sizə bağışlayıram. Yox.
Mən arzu edirəm ki, öz bildiyiniz nöqsanları özünüz aradan qaldırasınız. Əgər hansını görməsəniz, onda
mənə müraciət edərsiniz, sizə deyərəm.
Bizim partiyanın fəaliyyəti bugünkü iqtidarın fəaliyyəti ilə qarışıqdır. Çünki yenə də deyirəm, biz
iqtidarda olan bir partiyayıq. Bu partiya da iqtidara birdən-birə gəlmədi, qeyri-adi bir tarix yaşadıq. O ağır
dövrdə əvvəlcə, xalq, – partiya da orada iştirak edirdi, – Heydər Əliyevi Azərbaycanı bu vəziyyətdən xilas
etmək üçün iqtidara dəvət etdi. Heydər Əliyev də bu missiyanı üzərinə götürməyə məcbur oldu. Böyük riskə
gedərək, öz həyatı, öz yaşayışı, öz ailəsi üçün böyük riskə gedərək, bu missiyanı üzərinə götürməyə məcbur
oldu. Bütün bu risklər var idi, ancaq mən çox xoşbəxtəm ki, fəaliyyətim, apardığım işlər də məni bu
risklərdən, bu xətalardan xilas etdi və missiyanı layiqincə yerinə yetirə bildim.
Ona görə də ilk illərdə – 1993-cü, 1994-cü illərdə, hətta 1995-ci ilin əvvəlinə qədər də mən bu partiyanın
işləri ilə çox məşğul ola bilmirdim. Çünki istəyirdim ki, xalqın mənə göstərdiyi etimadı doğruldum. Yəni
təkcə o mənada yox ki, doğruldum və xalqa deyim ki, mən etimadı doğrultdum. Yox, o mənada ki, mənim
qarşımda olan ali vəzifələri yerinə yetirə bilim və ona da nail oldum. Sonra isə partiyamız inkişaf etməyə
başladı. Burada deyildiyi kimi, 1995-ci ildə parlament seçkilərində çoxluğu əldə edərək, qanunvericilik
orqanında da, – icra orqanında prezident eyni zamanda partiyanın sədri idi, – partiyamız çoxluğu əldə etdi.
Beləliklə, Yeni Azərbaycan Partiyası iqtidar partiyasına çevrildi.
Siz bu gün burada həyəcanlı çıxışlarınızda mənim haqqımda çox xoş sözlər dediniz. Mən bunlara görə
sizə təşəkkür edirəm. Mən sizi anlayıram. Çünki siz on il mənimlə bərabər olan insanlarsınız. Bu on ildə
bizim nə qədər ağır, nə qədər çətin yol keçməyimizi və xalqımızı bu günə gətirib çıxarmağınızı başqalarına
nisbətən daha da yaxşı görürsünüz. Siz bu prosesin iştirakçısısınız, siz mənimlə bir yerdəsiniz. Ona görə
mənim hər addımımı görürsünüz. Hər addımımı deyəndə, bəlkə, bir az düz olmaz, hər addımı görmək
çətindir. Bu, məcazi mənada deyilən bir sözdür. Siz mənimlə bir yerdəsiniz, mənim yaxın silahdaşlarımsınız.
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Siz indi hakimiyyət orqanlarının çoxunda böyük-böyük vəzifələr daşıyırsınız. Dediyim kimi, qanunvericilik
orqanında əksəriyyəti təşkil edirsiniz. Ona görə də Azərbaycanda gedən bu proseslərə, əldə olunan
nailiyyətlərə və böyük çətinliklərin öhdəsindən necə gələ bilməyimizə qəlbən sevinən insanlarsınız. Yenə də
deyirəm, bunun iştirakçılarısınız. Ona görə də sizin hissiyyatlarınız səmimidir. Mən bunları anlayıram, qəbul
edirəm və bunlara görə də sizin hamınıza təşəkkür edirəm.
Mən son görüşlərimdə, nitqlərimdə Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər haqqında bir neçə dəfə
demişəm. Əgər müxalifət qüvvələri, müxalifətdə olan partiyalar, ayrı-ayrı şəxslər Azərbaycanın bugünkü
gününə, iqtidarın gördüyü işlərə bu qədər qara yaxmasaydılar, bu qədər böhtanlar yağdırmasaydılar, bizim
partiyanın üzvlərini, iqtidarı, o cümlədən prezidenti bu qədər təhqir etməsəydilər, bəlkə də bunları deməyə o
qədər də ehtiyac yox idi. Amma bunları görəndə, təbiidir, burada düz dediniz, onların sosial dayağı yoxdur,
azdır. Qəzetlər də çox az oxucuları əhatə edir. Xalqın tam əksəriyyəti Azərbaycan iqtidarının gördüyü işləri,
əldə etdiyi nəticələri və bugünkü səviyyəmizi yüksək qiymətləndirir və bizimlə bərabərdir. Ancaq eyni
zamanda, bu qədər ədalətsizlik, bu qədər insafsızlıq təsəvvür etmək mümkün deyildir. Təbiidir, ağa qara
demək çətin bir şey deyil, ancaq ağa qara deyən insan nə istəyir? Siz bunlara cavab verdiniz. Onların heç bir
istəyi, heç bir arzusu heç vaxt yerinə yetməyəcəkdir.
Ötən on ildə biz gərgin işlə məşğul olmuşuq. Azərbaycanı böyük bəlalardan qurtarmışıq. Azərbaycanda
güclü dövlət qurmuşuq. Azərbaycanın iqtisadiyyatını inkişaf etdirmişik. Azərbaycan xalqına bu gün rahat
həyat şəraiti yaratmışıq, ictimai-siyasi sabitlik təmin etmişik. İnsanlarımız tamamilə dəyişilibdir. Amma o
adamlar, hansılar ki, on ildir eyni şeyi deyirlər, onlar nə ediblər, onların fəaliyyəti nədən ibarətdir? Yalan
danışmaq, böhtan yağdırmaq, qəzetlərdə əsası olmayan müxtəlif şayiələr yaymaq və iqtidarı gözdən salmağa
çalışmaq. Təbiidir, buna əsas yoxdur.
İndi onlar mitinq keçirirlər. Orada nə deyirlər – çörək?! Burada Elmar Qasımov çox yaxşı dedi. Bəli, bəs,
1992-ci ildə xalq çörək tapmayanda siz niyə unudurdunuz ki, çörək lazımdır! Amma indi Azərbaycanda o
qədər çörək var ki, onu qoymağa yer yoxdur.
Biz iqtisadi islahatlar keçirdik. O cümlədən aqrar sektorda, torpağı şəxsi mülkiyyətə verdik. İnsanlar
mülk sahibi oldular. Bundan səmərəli istifadə etməyə başladılar. Nəhayət, bu il, 2002-ci ildə Azərbaycanda 2
milyon 200 min ton taxıl istehsal olunubdur. Mən sizə bildirmək istəyirəm ki, sovet hakimiyyəti dövründə,
mənim rəhbərlik etdiyim illərdə, – bu illər ən yüksək nəticələr əldə olunmuş illər idi, – biz Azərbaycanda
taxıl istehsalını 1 milyon 400, 1 milyon 500 min tona qaldıra bilmirdik. Amma onun keyfiyyəti də nə olurdu,
məlum deyildi. Ona görə biz özümüzü taxıl məhsulları ilə təmin edə bilmirdik. Ancaq indi biz özümüzü
taxılla təmin edirik. Bu, böyük nailiyyətdir.
Siz eşitdiniz, mən Şəkiyə gedəndə yolüstü İsmayıllıda, Qəbələdə insanlarla görüşdüm. Mənə dedilər ki,
taxıl istehsal etmişik, sata bilmirik. Çünki kənardan Azərbaycana taxıl gəlir, biz sata bilmirik. Mən göstəriş
verdim. İndi daxili bazarı qorumaq üçün idxal olunan taxıla böyük rüsum qoyublar. Bu nə vaxt olubdur ki,
Azərbaycanda kəndli o qədər taxıl istehsal etsin ki, onu satmağa imkanı olmasın? Belə şey olmayıbdır!
Amma təkcə taxıl deyil. Bu il Azərbaycanda 700 min ton kartof istehsal olunubdur. Kartof əkilən rayonlarda
bilirlər, sovet hakimiyyəti illərində bizə 100 min ton kartof istehsal etmək planı verirdilər. Onu yerinə yetirə
bilmirdik. 100 min ton kartof istehsal edə bilmirdik. İndi ondan 7 dəfə artıq kartof istehsal olunubdur. Kartof
ikinci çörəkdir. Rusiyada belə deyirlər, kartof ikinci çörəkdir.
İndi 2 milyon 200 min ton taxıl, 700 min ton kartof var, çörək də boldur. Sən nə başlamısan ki, xalqa
çörək ver?! Çörəyi sən verə bilmirdin. Amma biz çörəyi çoxdan vermişik! Hələ 1995-ci ildə biz bütün çörək
zavodlarını özəlləşdirəndən, insanlara sərbəstlik verəndən sonra Azərbaycanda çörək bolluğu yarandı.
Oradan-buradan taxıl aldılar, gətirdilər, çörək bişirdilər. İndi Azərbaycanda müxtəlif çeşidli o qədər çörək
bişirirlər ki, bilmirsən hansını alasan, yeyəsən. Bu cür cılız sözlərlə bugünkü iqtidarın əleyhinə çıxmaq
olarmı?!
Bəli, xalqın güzəranı, rifah halı, deyə bilərəm, necədir. Büdcədən maliyyələşdirilən təşkilatların
işçilərinin əmək haqları 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər 3,6 dəfə artıbdır. Pensiyaların məbləği 3,4 dəfə
artıbdır. Əhalinin pul gəliri 2,5 dəfə çoxalıbdır.
Təsəvvür edin, bu, kiçik məsələ deyildir. Biz gələn il üçün yeni büdcə qəbul etdik. İndiyə qədər olan
büdcələrimiz kimi, bu büdcə də sosial yönümlüdür. Bu sosial yönümlü büdcə imkan verir ki, qarşıdakı ildə
biz büdcədən maliyyələşdirilən bütün təşkilatların işçilərinin hamısının əmək haqlarını artıraq. Artıracağıq
da. Bu gün elan edirəm, birinci növbədə, müəllimlərin maaşlarını artıracağıq. Səhiyyə, mədəniyyət işçilərinin
maaşlarını artıracağıq. Bütün başqa sahələrdə çalışanların da əmək haqlarını artıracağıq.
Təsəvvür edin, 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər maaşlar 3,6 dəfə artdığı halda, indi mən nəzərdə tuturam
ki, bəzi sahələrdə maaşları 50 faiz artıram. Bu, göydən tökülmür. Biz buna nə ilə nail olmuşuq?
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Azərbaycanda həyata keçirdiyimiz iqtisadi islahatlarla... Biz bu islahatları 1995-ci ildən həyata keçirməyə
başladıq. Onları ardıcıl surətdə həyata keçirdik, bu gün də aparırıq. Bunların nəticəsində biz ilbəil büdcənin
gəlirlərini artırdıq. Bunların nəticəsində, həmin bu nailiyyətlərlə xalqın rifah halını qaldıra bilirik. Biz
özəlləşdirmə apardıq, özəl sektoru gücləndirdik. İndi bizdə sənayedə özəl sektorun payı 50 faiz təşkil edir.
Bunu nəzərə alın.
Kənd təsərrüfatında istehsalın 99 faizi özəl sektora məxsusdur. Bu rəqəm ticarətdə 99 faiz, tikintidə 76
faizdir. Bizdə çox güclü inşaat işləri gedir. Özü də yaşayış binaları tikilir. Bu, Azərbaycanda çox gözəl
prosesdir. Nəqliyyatda və rabitədə özəl sektorun payı 65 faizdir. Ümumi daxili məhsulun 70 faizi özəl
sektora məxsusdur. Biz bununla Azərbaycan iqtisadiyyatını qaldırdıq. Bu, bizim islahatların nəticəsidir.
Kiçik və orta sahibkarlığı inkişaf etdirmək haqqında mənim həyata keçirdiyim tədbirlər, verdiyim
fərmanlar məlumdur. Onların həyata keçirilməsi ilə indi hesab edirəm ki, iqtisadiyyatı daha da inkişaf
etdirəcək və xalqın rifah halını yaxşılaşdıracağıq.
Biz nəzərdə tutmuşuq ki, vergiləri azaldaq. Siz bilirsiniz. Vergilər Nazirliyində 40 faiz ixtisar gedibdir.
Vergi dərəcələri azalacaqdır. Bu, büdcədə nəzərdə tutulubdur. Mən vergi siyasəti haqqında sizə deyə bilərəm
ki, mənfəətdən vergi tutulması 27 faizdən 25 faizə endirilir. Bu faiz dərəcəsi yalnız Bakı şəhərində tətbiq
ediləcəkdir. Təsəvvür edin. Gəncə, Sumqayıt, Mingəçevir və Əlibayramlı şəhərlərində bu verginin dərəcəsi
20 faiz olacaqdır. Yəni orada vergilər daha da çox azalacaqdır.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında, dağ rayonlarında 10 faiz olacaqdır. Əgər Bakıda 25 faizdirsə, orada
10 faizdir. Digər şəhər və rayonlarda 15 faiz olacaqdır. 27 faiz olan vergiləri biz azaldırıq. Görün, sahibkarlar
üçün nə qədər imkanlar yaradırıq ki, özəl sektor inkişaf etsin.
Təbiidir ki, iqtisadiyyatımızın bu cür sürətlə inkişaf etməsinin səbəblərindən biri də xarici sərmayələrin
Azərbaycana cəlb olunmasıdır. Sizə məlum olduğu kimi, – burada bu barədə də çox düzgün deyildi, – neft
strategiyasının həyata keçirilməsi Azərbaycana 6 milyard dollar sərmayə gətiribdir. Biz artıq bunun
nəticələrini görürük. 1994-cü ildə bağladığımız müqavilədən mənfəət nefti alırıq. Biz artıq Neft Fondu
yaratmışıq, siz bunu bilirsiniz. Neft Fondunda təxminən, – bunu mətbuatda elan etmişdilər, dəqiq deyə
bilmərəm, – 670 milyon dollar vəsait toplanıbdır. Bilirsiniz ki, mən oradan yalnız və yalnız qaçqınlara,
məcburi köçkünlərə evlər tikdirmək üçün 76 milyon dollar ayırdım. Qalan hissəsi isə Azərbaycanın valyuta
ehtiyatı kimi durur. İndi bizim valyuta ehtiyatımız 1 milyard 300 milyon dollardır. Bizim gələn il üçün
büdcəmiz 1 milyard 200 milyon dollardır. Demək, bir illik büdcəmizdən artıq valyuta ehtiyatımız vardır.
Təsəvvür edin, bizim büdcəmiz də ilbəil böyük sürətlə artır. Bunların heç biri göydən tökülmür,
kənardan gəlmir.
Biz sərmayələrin 30 faizini qeyri-neft sektoruna yönəldirik. Yəni 66-67 faizi neft sektoruna, qalan hissəsi
isə qeyri-neft sektoruna sərf edilir. Ümumiyyətlə, neft sektoru ilə qeyri-neft sektoruna birlikdə Azərbaycana
indiyə qədər 9 milyard dollar məbləğində sərmayə cəlb olunubdur. Bu il Azərbaycanda – hələ il başa
çatmayıbdır, – 1 milyard 200 milyon dollar sərmayə qoyulubdur. Həm xarici, həm də daxili sərmayə... Mən
sərmayə deyəndə, daxili sərmayəni də nəzərdə tuturam. Artıq bizim öz sərmayəçilərimiz, sahibkarlarımız
yaranıbdır, onlar sərmayə qoyurlar və bu da, təbiidir, iqtisadiyyatımızın inkişafını təmin edir. Beləliklə,
Azərbaycanda bizim əsas vəzifəmiz, – 1992-ci ildə ilk proqramımızda da yazılmışdı, – islahatlar aparmaqla
iqtisadiyyatı inkişaf etdirmək, bu yolla xalqın rifah halını yaxşılaşdırmaqdır. Biz bu yolla gedərək
nailiyyətlər əldə etmişik və bundan sonra da bu yolla gedəcəyik.
Qarşıdakı iki, üç ildə Azərbaycanın neft sektoruna və başqa sektorlara 10 milyard dollara qədər sərmayə
gələcəkdir. Mən sizə deyə bilərəm ki, üç-dörd ildən sonra Azərbaycanın gəlirləri artıq milyard dollarlarla
ölçüləcəkdir. Gördüyümüz işlər, həyata keçirdiyimiz layihələr, o cümlədən Bakı-Tbilisi-Ceyhan ixrac boru
xəttinin tikilməsi və başqaları – bunların hamısı sabah üçün, gələcək üçündür. Azərbaycanın gələcəyi,
Azərbaycan xalqının rifahı üçündür.
Ancaq bizim nailiyyətlərimiz təkcə iqtisadiyyatda deyildir, bütün sahələrdədir. Birincisi, biz
Azərbaycanda güclü, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət qurmuşuq. Bu dövlətin bütün təsisatlarını
yaratmışıq. Dövlət quruculuğu prosesini təkmilləşdirmək üçün geniş islahatlar – hüquq islahatları, dövlət
sektorunda islahatlar keçirmiş, çox böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Qarşıda hələ bir çox struktur
dəyişiklikləri etmək üçün planlarımız var. Bunların hamısı Azərbaycanda müstəqil, güclü, demokratik
dövlətin yaranması üçündür.
Azərbaycan parlamenti 1300 qanun qəbul etmişdir. Milli Məclis bütün sahələr üzrə qanunlar qəbul edib
və Azərbaycanda hər şey qanunlar əsasında gedir. Qanunun aliliyi bizim əsas prinsipimizdir. Biz bunu hələ
1992-ci ildə Naxçıvanda partiyamızın proqramında yazmışdıq, bu gün də həyata keçiririk.
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İndi Azərbaycanda tam mətbuat azadlığı yaratmışıq. Mətbuat azaddır. Kim olursa-olsun, heç kəsin
mətbuata toxunmağa ixtiyarı yoxdur. Müxalifət mətbuatından ən çox zərbələr mənə dəyibdir. Mənə və
mənim ailəmə dəyibdir. Çünki mən bu yaşıma qədər həyatın bütün mərhələlərindən keçmişəm, bütün
dövrləri yaşamışam, hətta Moskvada bütün vəzifələrdən kənarlaşdırıldığım zaman buradakı bədxahlar və
ermənilər mənim əleyhimə müxtəlif kampaniyalar aparan zaman da mətbuatda heç vaxt mənə qarşı belə
yalanlar, böhtanlar, iftiralar, təhqiramiz sözlər oxumamışdım. Amma indi mən bunları görürəm, oxuyuram.
Harada? Azərbaycan mətbuatında, mənim doğma vətənimdə. Yaratdığım bu mətbuat azadlığının
nəticəsindən istifadə edənlər minnətdarlıq etmək əvəzinə, mənə qarşı bu cür təxribatlar edirlər, bu cür
təhqirlər yazırlar. Ancaq mən heç bir qəzetə toxunmamışam və toxunmayacağam. Heç kəsin də heç bir
qəzetə toxunmasını məsləhət görmürəm. Mətbuat azadlığını biz vermişik. Bu, bizim dövlətimizin əsas
prinsiplərindən biridir və biz öz işimizlə, əxlaqi dəyərlərimizlə, öz fəaliyyətimizlə, xalqa xidmətimizlə sübut
etmişik və edirik ki, biz Azərbaycanın dəyərli insanlarıyıq. Biz Azərbaycan xalqına xidmət edirik və
edəcəyik. Ona görə o yalanların, böhtanların heç biri bizə yapışmayacaqdır. Mənim vicdanım həmişə təmiz
olub və bu gün də təmizdir. Bu təmiz vicdanı indiyə qədər ləkələmək istəyənlər çox olubdur. Amma bu, heç
kəsə müyəssər olmayıbdır. Bu gün də ola bilməyəcəklər, sabah da ola bilməyəcəklər.
İnsan haqlarının qorunması bizim əsas vəzifələrimizdəndir. Biz bunu təmin etmişik, bundan sonra da
təmin edəcəyik. Buna heç kəsin şübhəsi olmasın. Bəzi adamlar bu mövzunu hallandıraraq Azərbaycanı
beynəlxalq təşkilatlarda ləkələməyə çalışırlar. Azərbaycanın əleyhinə cürbəcür işlər görürlər. Mən bunu
onların vicdanına tapşırıram. Onlar gördükləri bu nadürüst işlərin cəzasını haradasa alacaqlar. Haqq öz yerini
tutacaqdır. Amma biz insan hüquqlarını qorumuşuq və bundan sonra da qoruyacağıq. Bu məsələdə heç kəs
bizə ləkə yaxa bilməz. Hansı böhtanlar atırlar-atsınlar, heç nəyə nail ola bilməzlər.
Azərbaycanda demokratiya hər yerdə bərqərar olunubdur. Azərbaycan demokratik ölkədir. Kim çalışırsa
ki, sübut etsin Azərbaycanda demokratiya yoxdur, o, buna nail ola bilməyəcəkdir. Düzdür, belələri
Azərbaycanın əleyhinə olan bəzi havadarlar tapırlar, ancaq istədiklərinə nail ola bilməyəcəklər. Azərbaycan
elə bir ölkədir ki, indi bir çox xarici dövlətlərin həm maraq dairəsinə çevrilibdir, həm də öz coğrafi-strateji
vəziyyətinə, təbii sərvətlərlə zənginliyinə görə müxtəlif ölkələrin öz məqsədlərini həyata keçirməsi üçün
onların diqqətini cəlb edir. Yaxud da ölkələrin yox, ayrı-ayrı siyasi qrupların, təşkilatların diqqətini cəlb edir.
Ona görə, biz mürəkkəb bir şəraitdə yaşayırıq. Siz bunu bilin. Biz ictimai-siyasi sabitlik yaratmışıq, Allaha
şükürlər olsun ki, burada terrorun qarşısını artıq almışıq, silahlı dəstələri ləğv etmişik, insanlar indi rahat
yaşayırlar, parklarda, başqa əyləncə yerlərində yay vaxtı da, indi də onların istirahəti çox yaxşı təşkil olunur.
Bunların hamısı var. Amma siz elə düşünməyin ki, biz bunlara asanlıqla nail olmuşuq. Bu, birincisi. İkincisi,
elə düşünməyin ki, bizdə başqa problemlər yoxdur. Problemlər var. Azərbaycana qarşı çox əllər uzanır, çox,
çox, çox...
Biz Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini reallaşdırmaq üçün neçə ildir çalışırıq. 1999-cu ildə biz İstanbulda bu
layihəni imzaladıq. Amma bu il 2002-ci ildir. Sentyabrın 18-də biz bu kəmərin təməlini qoyduq. Amma hələ
indi də bəzi qüvvələr buna mane olmaq istəyirlər. Bu layihə ləngiyir. Əgər biz bu ayın sonuna qədər
məsələləri həll etməsək və inşaat işinə başlanmasa, çox şeyi itirəcəyik. Sizin çoxunuz bunları bilmirsiniz. Bu
işlər bizim üzərimizdədir. Bununla biz məşğul oluruq. Niyə belədir? Çünki o qüvvələr ki, indiyə qədər
inanmırdılar Bakı- Tbilisi-Ceyhan kəməri olacaq, artıq görəndə ki, bu, reallığa çevrilibdir, başqa maneələr
törətməyə çalışırlar. Biz isə indiyə qədər bunların qarşısını almışıq, bu gün də alırıq və alacağıq. Ancaq yenə
də deyirəm, təkcə bu deyildir. Başqa çox hallar da vardır. Əldə etdiyimiz nailiyyətlərə görə, buradakı iqtisadi
inkişafa, demokratik dövlət olduğumuza, antiterror koalisiyasında fəal iştirak etdiyimizə görə Azərbaycanı
sayırlar, bizə hörmət edirlər, bizimlə hesablaşırlar. Ancaq eyni zamanda, həmin ölkələrdə bizim əleyhimizə
olan qüvvələr də var. Təəssüf ki, bizim içərimizdən olan adamlar həmin o qüvvələrlə birləşirlər. Təbiidir, o
qüvvələrə bizim içərimizdən belə xəyanətkar insanlar lazımdır. Onlar bundan dərhal istifadə edirlər. Özü də
Azərbaycana qarşı istifadə edirlər. Təkcə prezidentə qarşı yox, Azərbaycan xalqına, dövlətinə qarşı istifadə
edirlər. Belə vəziyyətə baxmayaraq, biz Azərbaycanda demokratiyanın bütün tələblərini tətbiq etmişik və
bundan sonra da edəcəyik. Siz burada mənim 2003-cü ildə prezident seçkilərində iştirak etməyim haqqında
öz təkliflərinizi irəli sürdünüz. Mən buna görə sizə təşəkkür edirəm. Mən özüm də belə fikirdəyəm ki, 2003cü ildə prezident seçkilərində iştirak etməliyəm. Narahat olmayın, iştirak edəcəyəm. Heç şübhə yoxdur ki,
seçkilər tam demokratik prinsiplər əsasında keçiriləcəkdir və inanıram ki, bu seçkilərdə də xalq Heydər
Əliyevə səs verəcəkdir.
Əziz dostlar, siz bilirsiniz, məni yaşadan, məni siyasi uzunömürlü edən ən əsas amil odur ki, mən həmişə
xalqın dəstəyinə arxalanmışam. Bəli, əgər 1993-cü ildə, o ağır dövrdə xalqın dəstəyi olmasaydı, mən
Naxçıvandan Bakıya gələ bilməzdim. Əgər o vaxt xalqın dəstəyi olmasaydı, mən silahsız, heç nəsiz onların –
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azğınlaşmış terrorçu qrupların, silahlı dəstələrin, separatçıların, Azərbaycanı dağıdanların öhdəsindən gələ
bilməzdim. Siz 1994-cü ilin oktyabr ayının 4-nü xatırlayın. Bəli, artıq ayağa qalxmışdılar, bizim hakimiyyəti
boğurdular. Televiziya ilə mənim xalqa müraciətim gecə vaxtı iki saat içərisində yüz minlərlə insanı
Prezident sarayının qarşısına topladı. Bax, o xalqın dəstəyi ilə mən çevriliş cəhdinin qarşısını aldım. O xalqın
dəstəyi ilə 1995-ci ilin mart ayında mən o çevriliş cəhdinin qarşısını aldım. O xalqın dəstəyi ilə terroristlərin
qarşısını ala bildim. Mən bu gün də xalqla bir yerdəyəm. Mənim həyatımın mənası xalqa xidmət etməkdir.
Mən çox xoşbəxtəm ki, xalq da bunu qiymətləndirir, mənə lazımi qədər dəstək verir. Xalqın dəstəyi ilə,
sizinlə birlikdə 2003-cü ilin oktyabr ayında prezident seçkilərini uğurla keçirəcəyik.
Əziz dostlar, mənim deyəcəyim sözlər çoxdur. Amma görürsünüz, orada mənim sözlərim yazılıbdır:
"Yeni Azərbaycan Partiyası dünənin, bu günün və sabahın partiyasıdır". Bəli, bizim partiya bu günün
partiyasıdır. Biz dünən öz işimizi gördük. Bizim partiya gələcəyin partiyasıdır. Bizim partiya gənclərin
partiyasıdır. Gənclərin partiyaya gəlməsi və gənclərin bu partiyada fəal iştirak etməsi bizim partiyanı
gəncləşdiribdir. Bizim partiyanın gələcək perspektivlərini daha da gücləndiribdir. Mən qadınlara təşəkkür
edirəm. Burada dedilər ki, əhalinin 50 faizini qadınlar təşkil edirlər. Əlli, üstəgəl bir səs, elə qadınların səsi
bəsdir ki, Heydər Əliyev prezident seçilsin. Mən gizlətmirəm, qadınları çox sevirəm. Amma bilirsiniz ki,
onlar da məni çox sevirlər. Ona görə qadınlar da həmişə mənim dayağım olubdur. 1994-cü ildə həmin
oktyabr gecəsi mən o qoca qadınları, qucağında südəmər uşaq olan qadınları görəndə... Ona görə xüsusi
təşəkkür edirəm. Səslərinizi hazırlayın, amma elə edin ki, kişilərə də yer qalsın.
Bu gün gənclər haqqında çox gözəl sözlər deyildi. Bəli, bizim partiyanın gələcəyi gənclərə məxsusdur.
Bizim partiyamızda çox layiqli gənclər var. Onlar gələcəkdə bizim işimizi davam etdirəcəklər. Bu gün isə
hamımız bir yerdə partiyanın işini irəli aparmalıyıq.
Yaşasın Yeni Azərbaycan Partiyası!
Yaşasın müstəqil Azərbaycan, Azərbaycan, Azərbaycan!
Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN «ENKA» ŞİRKƏTİNİN FƏXRİ PREZİDENTİ ŞARIK TARANIN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
28 noyabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Vaxt tapıb ölkəmizə
gəldiyinizə görə sizə təşəkkür edirəm. «ENKA» şirkəti tərəfindən Bakıda tikilmiş yeni aeroportun açılışında,
cənab Şarık Tara, sizi görmədim. Sizə Azərbaycana sərmayə qoymağı məsləhət bilirəm.
Ş a r ı k T a r a: Mən səmimi qəbula görə, cənab Prezident, Sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.
Aeroportun açılışı zamanı cərrahiyyə əməliyyatı keçirirdim. İcazənizlə rəhbərlik etdiyim şirkətin fəaliyyəti
və gələcək planları haqqında məlumat verim. Biz Azərbaycanda bir çox işlər görmək istəyirik. Yaxın Şərqdə,
Avropada, Orta Asiyada və digər bölgələrdə iş görürük, milyonlarla dollar sərmayə qoymuşuq. Dekabrın
axırlarında Moskvada Avropanın ən böyük və gözəl konsert salonlarından birini təhvil verəcəyik və açılış
mərasimində prezident Putin, Moskvanın meri Lujkov da iştirak edəcəklər.
Biz İqtisadi İnkişaf Nazirliyində keçirilən görüşdə bəzi məsələləri müzakirə etdik, Azərbaycanda
sənayenin bir sıra sahələrində fəaliyyət göstərmək istəyirik.
Avropanın ən böyük elektrik stansiyaları «ENKA» tərəfindən inşa olunmuşdur. Türkiyədə Amerika
şirkəti ilə birgə 3800 meqavat gücə malik stansiyanın tikintisinə 2,2 milyard dollar vəsait xərclənmişdir. Biz
Azərbaycana sərmayə qoymağa hazırıq. Sumqayıtdakı 400 meqavatlıq istilik-elektrik stansiyasını yenidən
qurmaq niyyətimiz var. Cənab Prezident, Azərbaycanda Siz varsınız. Ona görə hamımız düşünürük ki, bizim
burada iş görməyimiz böyük şərəfdir.
Məlumat olaraq bildirim ki, Avropanın tikinti şirkətləri Türkiyədən 15 il geri qalır, texnoloji baxımdan
Türkiyə çox irəliyə getmişdir. Indiyədək Türkiyədən xaricə 146 min işçi qüvvəsi göndərmişik. İndi isə icazə
verin, mən öz şəxsi məktubumu Sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar çox böyük işlərdir. Çox gözəl fikirlərin var, gördüyün işlər haqqında
məlumat verdin. Mən əvvəl də bilirdim, indi də dedin ki, Rusiyada çox işlər görmüsən. Rusiyada hələ sovet
dövləti vaxtından işləməyə başlamısan, Petrovski passajı sən bərpa etmisən. Mən onda Moskvada
yaşayırdım. Onda Moskvada dedilər ki, türklər necə gözəl inşaatçıdırlar. Biz hamımız türkük, ona görə mən
bunu açıq danışmalıyam. Keçmişdə belə hesab edirdilər ki, türk heç bir şey bacarmır, heç bir şey edə bilməz.
Türkünkü, nə bilim, qoyun saxlamaqdır, filandır, filandır. Rusiyada türklər barədə belə fikirlər çox idi. Bəzən
bir adam pis iş edəndə deyirdilər ki, sən türksən, nəsən. Yəni pis adam kimi hesab edirdilər. Amma o vaxt
sən gəldin Petrovski passajı bərpa etdin, ondan sonra Türkiyə Moskvada ad çıxarmağa başladı. İndi də
Moskvada çox binalar tikmisən. Ona görə mən çox məmnunam. Çünki mən hər dəfə Moskvada olanda
eşidirəm ki, bunu «ENKA» şirkəti edib, bunu türk edibdir. Bu bir türk kimi, məni sevindirir.
Məktubu mütləq oxuyacağam və fikrimi deyəcəyəm. Sən böyük iş adamısan. Azərbaycan sənin öz
vətənindir, Türkiyə ilə Azərbaycana fərq yoxdur. Ona görə burada iş görməlisən, yatırım qoymalısan.
Rusiyada, digər yerlərdə yatırım qoyursan, onlara fayda verirsən. Bu yatırımı buraya qoy, həm özün fayda
götür, həm də Azərbaycan, qardaşların fayda götürsün. Azərbaycanda görüləcək işlər nə qədər böyük olsa
da, başqa ölkələrdə gördüyün işlərin yanında kiçik bir şeydir. Məsələn, 400 meqavatlıq stansiya bizim üçün
işdir, amma «ENKA» üçün o qədər də böyük deyildir.
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QAZAXISTAN RESPUBLİKASININ ÖLKƏMİZDƏ YENİ TƏYİN OLUNMUŞ
FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ ANDAR ŞUKPUTOVUN
ETİMADNAMƏSİNİ QƏBULETMƏ MƏRASİMİ
Azərbaycan prezidentinin iqamətgahı
3 dekabr 2002-ci il
A n d a r Ş u k p u t o v: Hörmətli cənab Prezident!
Qazaxıstan Respublikasının Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri kimi, ölkənizə gəlmək mənim üçün böyük
şərəf və məsuliyyətdir. Qazaxıstan müstəqil və suveren Azərbaycana, onun qardaş və mehriban xalqına çox
dərin hörmət və rəğbət bəsləyir.
Möhtərəm Heydər Əlirza oğlu, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Abışoviç Nazarbayevin
xoşbəxtlik və firavanlıq arzularını şəxsən Sizə və bütün qardaş Azərbaycan xalqına yetirməkdən şərəf
duyuram. Mən zəngin tarixə və mədəniyyətə malik Azərbaycan torpağında işləmək və yaşamaq imkanına
görə şadam. Mənim bütün fəaliyyətim dövlətlərimiz arasındakı ikitərəfli münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsinə və dərinləşdirilməsinə yönəldiləcəkdir.
Hörmətli cənab Prezident, icazə verin, Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasında
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri kimi akkreditə olunmağım barədə etimadnaməni Sizə təqdim edim.
H e y d ə r Ə l i ye v: Hörmətli cənab səfir!
Sizi Qazaxıstanın Azərbaycanda səfiri təyin olunmağınız münasibətilə təbrik edir, gələcək işinizdə sizə
uğurlar arzulayıram.
Qazaxıstan və Azərbaycan dost ölkələrdir. Keçmişdən və xüsusən, Azərbaycanla Qazaxıstan müstəqillik
əldə etdikdən sonra bizi çox tellər bağlayır.
Biz həyatımızın bir çox sahələrində fəal əməkdaşlıq edirik. Əminəm ki, Qazaxıstanın Azərbaycanda
səfiri kimi fəaliyyətiniz Qazaxıstan–Azərbaycan dostluq münasibətlərinin və əməkdaşlığımızın daha da
inkişaf etməsinə və dərinləşməsinə kömək edəcəkdir. Bundan ötrü böyük imkanlar var və siz onları
bilirsiniz. Hesab edirəm ki, burada işlədikcə bu imkanlar barədə daha çox məlumatınız olacaqdır.
Azərbaycanda səmərəli fəaliyyətiniz üçün sizə bütün lazımi şərait yaradılacaqdır. Burada siz xalqın,
insanların, dostların diqqəti, dostcasına qayğısı ilə əhatə ediləcəksiniz. Ümidvaram ki, fəaliyyətiniz uğurlu
olacaqdır.
Qazaxıstanın Azərbaycanda səfiri təyin olunmağınız münasibətilə sizi bir daha təbrik edirəm. Mənim
salamımı və ən xoş arzularımı dostum Nursultan Nazarbayevə yetirməyinizi xahiş edirəm.
***
Sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev ilə Qazaxıstan səfiri Andar Şukputov arasında səmimi,
mehribancasına söhbət oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dövlətlərimiz arasında yaxşı münasibətlər var, lakin Xəzərlə bağlı məsələdə
əməkdaşlığımız xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bilirsiniz ki, Xəzərin mineral ehtiyatlarından istifadə
imkanlarını müəyyənləşdirmək prosesi illərlə davam etmişdir. Biz bu prosesə 1994-cü ildə başladıq.
Qazaxıstan bizi həmişə fəal dəstəklədi, sonra da orta xətt üzrə mövqeyini müəyyənləşdirdi. Şadam ki, Qazaxıstanla Rusiya arasında danışıqlar aparıldı və bu danışıqlar yaxşı nəticəyə – qəti sazişin imzalanmasına
gətirib çıxardı. Biz Rusiya ilə qəti saziş imzaladıq, Azərbaycanla Qazaxıstan arasında da saziş var. Bir sözlə,
bu məsələdə üç Xəzəryanı dövlət eyni fikirdədir.
Biz artıq neçə illərdir ki, Qazaxıstan neftini tankerlərlə gətirib buradan nəql edirik, bu, ildə təxminən 4–5
milyon ton miqdarındadır.
Biz artıq müəyyənləşdirmişik ki, Azərbaycan bütün hallarda öz nefti ilə kəmərin səmərəli işini təmin
edəcəkdir. Sentyabrın 18-də biz, üç prezident – Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə prezidentləri Amerika
Birləşmiş Ştatlarının Energetika nazirinin iştirakı ilə burada bu neft kəmərinin təməlini qoyduq. Yaxın
günlərdə tikinti proqramının əməli surətdə həyata keçirilməsinə başlanacaqdır. Son vaxtlar ləngimə
Gürcüstanla bağlı idi, çünki orada onların qeyri-hökumət təşkilatlarının, ekoloqlarının bəzi təklifləri, sualları
yaranmışdı. Bununla əlaqədar iş bir qədər çətin gedirdi, onlar əvvəlcə bir marşrut təklif etdilər, lakin bu
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marşrut bizim üçün məqbul olmadı. Marşrut dəyişdirildi, yenisi müəyyən edildi. Həmin marşrutu da
öyrənmək üçün böyük iş görüldü. Bütün bunlar edildikdən və biz kəmərin təmələni qoyduqdan sonra ortaya
bəzi məsələlər çıxdı. bp şirkətinin Azərbaycandakı prezidenti Devid Vudvord öz nümayəndə heyəti ilə
Gürcüstanda – Ekologiya Nazirliyində və digər təşkilatlarda bir neçə gün danışıqlar apardı, prezident Eduard
Şevardnadze onlarla görüşdü. Mən prezident Şevardnadzeyə zəng etdim, onunla bu məsələ barədə danışdım.
Nəhayət, onlar srağagün axşamdan xeyli keçmiş bu məsələni həll etdilər. Devid Vudvord dünən Bakıya
döndü, bu gün mən onu qəbul edəcəyəm, o, nəticələr haqqında məruzə edəcək, ancaq ən başlıcası budur ki,
məsələ artıq həll olunmuşdur və tikinti başlanacaqdır.
A n d a r Ş u k p u t o v: Cənab Prezident, göstərilən mehribanlığa və qonaqpərvərliyə görə
təşəkkürümü bildirirəm. Ölkələrimiz arasında heç bir ziddiyyət və fikir ayrılığı yoxdur. Asiyada etimad və
qarşılıqlı fəaliyyət tədbirlərinə dair müşavirə keçirmək barədə Qazaxıstanın təşəbbüsünü dəstəklədiyinizə
görə Sizə təşəkkür edirəm. Məlumat verim ki, Qazaxıstan parlamenti Xəzərə dair ikitərəfli Qazaxıstan–
Azərbaycan sazişini yaxın vaxtlarda təsdiqləyəcəkdir.
Qazaxıstanın da marağı olan əsrin layihəsinin – Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri layihəsinin həyata
keçirilməsinə başlanması münasibətilə Azərbaycan prezidentini təbrik edirəm. Ölkələrimizin iqtisadi
potensialından qarşılıqlı surətdə faydalı əməkdaşlığın inkişafı üçün tam istifadə edilmir, halbuki böyük
imkanlar vardır. Mən Azərbaycan prezidentini əmin edirəm ki, gələcək fəaliyyətimdə bu məsələlərin həllini
sürətləndirməyə çalışacağam.
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RAMAZAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ MÜSƏLMAN ÖLKƏLƏRİNİN
ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
4 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfirlər!
Mən sizi müsəlmanların müqəddəs bayramı – Ramazan bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sizə, təmsil etdiyiniz ölkələrin hökumətinə və xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, rifah arzu edirəm.
Ramazan bayramı müsəlmanların müqəddəs bayramlarından biridir. Bu bayram həmişə müsəlmanlara
xeyir-bərəkət gətirib, sülh, əmin-amanlıq gətirib, dostluq-mehribanlıq gətiribdir. Təəssüflər olsun ki, biz
Azərbaycanda bu bayramı yalnız son illər ümummilli bayram, xalq bayramı kimi qeyd edirik. Yəni son illərə
qədər belə bayram etməmişik, indi edirik. Keçmiş illərdə Sovet İttifaqının hər yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da dini bayramlar yasaq edildiyinə görə, bu bayramlar qadağan olunduğuna görə insanlar bunları
öz ailəsində, evində, qəlbində bayram ediblər.
Xatirimdədir, mən uşaq idim, valideynlərim oruc tuturdular, bu bayramı da qeyd edirdilər. Biz uşaq
kimi, bu bayramdan öz bəhrəmizi götürürdük. İndi isə müstəqil Azərbaycanda, müsəlman ölkəsində bu bizim
milli bayramımızdır, dövlət bayramımızdır, xalqın bayramıdır. Biz bunu geniş qeyd edirik.
Biz Azərbaycanda bu bayramı qeyd edərkən, bütün dünyada yaşayan müsəlmanların hamısını təbrik
edirik. Bu bayram münasibətilə dünya müsəlmanlarina yaxşı-yaxşı günlər arzulayırıq. Sizi bir daha təbrik
edirəm, hər birinizə cansağlığı arzu edirəm.
Ə b d ü q a f u r Ə b d ü r r ə h m a n o v (Özbəkistanın Bakıdakı səfiri): Möhtərəm cənab Prezident!
Əvvəla, artıq dərəcədə məşğul olmağınıza baxmayaraq, bu gün bizi qəbul etməyə imkan tapdığınıza görə
Sizə böyük minnətdarlığımı bildirirəm.
Bu gün mənim üzərimə böyük və şərəfli missiya düşübdür. Müsəlman ölkələrinin səfirləri adından zatialinizi və Sizin simanızda Azərbaycan xalqını müqəddəs Ramazan bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
Bu bayram bütün müsəlman aləmi ilə birlikdə Azərbaycanda da geniş qeyd olunur. Bu günlər hər bir
müsəlmanın müqəddəs borcu öz yaxınlarına, yaşlı nəslə və ətrafındakı insanlara dərin hörmətlə yanaşmaqdır.
Bu bayram zamanı dünyasını dəyişənlərə, yaxın qohumlara və dostlara ehtiram və hörmət bildirilir, məzarlar
ziyarət olunur, xeyriyyə tədbirləri keçirilir və hər bir müsəlman kasıblara, kimsəsizlərə və yetim uşaqlara
yardım edir.
Qətl və zorakılığı tam inkar edən, xeyirxahlığı və səbri təbliğ edən islam dininin insansevərliyi,
demokratikliyi bu bayramda özünü tam mahiyyəti ilə göstərir. Təəssüf ki, yüz minlərlə günahsız insanların
ölümünə bais olan ayrı-ayrı qüvvələr öz cinayətlərini ört-basdır etmək üçün islam dinindən istifadə edirlər.
Keçən ilin 11 sentyabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarında, habelə başqa ölkələrdə baş vermiş dəhşətli
terror aktları ekstremistlər tərəfindən guya islam bayrağı adı altında törədilmişdir. Əslində isə bu əməllər
dünya ictimaiyyətinin gözündə islam dininə zərbə vurmuşdur. Məhz buna görə, indi islam dininin heç vaxt
olmayan ciddi müdafiəyə ehtiyacı var. Birinci növbədə, öz siyasi ambisiyalarını həyata keçirmək məqsədi
güdən terrorçulardan müdafiəyə ehtiyacı var. Digər tərəfdən, dinimizin haqsız iddialardan da qorunmağa,
siyasətdən və ekstremizmdən uzaq olan Qurani-Kərimin qanunlarının da düzgün təhlil edilməsinə ehtiyacı
var.
Burada iştirak edən həmkarlarımın fikirlərini ifadə edərək, bildirmək istəyirəm ki, biz Azərbaycanda
siyasi və iqtisadi islahatların həyata keçirilməsində böyük nailiyyətlərlə yanaşı, dini sahədə də müsbət
meylləri müşahidə edirik. Sizin ölkədə müxtəlif konfessiyaların nümayəndələri üçün tolerantlıq mühiti və
qanuni vicdan azadlığı yaradılmışdır. Bütün bu nailiyyətlər Sizin böyük həyat təcrübəniz, beynəlxalq
aləmdəki nüfuzunuz, öz vətəninizə və xalqınıza böyük məhəbbətiniz nəticəsində mümkün olmuşdur.
Hörmətli cənab Prezident!
İcazə verin, bu görüşdə iştirak edən həmkarlarım adından Sizi Ramazan bayramı münasibətilə bir daha
təbrik edim. Sizə cansağlığı, uzun ömür, ölkənizdə inkişaf və əmin-amanlıq yolunda apardığınız fəaliyyətdə
böyük uğurlar diləyirəm. Sizin simanızda bütün Azərbaycan xalqına xoşbəxtlik, sülh və firavanlıq arzu
edirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, çox dəyərli sözlərinizə, fikirlərinizə görə sağ olun, mən sizə
təşəkkür edirəm. Bayram etmək lazımdır. Düzdür, mən burada sizə bayram süfrəsi açmamışam. Mən sizi
sözlə təbrik edirəm. Amma bilirəm ki, hər biriniz böyük bayram süfrəsi açmısınız, açacaqsınız, həm özünüz,
həm də yaxınlarınızla birlikdə bu bayramı keçirəcəksiniz. Mən də belə edəcəyəm. Sağ olun.
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DÜNYA ŞÖHRƏTLİ DİRİJOR VƏ GÖRKƏMLİ BƏSTƏKAR NİYAZİNİN ANADAN
OLMASININ 90 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY GECƏSİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
6 dekabr 2002-ci il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Əziz dostlar!
Niyazinin 90 illik yubileyini təntənəli qeyd edərək, biz Azərbaycan xalqının mədəniyyətimizə,
musiqimizə olan hörmətini və məhəbbətini ifadə edirik. Görkəmli mədəniyyət xadimlərimizin, musiqi
ustalarımızın, yazıçılarımızın, şairlərimizin, elm xadimlərimizin, ictimai xadimlərin yubileylərini Azərbaycanda yüksək səviyyədə qeyd etmək bizim, Azərbaycan hökumətinin xalqımızın elminə, mədəniyyətinə,
ədəbiyyatına olan diqqətini və qayğısını göstərir.
Bəzən kimsə elə düşünür ki, belə təntənəli yubileylər bəlkə də lazım deyildir. Biz belə səsləri eşitmişik.
Ancaq bunları nəzərə alaraq, mən bu gün bir daha deyirəm ki, belə yubiley gecələri bizi daha da
zənginləşdirir, bizə ruh verir, bizi daha da nikbin edir.
Mən bu gün bu salonda Niyazi haqqında deyilən sözləri dinləyərək, onun musiqisini dinləyərək,
dirijorluq sənətinin nümunələrini yenidən xatırlayaraq, böyük hissiyyatlar keçirirəm. Bu hissiyyatlar
xalqımıza olan sevgidən gəlir. Mədəniyyət, musiqi xalqımızın ən dəyərli sərvətlərindən biridir. Mədəniyyət
hər bir xalqı dünyada daha da çox tanıdan, onu təbliğ edən vasitələrdən biridir. Biz isə xoşbəxtik ki,
xalqımızın belə zəngin mədəniyyəti, musiqisi, incəsənəti var və bunlar həm xalqımızın özünə mənəvi qida
verir, həm də onu dünya xalqları içərisində fərqləndirir, tanıdır, başını ucaldır. Niyazi məhz Azərbaycan
xalqının başını ucaldan ən böyük şəxsiyyətlərdən biridir.
Bu gün Niyazi haqqında çox gözəl, xoş, dərin mənalı sözlər, fikirlər deyildi. Hamısı düzdür. Mən də
hamısını təsdiq edirəm. Çünki Niyazini bəlkə də bu salonda oturanların hamısından daha çox tanıyanlardan
biri mənəm. Mənim Niyazi ilə əlaqəli, dostluğumuzla bağlı çox xatirələrim var. Hamısı da xoş xatirələrdir,
sevindirici xatirələrdir.
Mən 1950-ci illərdən Niyazi ilə yaxın dostluq əlaqəsində olmuşam. Bizim ailələrimiz çox yaxın olubdur.
Ailəvi dost olmuşuq. Sonrakı dövrdə, Azərbaycana rəhbərlik etdiyim zaman da bu dostluğum davam edib və
təkcə onunla dost olduğuma görə yox, o, həqiqətən nadir insan olduğuna görə, nadir musiqiçi, dirijor
olduğuna görə həmişə mən ona böyük məhəbbətlə, sevgiylə yanaşmışam. Təbiidir ki, lazım olan qayğılarımı
da göstərmişəm.
Azərbaycanda professional musiqinin, yəni simfonik musiqinin təbliğində, Azərbaycan bəstəkarlarının
simfonik musiqi əsərləri yaratmasında və bu əsərlərin ifa edilməsində Niyazinin əvəzsiz rolu olubdur.
Burada Qara Qarayevin sözlərini səsləndirdilər ki, onun əsərlərinin səslənməsində o, Niyaziyə borcludur. Bu
həqiqətdir. Çünki mən Qara Qarayevlə də çox yaxın dostluq əlaqəsində olmuşam. Qara Qarayev bu sözləri
düzgün deyibdir. Mən çox sevinirəm ki, səmimi deyibdir. Amma təkcə Qara Qarayevin yox, bütün
Azərbaycan bəstəkarlarının həm opera əsərlərinin, həm simfonik əsərlərinin işıq üzü görməsində,
səslənməsində, xalqa çatdırılmasında Niyazi əvəzsiz rol oynamışdır. Bunların hamısı məlumdur. Ancaq bu
gecənin mənası ondan ibarətdir ki, heç kəs bunları unutmasın. Bugünkü nəsillər də, gələcək nəsillər də
bunları bilsin. Yəni biz bu gün səslənən sözləri yaşatmalıyıq.
Azərbaycanda simfonik orkestrin yaranması Üzeyir Hacıbəyovun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Üzeyir
Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev o illərdə, ilk illərdə Azərbaycanda simfonik orkestrin inkişaf etməsi üçün
çox işlər görmüşlər. Birincisi, simfonik orkestr üçün Azərbaycan musiqisi nümunələri yaratmışlar. İkincisi,
ümumiyyətlə, dünya musiqisinin, dünyanın böyük bəstəkarlarının əsərlərinin Azərbaycan səhnəsində, Azərbaycan simfonik orkestrinin ifasında səslənməsində çox iş görmüşlər. Ancaq mən bunu tam qətiyyətlə
deyirəm – əgər Niyazi olmasaydı, Azərbaycanın simfonik orkestri bu səviyyəyə çatmazdı. Niyazi olmasaydı,
bizim Azərbaycanın görkəmli bəstəkarlarının yaratdıqları gözəl opera əsərləri, simfoniyalar bu qədər yüksək
səviyyəyə çatmazdı. Bunların hamısında Niyazinin xidməti var, rolu var və təkcə musiqiçilər yox, bütün
Azərbaycan xalqı ona minnətdar olmalıdır.
Şəxsi nöqteyi-nəzərdən Niyazi özünü çox sevdirən bir adam idi, məzəli insan idi. Burada dedilər, onun
sərtliyi də var idi. Bəzən heç kəsi eşitmirdi. Mülayimliyi də var idi, hamısı var idi. Bu da, təbiidir, onun
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xarakteri idi. O, ömrü boyu öz xarakteri ilə yaşadı və böyük işlər gördü. Burada dedilər, yeganə Azərbaycan
dirijorudur ki, öz ölkəsinin sərhədlərindən çıxıb, dünyanın böyük, yüksək musiqi sənətinə malik olan ölkələrində ən tanınmış simfonik orkestrlərə dirijorluq etmişdir. Bu, Leninqradda da olubdur. Oranın Opera və
Balet Teatrı dünyada ən məşhur teatrlardan biridir. Bu, Praqada da, Londonda da, Parisdə də, Türkiyədə də
olubdur.
Niyazinin 1950-ci illərdə Türkiyəyə ilk səfərlərinin hamısı mənim xatirimdədir. O vaxt xaricə getmək
çətin məsələ idi. Bütün Sovetlər İttifaqı dəmir pərdə ilə bağlanmışdı. Nadir hallarda ayrı-ayrı insanlar xarici
ölkələrə səfərlər edirdilər. Niyazi, bəlkə də, bizim musiqiçilərimizdən Türkiyəyə və başqa ölkələrə ilk səfər
edən sənətkardır. Doğrudur, sonrakı illərdə Rəşid Behbudov öz mahnıları ilə çox fəaliyyət göstərmişdir.
Amma bunlar bir-birindən tamamilə fərqli musiqi janrlarıdır.
Niyazinin musiqi sahəsindəki gördüyü işlər, demək olar ki, ən çətin işlərdir. Burada hörmətli xanım
Janna Dozortseva çıxış etdi, o illərdə Niyazinin simfonik orkestrinin konsertləri haqqında söylədi.
Mən bir gün filarmoniyaya gəlmişdim, hansısa simfonik konsert var idi. Salon dolu idi, konsert çox
yaxşı, böyük alqışlarla keçdi. Konsertdən sonra mən otağında onunla söhbət edirdim. O mənə söylədi ki, Siz
buraya gəlmisiniz, yəqin bu münasibətlə salon doludur – yəni simfonik orkestrin konsertlərini nəzərdə
tuturdu – ancaq başqa vaxtlarda bizim simfonik orkestrin konsertlərinə adamlar çox gəlmir. Bəzən də çox az
gəlirlər. Dedim, nə üçün? Dedi, belədir, biz simfonik musiqini insanlara hələ lazımi səviyyədə çatdıra bilməmişik. Onda biz onunla belə bir plan cızdıq ki, Niyazi ayda bir dəfə filarmoniyada yüksək səviyyəli simfonik
konsertlər verəcək və Azərbaycanın bütün rəhbər işçiləri öz ailə üzvləri ilə bu konsertə gələcəklər. Bunu
təşkil etdik.
Həmin vaxt o mənə dedi ki, biz simfonik musiqi əsərini ifa edirik, amma bəziləri bunun dərin mənasını
dərk edə bilmirlər. Ona görə də bu musiqini qəbul edə bilmirlər. Təklif etdi ki, hər bir əsər haqqında əvvəlcə
izahat verilsin, o əsərin məzmunu sadə dildə çatdırılsın, sonra isə əsər dinlənilsin. Çox yaxşı fikir idi. Mən də
bəyəndim. Buna görə də o, hər ay Moskvadan Janna Dozortsevanı dəvət edirdi. Çox gözəl musiqişünasdır.
O, əsərlərin məzmununu çox gözəl çatdırırdı. Mən hər dəfə, hər konsertdən konsertə görürdüm ki, bizim
adamlar, yəni mənimlə konsertə gedənlər – təbiidir ki, o vaxt filarmoniyanın salonu tamamilə dolu olurdu –
bu əsərləri məcburi yox, həvəslə, qəlbən dinləyirdilər.
Beləliklə, biz bir sistem yaratdıq. Buna da Moskvada, oradakı mətbuatda – qəzetlərdə, jurnallarda
«Simfonik musiqini dinləmə universiteti» adı qoydular. Niyazi bu işləri elə həvəslə, elə ürəklə görürdü ki,
mən görürdüm, ondan sonra o, mənəvi cəhətdən nə qədər ruhlanır, zövq alırdı ki, belə bir gözəl iş gördü.
Mən indi bu konsert salonunu seyr edirəm. Təbiidir ki, buradakıların əksəriyyəti niyazisevərlərdir,
musiqisevərlərdir. Ancaq eyni zamanda, Azərbaycanın dövlət hakimiyyəti orqanlarında işləyən insanlar da
dəvət olunublar. Amma mən burada həmin o illərin simfonik konsertlərinin hansısa bir ruhunu hiss edirəm.
Gəlin razılaşaq, Niyaziyə həsr olunmuş bugünkü gecə, konsert indiyə qədərki başqa yubiley tədbirlərindən,
konsertlərindən fərqlənir. Fərqlənir ona görə ki, birincisi, səhnədə simfonik orkestr – Niyazinin uzun illər
rəhbərlik etdiyi və Niyazinin xidmətləri sayəsində bugünkü bu yüksək səviyyəyə çatmış orkestr var.
İkincisi, ona görə ki, burada Niyazinin əsərləri ifa olunur. Ona görə ki, Niyazi haqqında burada xatirələr
deyildi. Ona görə ki, Niyazi həyatdan gedib, amma Azərbaycan xalqı üçün gözəl bir miras qoyubdur –
simfonik musiqi, simfonik orkestr. Üzeyir Hacıbəyovun yaratdığı və Niyazinin fəaliyyəti nəticəsində çox
yüksəklərə qalxmış, indi Niyazini əvəz edən Rauf Abdullayev kimi dirijoru olan simfonik orkestr.
Mən çox sevinirəm ki, bu yubiley gecəsində Niyazi haqqında gözəl, xoş sözlər deyilir. Ancaq o illəri də
xatırlayıram ki, bizim bəstəkarlar, musiqiçilər bir-biri ilə yola getmirdilər, bir-biri ilə ədavət edirdilər. Bunlar
da var idi. Bunları gizlətmək lazım deyil, hamısı olubdur, hamısı bizimkidir.
Xatirlayıram, 1973-cü ildə, demək olar, 30 il bundan öncə, xüsusən bəstəkarlar arasındakı bu münasibət
məni çox narahat etdiyinə görə, bazar günü bir qrup böyük bəstəkarı şəhərdən kənardakı, Zuğulbadakı dövlət
bağ evinə dəvət etdim. Özü də erkən, səhər saat 11-də. Dedim ki, gəlin oturaq söhbət edək, çay içək, bütün
günü bir yerdə olaq. İndi baxıram, həmin o görüşdə iştirak edənlərdən təkcə Arif Məlikov var. Təəssüflər
olsun ki, illər ötür, insanlar dünyasını dəyişir. Mənim o vaxt görüşdüyüm insanların Arif Məlikovdan başqa,
demək olar, hamısı artıq dünyasını dəyişibdir.
Orada gözəl bir gün keçirdik. Mən xüsusən çalışırdım ki, Qara Qarayevi, Fikrət Əmirovu, Niyazini –
üçünü bir-biri ilə dost edim, bir-biri ilə barışdırım. Onlar dost idilər, bir gün dost olurdular, bir gün
küsürdülər, bir gün bir-birindən inciyirdilər. Bu da bizim ümumi işimizə zərər verirdi. Mənə belə gəlir ki,
günün axırında, bizim oradakı görüşümüzdə tamamilə yeni bir ab-hava yarandı. Sonra bizim bəstəkarlar
bunu daim xatırlayırdılar və təşəkkür edirdilər ki, mən belə bir görüş keçirdim və onları bir-biri ilə daha da
yaxınlaşdırdım. Yəni bunlar yaxın idilər, bir yerdə işləyirdilər.
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İndi burada eşitdik, əgər Niyazi olmasaydı, Qara Qarayevin əsərləri o cür yüksək səviyyədə təqdim edilə
bilməzdi. Eləcə də Fikrət Əmirovun əsərləri. Onların hamısı bu simfonik orkestrdən və Niyazinin əlindən
keçəndən sonra biz gördüyümüz səviyyəyə gəlib çatırdı. Bunda Niyazinin rolu böyükdür. Onlar da Niyazi ilə
əməkdaşlıq edirdilər. Ancaq bəzən şəxsi münasibətlər dəyişirdi və bu da işlərimizi pozurdu.
Niyazi çox xeyirxah adam idi. Burada onun ev-muzeyi haqqında danışdılar. Bəli, o, 1984-cü ildə vəfat
etmişdi. Mən onda burada yox idim, Moskvada işləyirdim. Ancaq mən 1993-cü ildə Bakıya yenidən
dönəndən sonra maraqlandım. Ümumiyyətlə, ev-muzeylərinin yaradılması çox gözəl bir ənənədir. Məsələn,
bizim yaratdığımız Üzeyir Hacıbəyovun ev-muzeyi, Səməd Vurğunun ev-muzeyi, Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyi, Cəfər Cabbarlının ev-muzeyi, Niyazinin ev-muzeyi – bunların hər biri böyük mədəniyyət
mərkəzinə çevrilir və belə də var.
Məsələn, bir var, başqa yerdə yığışasan, bir də var, Niyazinin yaşadığı evdə, onun divarları arasında
yığışasan. Bu tamamilə başqa bir əhval-ruhiyyədir. Onun o qədər də böyük mənzili yox idi, amma qapısı
həmişə açıq idi. Gərək ki, burada Vasif Adıgözəlov da, Polad Bülbüloğlu da dedilər ki, onlar elə orada
böyüyüblər. Doğrudan da belədir, qapısı açıq idi və gələn adam da orada mütləq yemək yeməli, çay içməli
idi. Rəhmətlik Həcər xanım da səhərdən axşama kimi Niyazinin qonaqlarına qulluq etməli idi. Bax, Niyazi
belə bir həyat keçirirdi. İstədiyi adam onun evinə gedə bilərdi və gedirdi də. O heç vaxt heç kəsdən
uzaqlaşmırdı.
Çox yaxşı lətifələr də danışırdı. Azərbaycanın müxtəlif bölgələrindən olan, müxtəlif ləhcələrdə danışan
adamları çox gözəl yamsılayırdı. Ona görə bəzən mən onu görəndə deyirdim, danış görüm, Şəki teatrında
«Otello» nə cür gedir. Elə danışırdı ki, daha ondan sonra nə konsert lazım idi, nə də teatr, heç bir şey lazım
deyildi.
Həcər xanım daim Niyazi ilə bir yerdə idi. O, dünyada haraya gedibsə, Həcər xanım onunla bir yerdə
olubdur. Mən bəzən zarafatla deyirdim ki, Niyazi, sənə bu mükafatları ki, veririk, gərək onların çox hissəsini
Həcər xanıma verək. Əgər Həcər xanım olmasaydı, sən bu cür gözəl fəaliyyət göstərə bilməzdin. Çox gözəl
insan idi. Mən onu çox sevirdim.
Yenə də deyirəm, mən bu gün burada, bir tərəfdən, qüssələnirəm ki, o yoxdur. İkinci tərəfdən də,
millətimə, xalqıma görə fəxr edirəm ki, belə insanlar yaradıbdır. Biz xoşbəxtik ki, XX əsrdə Azərbaycan
xalqı mədəniyyət sahəsində çox böyük simalar yetiribdir. Onlar bizim mədəniyyətimizi yüksəldib və bizə
böyük miras qoyub gediblər.
Mən bu gün Niyazinin ruhu qarşısında baş əyirəm. İnanıram ki, Niyazi Azərbaycan xalqının qəlbində
daim yaşayacaq, onun əsərləri gələcək nəsilləri də mənəvi yüksəkliyə qaldıracaq və xalqımız mədəniyyətə,
incəsənətə daim sadiq olacaqdır.
***
Konsertdən sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Respublika sarayının şərəf salonunda incəsənət
ustaları – xalq artistləri Fidan və Xuraman Qasımovalar, Fərhad Bədəlbəyli, Sərvər Qəniyev, Rauf
Abdullayev ilə, habelə musiqişünas Janna Dozortseva, İzmir simfonik orkestrinin Baş dirijoru Rengin
Gökmenlə görüşüb səmimi söhbət etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz hamınız dediniz ki, onun evinə gələnləri mütləq yeməyə qonaq edirdilər.
Dəbdəbəli yaşamasalar da, bu evdə hamını gülərüzlə qarşılayırdılar. Qəribə adam idi! İstəyirdi ki, evinə
gəlsinlər və bu onu yormurdu, əksinə, görünür, onun üçün xoş idi, bundan həzz alırdı.
J a n n a D o z o r t s e v a: Niyazi elə belə şəraitdə də işləyirdi, məsələn, partituranı hazırlayırdı,
halbuki bu vaxt onun evində qonaqlar olurdu.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Mən onunla 20 gün Monqolustanda oldum. Biz «Ulan-Bator»
mehmanxanasında qalırdıq, Həcər xanım hər gün bizim üçün yemək hazırlayırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həyat yoldaşım Moskvaya gedərkən bir neçə dəfə təyyarədə onunla yan-yana
olmuşdur. O danışırdı ki, Niyazi həmişə qabaqda gedərdi, Həcər xanım isə əlində onun frakı və başqa
əşyalarla arxasınca gədərdi. Həmişə də belə olurdu.
J a n n a D o z o r t s e v a: Yadımdadır, Siz nə vaxtsa deyirdiniz ki, Həcər xanımı Niyazidən ayırmaq
olmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bir neçə dəfə ona demişdim ki, mükafatların yarıdan çoxunu Həcər xanıma
vermək lazımdır, çünki sən bu qadınsız yaşaya bilməzdin. Niyazi də bunun həqiqətən belə olduğunu
təsdiqləyirdi.
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P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Siz yaxşı bilirsiniz ki, əgər bu qadın olmasaydı, yəqin ki, o, 10–15 il az
yaşayardı. Həcər xanım ona öz uşağı kimi baxırdı.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Monqolustan səfərindən yadımdadır, Həcər xanım hər səhər bizə iki-üç cür
yemək hazırlayırdı. Niyazi yemək məsələsində çox şıltaq idi, Həcər xanım bəzən onu uşaq kimi qaşıqla da
yedizdirərdi, mən bütün bunları görmüşəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bayaq demək istəmədim, Niyazi 1984-cü ildə vəfat edib, ev-muzeyi isə
1994-cü ildə, Əliyev buraya gələndən sonra yaradıldı. Bu sizin yadınızdadır. Mən bu barədə də danışmaq
istəmədim. Xalq Cəbhəsi deyirdi ki, bu simfonik musiqi nədir, bu bizim musiqi deyil.
Bu adamlar hakimiyyətdə cəmi bir il qaldılar. Tofiq Quliyev mənə danışırdı ki, o, Baş nazir Pənah
Hüseynovun qəbuluna gedəndə ondan soruşub ki, sən kimsən? O deyib ki, mən bəstəkaram. Baş nazir isə
deyib ki, mən Üzeyir Hacıbəyovdan başqa bəstəkar tanımıram. Bax, belə adamlar indi müxalifətdədir və
yenidən hakimiyyətə gəlmək istəyirlər.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Mən demək istəyirəm ki, Türkiyədə olduğum bu illər ərzində artıq 14 ildir ki,
seçki komissiyasının sədriyəm – və deməliyəm ki, Siz həmişə başqa namizədlərdən böyük fərqlə irəlidə
olmusunuz.
J a n n a D o z o r t s e v a: Cənab Prezident, mən Allahdan arzu edirəm ki, Siz həmişə var olasınız,
həmişə sağlam olasınız və onda hər şey yaxşı olacaq.
R e n g i n G ö k m ə n: Cənab Prezident, bu gün mənim həyatımın ən şərəfli konsertlərindən biri oldu.
Azərbaycanlı qardaşlarımızın bizi unutmaması, yubileyə bizi dəvət etmələri bütün türk sənətçilərinə böyük
şərəf verdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin əsəriniz də çox gözəldir. Bizim orkestr də çox gözəl ifa etdi.
R e n g i n G ö k m ə n: Mən tələbə olarkən müəllimim Niyazinin əsərlərini gətirib bizə dinlətdi.
Niyazi Tağızadənin rəhbərliyi ilə Moskvanın simfonik orkestri çalırdı. Niyazi Tağızadənin ismini ilk dəfə
orada eşitdim. Onda mən uşaq idim. Sonrakı illərdə Niyazi haqqında çox öyrəndim. Sizə təşəkkür edirəm ki,
belə anları xalqınıza yaşadırsınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. O, Türkiyədə çox böyük işlər gördü. Mənim xatirimdədir, 1950-ci
illər idi, ilk dəfə Türkiyəyə o getdi. O vaxtadək heç kəs Türkiyədə olmamışdı. Türkiyədə nə var, nə yox,
simfonik orkestr var, opera və balet teatrı var – heç bir şey bilmirdik. O, üç ay orada yaşadı.
R e n g i n G ö k m ə n: Adnan Sayqunun «Koroğlu» operasını da ilk dəfə Niyazi ifa etdi. Bu əsər o
zamandan bəri bir dəfə də olsun səhnəyə qoyulmayıbdır. Onu təkcə Niyazi ifa etmişdir. Təəssüflər olsun ki,
bu işdə bizim də nöqsanımız var, onu tamaşaya qoya bilməmişik. Niyazinin çox böyük xidmətləri olmuşdur.
F i d a n Q a s ı m o v a: Janna, Siz Azərbaycan musiqisini təbliğ etdiyiniz vaxtlarda Niyazinin iştirakı
ilə İttifaqlar evinin Sütunlu salonunda verilən konsertləri xatırlayırsınızmı? Bu həmin salonda sizin ilk
konsertlərinizdən biri idi. Siz onu necə gözəl aparırdınız.
J a n n a D o z o r t s e v a: Bu, Sütunlu salonda mənim ilk konsertim deyildi. Çünki mən orada 1966cı ildən işləyirəm. Amma biz əvvəllər sizinlə tanış deyildik. Bu sizin iştirakınızla ilk konsert idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, bugünkü konsert mənə çox güclü təsir bağışladı. Müxtəlif böyük
adamlarımızın – yazıçıların, bəstəkarların yubileylərinə həsr edilmiş belə gecələr bizdə vaxtaşırı olur.
Onların hamısı çox yaxşı keçir, yaxşı musiqi hissəsi olur. Ancaq bugünkü gecə əvvəlkilərdən onunla fərqlənir ki, burada yüngül musiqi yoxdu, rəqslər yoxdu, yalnız belə ciddi musiqi vardı. Hər bir əsər insanı
məftun edirdi. Konsertdə «Rast» ifa olunduqda pultun arxasında dayanmış Rauf Abdullayev kimi, yəqin ki,
mən də qəlbən həyəcan keçirirdim, ona görə ki, bu musiqinin təsiri son dərəcə güclü idi. Burada xoş hisslər,
hansısa kədərli duyğular, kövrək hisslər keçirirsən. Konsert mənə çox yaxşı, çox güclü təsir bağışladı.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Bəlkə filarmoniya bərpa olunandan sonra əvvəlki ənənələrə yenidən başlayaq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Filarmoniya indi bərpa edilir, apreldə tam hazır olacaqdır. Rostropoviç orada
konsert verməyi vəd edir. Əlbəttə, biz orada işləri qaydaya salacağıq. Heyf ki, Niyazi yoxdur. Amma
əvəzində, Rauf Abdullayev var. Odur ki, biz belə gecələri ayda bir dəfə keçirəcəyik. Bilirsiniz, açığını deyim
ki, bu çox böyük zövq bəxş edir. Mən bugünkü konsertdən çox məmnunam.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, Siz həmişə gözəl çıxış edirsiniz, amma bugünkü
çıxışınızda Niyazi barəsində səmimiyyətiniz xüsusilə duyulurdu. Hiss edilirdi ki, Siz bu adamı sevirdiniz.
Biz Sizin parlaq çıxışlarınızın neçə illərdir şahidiyik, ancaq bugünkü çıxışınız nə qədər səmimi, nə qədər
ürəkdən gələn çıxış idi. Biz ev-muzeyin açılışındakı çıxışınızı xatırladıq, bu, proqram xarakterli çıxış idi. Aldığımız yeni gəmilərdən birinə Sizin məsləhətinizlə Niyazinin adı veriləndə biz hamımız kayuta toplaşdıq və
Sizin muzeydəki çıxışınıza baxdıq. Biz videokasetə yazılan bu çıxışı gəminin kollektivinə bağışladıq.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Gəlin badələrimizi cəmiyyətimizin, bütün bəşəriyyətin ən yaxşı hissəsi olan
gözəl xanımların şərəfinə qaldıraq! Bəşəriyyət onlarsız yaşaya bilməz.
Bu gün biz belə gözəl qadınların arasındayıq, onlar zahirən gözəl olmaqla yanaşı, incəsənət xadimlərinə
məxsus daxili aləmləri ilə də zəngindirlər. Sənət adamı isə xüsusi adamdır. Siz bilirsiniz, mən həmişə belə
hesab etmişəm və indi də bu fikirdəyəm ki, sənət adamları tək-tək yetişir. İncəsənət çətin və mürəkkəb işdir,
həyatını buna həsr etmiş insanlar həm cəmiyyətin və xalqın, həm də dövlətin qayğılarından kənarda yaşaya
bilməzlər. Mən həmişə mədəniyyətimizin, incəsənətimizin qayğısına qalmışam və başa düşürəm ki, xalq
bunsuz yaşaya bilməz. Biz nə etsək də, iqtisadiyyatda nə qədər uğurlarımız olsa da, mən başa düşürəm ki,
xalq incəsənətsiz yaşaya bilməz, axı o, xalqın simasıdır.
Tarixi keçmiş baxımından simfonik musiqi bizim xalqımız üçün səciyyəvi deyildir, biz onu Avropadan
əxz etmişik, Azərbaycanda onun banisi Üzeyir Hacıbəyov olmuşdur, sonra isə burada inkişaf etmişdir.
R a u f A b d u l l a y e v: Cənab Prezident, xarici ölkələrə qastrollar təşkil etmək mümkün olsaydı.
Bizdə kiçik kollektivlər qastrola çıxırlar, onların maliyyə məsələlərini həll etmək asandır, bizim
kollektivimiz isə çox böyükdür. Heç olmazsa, Türkiyəyə qastrola getmək mümkün olsaydı...
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Əgər 100 nəfər gedirsə, onda buna çox böyük vəsait lazımdır, bu da
çətindir. Yadınızdadırmı, Fransaya Berlioz festivalına gedərkən, Siz təyyarə verdiniz. O zaman Fransada
çıxan bütün qəzetlər yazırdı ki, prezident Azərbaycan simfonik orkestrinə təyyarə verdi və orkestr öz
təyyarəsində gəldi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz razılığa gəlin, harada çıxış etmək sizin üçün münasib olarsa, bütün xərcləri
biz öz üzərimizə götürərik, təki siz çıxış edin. Orada bilet satacaqsınız, ya yox, qazanacaqsınız, ya yox, o da
sizin olsun.
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Bu gün Qalina Pavlovna zəng etmişdi, Sizə salam yetirdi və Samir
Cəfərovu yanvar ayına dəvət etdi.
F i d a n Q a s ı m o v a: Fatma xanım, o mənim şagirdim idi, Qazaxıstanda beynəlxalq müsabiqənin
laureatı olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: O, Samirin sizin sinfinizdə oxuduğunu mənə deyibdir.
F i d a n Q a s ı m o v a: Mən onunla məşğul oldum və Qazaxıstana, münsiflər heyətinin üzvü olduğum
beynəlxalq müsabiqəyə apardım.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: İndi isə bizə Surxay Əsgərovu veriblər. Müslüm Maqomayev məndən
xahiş edib ki, onunla məşğul olum.
F i d a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, Siz dekabrın 20-də bizim gecəmizə gələcəksinizmi? Həmin
gün bizim yaradıcılıq fəaliyyətimizin 25 illiyidir. Bilmirik, o gecədə biz oxuyacağıq, yoxsa, Sizin
haqqınızda, Sizin bizim həyatımız, yaradıcılığımızla bağlı fikirlərinizdən danışacağıq?
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mənim haqqımda danışmaq lazım deyil, onda bu, yığıncaq olar, oxumaq
lazımdır. Mən sizi dinləməyə gələcəyəm. Yaxşı bir konsert hazırlayın, ayın 20-də mütləq gələcəyəm.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Türkiyədə biz bir orkestr yaratmışıq, onun üzvlərinin əksəriyyəti
azərbaycanlılardır. Biz hazırladığımız proqramı filarmoniyanın açılış mərasimində Sizə hədiyyə etmək
istərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Dekabrın 20-dəki konsertdə sən də iştirak et.
S ə r v ə r Q ə n i y e v: Martın 25-də yubileyim keçiriləcək, həmin gün 65 yaşım və səhnə
fəaliyyətimin 50 ili tamam olacaq. Yubileyi Doğramacı təşkil edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, qoy orada Doğramacı təşkil etsin, sonra da yubiley burada keçirilər.
R e n g i n G ö k m ə n: Əminəm ki, Türkiyədə Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin çıxışını
dinləmək istəyənlər çoxdur. İstərdik ki, bizim də orkestrlərimiz Azərbaycanda olsun. Mən qayıtdıqdan sonra
bu məsələni müvafiq idarələr qarşısında qaldıracağam. İzmir Bakı ilə qardaşlaşmış şəhərdir və biz
mədəniyyət sahəsində də yaxşı əlaqələr yaratmaq istəyirik.
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEV ŞEKSPİRİN «HAMLET» FACİƏSİNİN
YENİ QURULUŞDA İLK TAMAŞASINDA
7 dekabr 2002-ci il
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev Azərbaycan Akademik Milli Dram Teatrında məşhur ingilis
dramaturqu Uilyam Şekspirin «Hamlet» faciəsinin yeni quruluşda ilk tamaşasına baxmaq üçün teatra gəldi.
Tamaşaçılar dövlətimizin başçısını hərarətli alqışlarla qarşıladılar.
Dövlətimizin başçısı fasilə zamanı respublikamızın tanınmış ədəbiyyat, incəsənt, elm xadimləri ilə
görüşüb söhbət etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizinlə yenidən görüşümdən çox məmnunam. Xeyli vaxt idi ki, teatra gəlmək ya
mümkün deyildi, yaxud da ki, siz çağırmırdınız. Hər halda, mən sizin teatrı həmişə sevmişəm, tamaşalara
gəlmişəm.
«Hamlet» tamaşasının göstəriləcəyini eşitdim, maraqlandım. Dedilər ki, tamaşa çox yaxşı hazırlanıbdır.
Yaxşı quruluşu var, yaxşı ifa edirlər. Təbiidir ki, bu, Azərbaycanın teatr həyatında, mədəni həyatında böyük
hadisədir. Çünki klassiklərin əsərləri həmişə yaşayır. Daim yaşayan əsərlər var. Əsərlər var ki, müəyyən
dövrə həsr olunub, ancaq o dövrdə yaşayır, yaşaya bilir. Klassiklərin əsərləri isə həmişə yaşayır. Xüsusilə
Şekspir yaradıcılığı, onun əsərləri...
İndi Azərbaycan teatrının 130 illik yubileyinə hazırlaşırıq. Azərbaycan teatrı vaxtilə, hələ çox onilliklər
bundan öncə Şekspirin əsərlərinə müraciət edibdir. «Hamlet» Azərbaycan səhnəsində otuzuncu illərdə çox
uğurla göstərilibdir. Mənə belə gəlir ki, Abbas Mirzə Şərifzadə Hamlet rolunu ilk oynayan bizim görkəmli
aktyorlarımızdan biri olubdur. Deyirlər ki, sonralar da bu əsər dəfələrlə göstərilibdir. Elçin Əfəndiyev
buradadır, yoxsa yox? O, məlumat verdi ki, «Hamlet» Azərbaycan səhnəsində dördüncü dəfədir ki, qoyulur.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: Bəli, dördüncü dəfədir...
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir, ola bilər ki, bu azdır. «Hamlet» əsəri bizim səhnəmizdə çox
göstərilsəydi, teatrımız üçün daha yaxşı olardı. Ancaq bunlar tarixdir, hər şey arxada qalıb, olanlar barədə
heç nə demək olmaz. Əsas odur ki, indi siz Şekspir yaradıcılığına yenidən müraciət etmisiniz. Onun ən
görkəmli əsərlərindən birini – «Hamlet» faciəsini səhnəyə qoymusunuz.
Otuzuncu illərdə «Hamlet»» bizim sevimli pyeslərimizdən biri idi. Burada bizim nəsildən olan adamlar
var, yəqin salonda da belələri vardı, Mən Hamleti Abbas Mirzə Şərifzadənin ifasında görmüşəm. Sonralar da
«Hamlet» əsəri şəxsən məni həmişə maraqlandırıbdır. Bu pyesi Moskvada tamaşaya qoyublar, mən onu
görmüşəm. Nəhayət, film vardı, məşhur aktyor Smoktunovski Hamlet rolunu çox gözəl ifa edirdi. Biz
bunların hamısını müəyyən qədər yada salarkən deyə bilərik ki, dünyada, ola bilər, yüzə qədər quruluşda
«Hamlet» tamaşası olsun. Hər rejissor, hər aktyor onu özünün bildiyi kimi göstərir. Amma bunun əsası
Şekspirin yaradıcılığıdır, onun fəlsəfəsidir. Bu, böyük bir fəlsəfədir. Şekspir həmişə ona görə yaşayır ki,
onun hər bir əsəri özündə fəlsəfi fikirlər daşıyır. Ona görə də mən çox məmnunam ki, siz bu əsəri səhnəyə
qoymusunuz. Əgər siz gələcəkdə də belə əsərləri unutmasanız, yaxşı olar. Çünki hansısa günə aid olan
əsərlər gəldi-gedər əsərlərdir. Mən demirəm ki, siz onlardan imtina edəsiniz. Hər günün tələbini də ödəmək
lazımdır. Ancaq teatr–teatrdır. Bilirsiniz, teatr gərək öz yüksək simasını həmişə saxlasın.
Biz Azərbaycan teatrı ilə fəxr edirik. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan teatrının
100 illik yubileyində mən Respublika sarayında məruzə ilə çıxış etmişəm. Sonra mənə dedilər ki, «Sən
respublikanın rəhbərisən, teatrşünas deyilsən, nə üçün məruzə edirsən?». Dedim ki, məruzə etdim və hər
halda, teatrşünaslardan pis etmədim. Bu, qəzetlərdə qalıbdır, arxivlərdən tapmaq olar. Mən bunu niyə deyirəm? Çünki bizim teatr həqiqətən klassik teatrdır. Əgər klassik teatr olmasaydı, bu qədər yaşaya bilməzdi.
Teatrı belə yaşatmaq lazımdır.
İndi mən görürəm ki, siz bu addımları atırsınız. Mən bunu bəyənirəm. Bu barədə sizə yardımçı olmağa
hazıram ki, bizim teatrımızın səviyyəsini getdikcə yüksəldəsiniz.
Bugünkü tamaşa haqqında indi nə deyə bilərəm? Quruluşçu rejissora təşəkkür edirəm, əsərə çox yaxşı
quruluş veribdir. Çox gözəl musiqi müşayiəti var. Səyavuş Kərimi çox qeyri-adi, müasir bəstəkardır.
Keçmişdə «Hamlet» tamaşasında dekorasiyalar vardı. Özü də zəngin dekorasiyalar, sarayların
dekorasiyaları vardı, onları bilirsinizmi? Siz gəncsiniz, yəqin görməmisiniz. Amma mən bunu görmüşəm.
Ümumiyyətlə, bizim həmin teatrımızda – keçmişdə o, Musiqili Komediya Teatrının yerində idi – böyükböyük dekorasiyalar vardı. Ona görə də – bayaq dedilər ki, tamaşa 4 saat davam edəcək – o vaxt 6 saat
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çəkirdi. 4-5 pərdə... Bir pərdə oldu, fasilə, gərək dekorasiyalar dəyişiləydi. Amma indi burada dəyişiklik var,
dekorasiya yoxdur. Dekorasiyasız da pis deyil, bəlkə daha da yaxşıdır. Ona görə də mən bu barədə
rəssamların işini qeyd etmək istəyirəm. Çox yaxşı bədii tərtibat veriblər. Bunlar, deməli, tamaşanın təşkilatçılarıdır.
O ki qaldı tamaşanın ifaçılarına, hamınız çox yaxşı oynadınız. Özü də bu tamaşada məni sevindirən odur
ki, – burada siz azsınız – səhnədə çoxlu adamlar vardı.
Çox gözəldir ki, belə kütləvi səhnələri olan bir tamaşa yaratmısınız. Ancaq bu tamaşanın bütün ağırlığı,
təbiidir ki, Hamlet rolunun ifaçısının üzərinə düşübdür.
Fuad Poladovu mən 1970-ci illərdən yaxşı tanıyıram. Elə bu səhnədə çox gözəl rollar ifa edirdi. Çox
məmnunam ki, yenə də bu səhnədədir və deyə bilərəm ki, bu rolu çox məharətlə oynadı. Fuad, mən səni
təbrik edirəm. Çünki bu dörd saatın, demək olar ki, xeyli hissəsini Hamletin monoloqları, danışıqları təşkil
edir. Şekspir əsəri belə yaradıb, başqa cür etmək olmaz. Ancaq kim bu rolu ifa etmək istəyirsə, bu ağırlıq
onun üzərinə düşür. Kim bu ağırlığı necə daşıyırsa, o, başqa məsələdir, bu fərqlidir.
Mən hesab edirəm ki, bu gün Fuad Poladov Azərbaycan teatrında Hamlet rolunu çox məharətlə ifa etdi.
Yenə də deyirəm, mən səni təbrik edirəm. Güman edirəm ki, gələcəkdə də klassik əsərlərdə belə rolları ifa
etməkdə davam edəcəksən. Bu çox faydalıdır, cəmiyyət üçün faydalıdır. Hər bir rolu ifa etməyin çətinliyi
var. Amma belə rolu ifa etmək, təbiidir ki, aktyordan böyük istedad, məharət, bilik tələb edir. Çünki ifa
etdiyin surətin daxili aləmini dərk edə bilməsən, əsərin fəlsəfəsini duya bilməsən, əlbəttə ki, bu rolu
oynamaq mümkün deyildir. Bunların hamısını biz bu gün gördük.
Bu pyes belədir ki, burada bir rol hamısından fərqlənir. Ona görə də başqa rolu Fuadın ifası ilə müqayisə
etmək mümkün deyildir. Ancaq mən çox məmnunam ki, məsələn, Kraliça rolunun ifaçısı da çox gözəl çıxış
edirdi. Bu rolun ifaçısını mən əvvəllər görməmişdim, bu qızı birinci dəfədir ki, görürəm. Xülasə, çox yaxşı
çıxış edirdi. Ofelya rolunun ifaçısı da çox gözəl çıxış edirdi. Bu qadın rollarını xüsusi qeyd edirəm.
Bilirsiniz, bu rollar bizim Azərbaycan həyatının xüsusiyyətinə uyğun rollar deyildir. Çünki bu rolların hamısı
Danimarkanın, İngiltərənin o dövrdəki həyatı ilə bağlıdır. Bunları məhz o cür göstərmək, yəni həmin
surətləri «azərbaycanlaşdırmamaq» əsas şərtdir, məsələ bundadır. Əgər kimsə Şekspiri istəsə
azərbaycanlaşdırsın, bu, əlbəttə ki, mənfi nəticə verəcəkdir.
Dünən maestro Niyazinin 90 illik yubileyi idi. Mən orada çıxış edib xatirələrimi danışarkən dedim ki,
Niyazi bütün başqa istedadı ilə yanaşı, bizim Azərbaycan bölgələrinin ləhcələrini çox gözəl yamsılayırdı. O
çox gözəl aktyor idi. Məsələn, Şəki ləhcəsini, yaxud da ki, Gəncə, Qarabağ ləhcəsini... Mənim yadımdadır –
biz ailəvi dost olmuşduq – bir dəfə o danışırdı ki, Şəki teatrında tamaşaya qoyulmuş «Otello»da Şəki ləhcəsi
ilə deyilirdi: «...Mənim ciyimin yaylığı necə oldu?» Rolu azərbaycanlaşdırmaq olmaz. Ona görə də Fuadın
da, bu qızların da ifasında mən məhz o ölkənin, həmin xalqın xüsusiyyətlərini hiss etdim. Bu da bunların
əsərə çox ciddi yanaşmasının nəticəsidir.
Sonra, əsərdə, əlbəttə ki, kral surəti var. Rafael, çoxdandır ki, səni səhnədə görmürdüm, sən harada idin,
yox idin. Yayda səni bir dəfə çimərlikdə görmüşəm. Bazar günü mən çimərliyə getmişdim ki, görüm
insanlar necə istirahət edirlər. Qəflətən getdim, heç kəs bilmirdi. Gəlmişdim çimərliyə, Buzovna çimərliyi
idi, yoxsa..?
R a f a e l D a d a ş o v: Buzovna yox, Zuğulba çimərliyi idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hə, Buzovna ilə Zuğulba arasındakı çimərlik idi. Oturdum, bir az çay içdim, su
içdim, bir az söhbət etdim. Bir də gördüm ki, Rafael anası ilə gəlir. Rafaelin anası Sofiya Azərbaycanın Xalq
artistidir. Onun anası da artist idi. Naxçıvanda 1930-cu illərdə teatr çox güclü idi.
Güclü artistlər vardı. Orada da baş rolları iki-üç aktrisa oynayırdı. Onların da biri Xədicə xanım
Qazıyeva idi. Xədicə Qazıyeva da orada aktyorlardan hansınasa ərə getdi. Ondan da Rafaelin anası Sofiya
doğuldu. Sofiyanı uşaqlıqdan tanıyıram. İndi görürsünüzmü, mən sizə hansı tarixi söyləyirəm.
Xədicə xanımın gözəl çıxışları olurdu. Orada yaxşı aktyorlar vardı, məsələn, İsa Musayev, ən gözəl
aktyor Miribrahim Həmzəyev idi.
R a f a e l D a d a ş o v: Bəli, Miri müəllim...
H e y d ə r Ə l i y e v: Miribrahim Həmzəyev. Zəroş xanım – Miribrahim Həmzəyevin xanımı
oynayırdı. Bəli, Rafaelin anası və nənəsi də teatr sənəti ilə bağlıdırlar. Səni orada gördüm, amma teatrda yox
idin. Sonra eşitdim ki, «Hamlet»də oynayırsan, dedim çox yaxşı ki, buraya gəlmisən. Amma çox belə
cüssəlisən... Yəqin ki, idmanla məşğul olmusan. Hə? Daş qaldırmısan, ya nədirsə...
R a f a e l D a d a ş o v: Yəqin ki, bu, ifa etdiyim rola uyğun olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, kral da... Doğrudan da, Şekspir bu faciəni necə yaradıbsa – mən bu əsəri
birinci dəfə deyil ki, görürəm – hər dəfə adamda çox böyük təəssürat doğurur. Mənə dedilər ki, tamaşaya iki
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saat baxacaqsan. İki saat elə keçdi ki, heç xəbərim olmadı. İkinci pərdə qısa oldu. Mən burada nə qədər
oldumsa, yorulduğumu hiss etmədim. Biz buraya yorulmağa gəlmirik. Əksinə, istirahət etməyə gəlirik. Mən
tam istirahət etmişəm. Çünki bu çox güclü əsərdir. Əsərə ki, alışırsan, onda, həqiqətən istirahət edirsən. Səni
də təbrik edirəm, bu teatra gəlmisən. Güman edirəm ki, teatrdan ayrılmaq lazım deyildir.
Bu gün görürəm, qarşımda durublar, Səyavuş, Yaşar... Siz həmişə çox yaxşı oynayırsınız. Elə
aktyorlarsınız ki, sizin haqqınızda nə qədər desək, yenə söz qurtarmayacaqdır. Amma bu dəfə xüsusi rollar
oynayırsınız. Məsələn, Səyavuş elə həmişə adamı güldürür. Amma bu dəfə elə bir rol oynayırdın ki, onun da
öz xüsusiyyəti var.
S ə y a v u ş A s l a n: Məni zorla oynatdılar...
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox əşşi... Amma yaxşı oynayırdın. Qəbirqazan surətini də Yaşar yaxşı
oynayırdı. Çox yaxşı oynayırdınız. Daha kimi deyim? Hamınız yaxşı oynayırdınız. Elədir, yoxsa yox?
Gənclər də, təbiidir ki, inkişaf edirlər. Mən bunu görürəm. Bu gün tamaşada mən çoxlu gənc ifaçı
gördüm, gənclər gördüm. Demək, bu teatra gənc aktyorlar gəlib. Onlar çoxdurlar.
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v (teatrın bədii rəhbəri və direktoru, Xalq artisti): Bəli. Teatra gənclər cəlb
olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Teatra gərək gənclər gəlsin. Gənclər gəlsin ki, onlar Səyavuşun, Yaşarın, o
birilərin işlərini davam etdirsinlər. Fuad özü hələ cavandır. Doğrudan, mən səni çoxdandır ki, görmürəm,
dəyişilməmisən. Özünü yaxşı saxlamısan. Çoxdandır, gör nə vaxt idi, mən səni 1970-ci illərdə səhnədə
görmüşəm. 20 ildir, 20 ildən də çoxdur... Amma bu 20 ildə heç dəyişilməmisən. O vaxtkı kimisən.
S ə y a v u ş A s l a n: Heydər müəllim, Rus Dram Teatrında işləyir, buraya dəvətlə gəlibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada işləmir?
S ə y a v u ş A s l a n: Yox, burada işləmir. Amma arzumuzdur ki, bizimlə işləsin, ona yalvarırıq,
deyirik, indi nə vaxt qayıdacağını bilmirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Artistlərin bu işinə qarışmaq olmaz.
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Mən onu dəvət etmişəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bu məxluqu yaxşı tanıyıram. Çünki dəfələrlə demişəm, mən özüm teatr
həvəskarı olmuşam, lap gənc vaxtımda, Naxçıvanda dram dərnəyində mən də çıxışlar etmişəm. Miribrahim
Həmzəyev bizim dram dərnəyinin rəhbəri idi. Sonra burada, Bakida, Azərbaycan Sənaye İnstitutunda
oxuyanda da bizim dram dərnəyimiz vardı. Mən orada da çıxış etmişəm. Hətta bir dəfə «Hamlet»dən bir
pərdə hazırlamışdılar, mən də özüm bacardığım kimi çıxış etdim. Yəni bilirəm ki, bu artistlər xüsusi
məxluqdur. Onların işinə qarışmaq olmaz. Onları gərək başlı-başına buraxasan. Nə edirlərsə, qoy etsinlər.
Bu teatrdan çıxıb başqa teatra gedirlər. Bu sizin öz işinizdir. Keçmişdə bu teatrdan da gedən olubdur.
Rəhmətlik Mehdi Məmmədov neçə dəfə buradan getmiş və neçə dəfə də buraya qayıtmışdı. Yadınızda
deyilmi? O da Rus Dram Teatrına getmişdi. Elədirmi?
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Bəli, opera teatrına da getmişdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Opera teatrına, Rus Dram Teatrına da getdi. Sonra mən onu 1970-ci illərdə
buraya gətirdim, dedim gəl bu teatra. Gəldi, burada baş rejissor oldu. Özü də oynayırdı, yadımdadır,
Xəyyamı çox oynadı.
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: «Meşşanlar»da, «Canlı meyit»də...
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, «Canlı meyit»də... «Xəyyam» mənim xatirimdə çox yaxşı qalıbdır,
«Xəyyam» pyesini qoydu, elədirmi?
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Elədir.
E l ç i n Ə f ə n d i y e v: «İnsan»da da oynadı.
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: 1969-cu ildə...
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən xahiş etdim, o, Səməd Vurğunun «İnsan» pyesini tamaşaya hazırladı.
İndi kim-kimə yalvarır, bu sizin öz işinizdir, mənim işim deyildir. Əgər Fuad Rus Dram Teatrındadırsa,
bir gün gedəcəyəm, orada görəcəyəm. Bəlkə Səyavuş, sən də Rus Dram Teatrına gəldin. Sənin özün gah
orada – Musiqili Komediya Teatrındasan, gah buradasan. Belədir də. Bu tamamilə təbii haldır. Bunu heç kəs
heç kimə irad tutmasın. Hesab edirəm ki, bu, təbii haldır.
Bir sözlə, hamınız bu gün bu ağır tamaşanı göstərdiniz. Mən çox məmnunam ki, sizin bu teatrda da öz
içərinizdən çıxan direktorunuz var. Sən həm teatrın bədii rəhbərisən, həm də direktorusan?
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha bunu tərifləməyə ehtiyac yoxdur. Bilirsiniz də, bu da böyük rollar
oynayıbdır, indi də teatra başçılıq edir və yaxşı başçılıq edir.
Son dəfə mən sizin maaşlarınızı da artırdım, bilirsiniz də.
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S ə y a v u ş A s l a n: Çox sağ olun. Sizin sağlığınız bizim teatr üçün hər şeydir. 22 nəfərə də Prezident
mükafatı təyin etmisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özü də hərəyə 2 milyon manat... Hə?
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Bəli, 22 nəfərə iki milyon, milyon yarım, ən azı bir milyon manat Prezident
mükafatı vermisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi Azərbaycanda heç kim dövlətdən bu qədər pul almır. Başqa yerdən alanlar
var.
S ə y a v u ş A s l a n: Heydər müəllim, 3-4 nəfər də yaxşı gənc aktyorlarımız var, işləyirlər. Onların
fəxri adları yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən bunu dedin, mən Fatma xanıma tapşıraram, nə dərdiniz varsa, deyin.
Ə l i a b b a s Q ə d i r o v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Teatrımıza Sizin gəlişiniz bizi ruhlandırır.
Sizin buraya gəlişiniz bizim üçün həmişə bayramdır. Hamı bilir ki, Sizin gəlişiniz burada necə təntənə ilə
qarşılanır və bilirik ki, Siz bizə çox böyük qayğılar göstərmisiniz. Mən 1969-cu ildən bu teatrda işləyirəm. O
vaxtdan bu günə qədər bizim teatra Sizin qayğınız həmişə olub. Biz Sizə çox təşəkkürümüzü bildiririk. Biz
bir neçə ay Sizin buraya gəlişinizin təəssüratı ilə yaşayacağıq. Bilirik ki, Siz həmişə teatrın qayğısını
çəkmisiniz. Bayaq da söhbətimiz oldu, düzdür, Səyavuş da deyir, Siz də dediniz ki, nə lazımdırsa, yəni
gələcəkdə aktyorlarımıza fəxri ad verilməsi məsələləri, teatrımıza milli teatr statusu verilməsi...
H e y d ə r Ə l i y e v: Fatma xanım, bunların hamısını yaz, ver. Mənim incəsənətə, ələlxüsus teatra
münasibətimi sübut etmək lazım deyil. Ona görə də nə lazımdırsa etmişəm və edəcəyəm.
S ə y a v u ş A s l a n: Özünüz də gördünüz, yaxşı gənclərimiz var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürəm, siz veteranlar da yaxşısınız.
S ə y a v u ş A s l a n: Gəncləri də bizim siyahıya salsanız, yaxşı olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gəncləri də siyahıya salarıq. Sən narahat olma.
Səyavuş, yəqin sənin heç ağlına gəlməzdi ki, sənə birdən 2 milyon manat mükafat təyin edəcəyəm, hə?
S ə y a v u ş A s l a n: Heç indi də ağlıma gəlmir. İndi də çox sevinirəm. Qəflətən oldu.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi bir də görəcəksən ki, nə isə etdim, sənin heç ağlına gəlməz ki, bunu
etmişəm.
Bir sözlə, çox sağ olun. Mən çox məmnunam, sizə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
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UŞAQLARIN BEYNƏLXALQ TELEVİZİYA VƏ RADİO GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
KEÇİRİLƏN ŞƏNLİKDƏ NİTQİ
(8 dekabr 2002)

8 dekabr 2002-ci il
Əziz uşaqlar!
Əziz balalar!
Burada keçirdiyim bu dəqiqələr, saatlar, – bilmirəm, nə qədər vaxt ötdü, heç hiss etmədim ki, burada çox
vaxt keçirmişəm, – mənə çox böyük təsir bağışladı. Mən belə görüşə birinci dəfə deyil ki, gəlirəm, ancaq hər
dəfə siz öz istedadınızla, xoş sözlərinizlə, rəqslərinizlə, mahnılarınızla və öz görünüşünüzlə, gözəlliyinizlə
məni sevindirirsiniz. Yəni təkcə məni yox, bütün Azərbaycan xalqını sevindirirsiniz. Valideynlərinizi
sevindirirsiniz, nənələrinizi, babalarınızı sevindirirsiniz – hamımızı sevindirirsiniz.
Biz, yaşlı adamlar yaxşı bilirik, – siz hələ bunu dərk etmirsiniz, vaxt gələcək siz də dərk edəcəksiniz, –
hər bir insana ən çox sevinc, səadət və həyatda yaşamaq arzusu gətirən uşaqdır. Uşaq dünyaya gəlir,
böyüyür, sizin kimi bu gözəl dövrü yaşayır. Sonra öz istedadına uyğun olaraq, öz bacarığına uyğun olaraq
cəmiyyətdə özünə yer tutur. Ancaq hər bir kəsin yeganə arzusu ailə qurmaq və ailə sahibi olmaq, uşaq
dünyaya gətirmək, uşaq atası, uşaq anası olmaqdır. Bundan böyük xoşbəxtlik yoxdur. Ona görə də insanların
hamısının, deyə bilərəm ki, tam əksəriyyətinin uşaqlara sevgisi, məhəbbəti tamamilə təbiidir.
Doğrudur, insanların fərdi xüsusiyyətindən asılı olaraq, bəziləri bunu emosional qəbul edir, bəzilərinə
bu, çox təsir edir, bəzilərinə az təsir edir. Amma fərqi yoxdur, bu, öz təsirini göstərir. Ona görə siz uşaqlar
bizə xoşbəxtlik, səadət gətirirsiniz, sevinc gətirirsiniz, bizi yaşadırsınız.
İnsan müəyyən mərhələdən sonra daha da çox yaşamaq istəyir ki, uşaqlarını saxlasın, uşaqlarını
böyütsün, oxutsun, müstəqil həyat yoluna çıxarsın. Onda o, öz atalıq, analıq borcunu yerinə yetirmiş olur.
Amma biz bunları yaşamışıq, bu gün də yaşayırıq. Siz bunları gələcəkdə görəcəksiniz. Ona görə mən sizə
əvvəlcədən deyirəm ki, gələcək illər siz hansı hissiyyatları keçirəcəksiniz. Ancaq bu gün hələ uşaqsınız.
Uşaq aləmi xüsusi bir aləmdir. Bax, bu gün bu salonda uşaq aləmini biz hiss edirik. Təkcə biz yox, indi
bütün bu veriliş televiziya ilə Azərbaycana yayılır. Güman edirəm ki, bizim televiziya tamaşaçılarının tam
əksəriyyəti bu gün teleekranların qarşısındadır. Sizi görmək istəyirlər, sizə baxırlar, sizin istedadınızdan həzz
alırlar, sevinirlər, ilham alırlar.
Mən bura gəlməzdən əvvəl də, siz verilişə başlayan kimi televiziyaya baxırdım. Təkcə bu salona
girəndən yox, siz verilişə başlayanda artıq mən sizə qoşulmuşdum, sizə baxırdım. Mən bura elə dolğun
hissiyyatla gəlmişdim ki, bunu heç ölçüyə gətirmək mümkün deyildir. Uşaqlar, sağ olun ki, bizim cəmiyyəti
bu qədər gözəlləşdirirsiniz, şirinləşdirirsiniz, ona bu qədər bəzək verirsiniz.
Həyat o qədər də asan deyil. İndi biz Azərbaycanda müstəqillik dövrümüzün 11-ci ilini yaşadıq, 12-ci ilə
keçmişik. Müstəqil dövlət qurmaq çox çətin işdir. Bizim respublikamızda 1990-cı illərin əvvəllərində
yaranmış vəziyyətləri nəzərə alsaq, Azərbaycanda bu, çox çətin idi. Amma biz ilbəil dövlətimizi, müstəqil
ölkəmizi möhkəmləndirir, inkişaf etdiririk. Əsas vəzifəmiz insanların həyat tərzini, rifah halını
yaxşılaşdırmaqdır. Buna da nail oluruq. Hələ tam nail olmamışıq, amma ilbəil nail oluruq.
Mən təkcə sizi yox, – ola bilər, deyərlər ki, uşaqlar bura bəzənib-düzənib gəliblər, – şəhərdə gəzəndə,
avtomobillə yol gedəndə də, məktəbdə olanda da, bütün başqa vaxtlarda bizim uşaqları görəndə baxıram ki,
uşaqlarımız gözəldir, yaxşı geyimləri var, yaxşı görünüşləri var. Bəzən işə gələndə görürəm ki, valideynlər
uşaqları məktəbə aparırlar. Diqqət yetirirəm, uşaqlar nə cür geyinirlər, uşaqların çantası necədir, sifəti
necədir. Maşallah, hamısı gözəldir. Bax, bu, bizi sevindirir.
Bu, eyni zamanda, bizim ölkəmizdə insanların yaşayış səviyyəsinin göstəricilərindən biridir. Yəni biz
çalışırıq ki, insanların rifah halı yaxşılaşsın. Buna nail oluruq və ilbəil də nail olacağıq. Bunda da yenə ön
planda uşaqlardır, uşaqlardır, uşaqlardır. Çünki hər ata, hər ana xalq arasında deyildiyi kimi, boğazından
kəsib uşaqlarına yedirir, özündən kəsib uşaqları geyindirir. Amma indi bizdə belədir ki, çox hallarda heç
kəsmək də lazım deyildir. Özü də yeyir, özü də geyinir, uşaqlarını da yedirdir, geyindirir. Düzdür, hamısı
belə deyil, bizim qaçqın düşərgələrində, çadırlarda yaşayan ailələrimiz də var, uşaqlarımız da var. Güman
edirəm, onlar da, hamısı olmasa da, çoxu bu gün televiziya ilə bu verilişə baxırlar, görürlər. Biz də onları
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buradan görürük. Onları unutmamışıq, heç vaxt da unutmayacağıq. Ancaq onların da həyatı, hətta çadırlarda
da, günü-gündən yaxşılaşır. Bu, daha da yaxşılaşacaq və əmin ola bilərsiniz ki, çadırlarda doğulmuş uşaqlar
gələcəkdə öz torpaqlarının sahibi olacaq, öz torpaqlarında böyüyəcəklər, öz elində-obasında yaşayacaqlar.
Uşaqlar, sizin bizə, cəmiyyətə bəxş etdiyiniz bu sevinc hədsizdir. Sizin bizə bəxş etdiyiniz bu xoşbəxtlik
ən yüksək xoşbəxtlikdir. Ancaq bizim də sizə arzularımız var. Arzularımız odur ki, siz istedadınızdan
səmərəli istifadə edəsiniz. Gərək yaxşı oxuyasınız, yaxşı təhsil alasınız.
Biz çalışırıq ki, Azərbaycan uşaqlarının hamısı təhsilli olsun. Heç kəs təhsildən kənarda qalmasın və siz
də buna çalışın. Yəni mən bütün uşaqlara müraciət edirəm, çalışın ki, heç kəs təhsildən kənarda qalmasın,
heç kəs məktəbdən kənarda qalmasın, heç kəs məktəbdən, təhsildən ayrılıb başqa, xoşagəlməz yollara
getməsin.
Siz burada istedadınızı, əsasən, incəsənət, mədəniyyət sahəsində göstərirsiniz. Buna da baxanda
düşünürük ki, mən şəxsən düşünürəm ki, doğrudan da bizim xalqımızda incəsənət, musiqi, mədəniyyət
baxımından kütləvi istedad var. Yəni bu, ayrı-ayrı adamların istedadı deyil, ümumiyyətlə, bizim xalqımızın
çox yüksək istedada malik olmasıdır. Bu, gözəl haldır. Təbiidir ki, sizin hər biriniz gələcəkdə rəqqasə, yaxud
rəqqas olmayacaqsınız. Hər biriniz müğənni olmayacaqsınız, hər biriniz söz ustası olmayacaqsınız. Amma
içərinizdən gözəl sənətkarlarımız çıxacaqdır. Ancaq hərənizin öz yolu olacaqdır. Hərəniz öz yolunuzla
gedəcəksiniz. Ya elmdə, ya təhsildə, ya biznesdə, ya da həyatın başqa sahələrində. Ancaq sizin bu
istedadınız, yəni incəsənətə, mədəniyyətə bağlılığınız həmişə sizə yardım edəcəkdir. Çünki insan
mədəniyyət, incəsənət sahəsində nə qədər istedadlı olsa, bütün başqa sahələrdə – yaşadığı, işlədiyi, çalışdığı
sahələrdə bir o qədər müvəffəq ola bilər. Ona görə mən bu gün bütün bunları burada görəndə bax, sizin
gələcəyiniz haqqında düşünürəm.
Siz burada yaxşı səhnələr – Azərbaycanın neft strategiyasına aid olan səhnələr göstərdiniz. Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərini, – bu, əsrin layihəsidir, – göstərdiniz. Başqa belə şeylər də göstərdiniz. Çox gözəldir,
siz Azərbaycanın həyatında olan ictimai-siyasi hadisələri qavrayırsınız, tutursunuz və öz istedadınızla
nümayiş etdirirsiniz. Ancaq bilin, siz bu layihələrin gələcək iştirakçısı olacaqsınız. Onları həyata keçirənlər
olacaqsınız. Biz bunları başlayırıq. Biz Azərbaycanın böyük gələcəyinin böyük layihələrini başlayırıq,
onların əsasını, təməlini qoyuruq. İmkanımız dairəsində, mən özüm haqqında deyirəm, nə qədər ki, varıq, biz
bunları edəcəyik, həyata keçirəcəyik.
Ancaq bunları edərkən, mən həmişə düşünürəm ki, bu layihələr gələcəkdə daha da yaxşı həyata
keçiriləcəkdir. Çünki bizi əvəz edən nəsillərimiz var. Belə gənc nəslimiz, uşaqlarımız, istedadlarımız var. Siz
bizim nəsildən də istedadlısınız. Ona görə biz sizə inkişaf etmiş Azərbaycan vermək istəyirik. İstəyirik ki,
bizim gördüyümüz çətinlikləri, – davanı, böhranları, vuruşmaları, terroru – belə şeyləri siz görməyəsiniz.
Artıq biz ictimai-siyasi cəhətdən çox sabit bir Azərbaycan yaratmışıq. İnsanlar rahat yaşayırlar və biz
bunu, sabitliyi daimi edəcəyik. İnsanların rahat yaşamasını daimi edəcəyik. Yəni, əmin olun, siz bizim
rastlaşdığımız çətinliklərlə rastlaşmayacaqsınız. Ancaq bu, sizə imkan verəcək ki, bizim başladığımız işləri
daha da uğurla həyata keçirəsiniz.
Siz bizim ümidimizsiniz. Siz bizim gələcəyimizsiniz. İnsan ümidsiz yaşaya bilməz. Mən bütün həyatımı
ümidlə yaşamışam. Bu gün də ümidlə yaşayıram. Ümidlə yaşamışam ona görə ki, gördüyüm işlərə
inanmışam, inanıram və onların nəticəsini görmüşəm. Eyni zamanda, ümidlə yaşamışam və yaşayıram ona
görə ki, bizim sizin kimi, Azərbaycan gəncliyi kimi gələcəyimiz var. Bizim işimizin davamçıları var. Siz
burada Heydər Əliyev haqqında sözlər dediniz. Ümidvaram ki, siz Heydər Əliyev işinin gözəl, sədaqətli,
etibarlı davamçıları olacaqsınız.
Mən YUNİSEF təşkilatının bu gözəl təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirirəm. Səhv etmirəmsə, səkkizinci
ildir ki, şəxsən mən YUNİSEF təşkilatının keçirdiyi Uşaqların beynəlxalq televiziya və radio günündə sizinlə
bərabər iştirak edirəm və hər dəfə də bunun nə qədər faydalı olduğunu görürəm. Bu gün də bunun bir daha
şahidi oldum. Ona görə YUNİSEF təşkilatına təşəkkürümü bildirirəm və arzu edirəm ki, onlar bu xeyirxah
işlərini gələcəkdə də davam etdirsinlər.
Siz burada idman nümunələri göstərdiniz. Mən o balaca pəhləvanları görəndə düşündüm ki, görün,
Azərbaycan xalqının gələcəkdə necə güclü insanları olacaqdır. İdman da gənclərə incəsənət, mədəniyyət
qədər, mahnı kimi, musiqi, rəqs kimi, bəlkə onlardan da artıq lazımdır. Gənclər idmansız biz istəyən
səviyyədə böyüyüb ərsəyə gələ bilməzlər. İdman hər bir insanın sağlamlığıdır. Ona görə də biz idmana çox
böyük yol açmışıq.
Azərbaycanın Milli Olimpiya Komitəsi, onun prezidenti İlham Əliyev bu sahədə çox geniş fəaliyyət
göstərir. Biz bunu edirik, edəcəyik. Bu sahəni İlham Əliyev öz üzərinə götürübdür, ağırlığı bizdən
uzaqlaşdırıbdır. Ağırlıq onun üzərindədir. Ancaq gənclərə müraciət edərək onu demək istəyirəm ki, idmanla
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daha çox məşğul olsunlar. İdman salonlarına daha da çox gedin. Çünki bizim xalqımızın gələcəyi gənclərdir.
Gənclər isə gərək həm fiziki cəhətdən sağlam olsunlar, həm də yüksək şüura, biliyə, yüksək əxlaqa, yüksək
tərbiyəyə, yüksək elmə malik olsunlar. Bunlar hamısı bir-birinə sıx bağlıdır. Mən sizə bundan sonra idmanla
da məşğul olmağı tövsiyə edirəm.
Əziz balalar, məni bu gün çox sevindirdiniz. Bu gün istirahət günüdür, vallah, əgər mən evdə oturub
istirahət etsəydim, bu qədər dincəlməzdim. Siz mənim üçün, təkcə mənim üçün yox, televiziya vasitəsilə sizi
seyr edənlər üçün böyük bir bayram yaratdınız. Bizim bugünkü istirahətimiz üçün çox gözəl şərait
yaratdınız. Mən sizə təşəkkür edirəm. Sizə, bütün Azərbaycan gənclərinə öz hədsiz məhəbbətimi, sevgimi bir
daha bildirirəm. Sağ olun, sizə uğurlar.
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DÖVLƏT MÜKAFATI LAUREATLARI, XALQ ARTİSTLƏRİ FİDAN VƏ XURAMAN
QASIMOVA BACILARI İLƏ GÖRÜŞDƏ SÖHBƏTİ
Prezident sarayı
12 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz mənimlə belə görüşü arzulayırdınız. Amma mən sizinlə tez-tez görüşürəm.
Elədir, yoxsa yox?!
F i d a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, Siz bizə böyük şərəf verdiniz. Biz Sizinlə fəxr edirik.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Möhtərəm Prezident, biz düşünürük ki, bu da azdır. Sizi hər zaman
görəndə sevinirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma siz istəyirdiniz ki, xüsusi bir görüş olsun. Mən də sizi dəvət etmişəm.
Çox məmnunam ki, vaxt tapmışam. İş onda deyil ki, mən istəmirəm. Əksinə, məndən olsa, sizi daha da teztez dəvət edərəm. Ancaq vaxt olmur. Allaha şükür ki, indi vaxt tapmışam. Mən sizə o gün söz verdim.
Dedim, bu günlərdə qəbul edəcəyəm. Demək, vədimi yerinə yetirmişəm.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, Siz hər zaman söz verirsiniz və yerinə yetirirsiniz.
Ona görə biz əmin idik ki, vaxt tapacaqsınız. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Maşallah, çox yaxşısınız. Görünüşünüz çox yaxşıdır. Gözəlliyiniz də, təbiidir,
bunu deməyə ehtiyac yoxdur. İşləriniz də gedir. Elədirmi?
F i d a n Q a s ı m o v a: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ancaq bilirəm ki, sizin bir probleminiz var. Sizin yaradıcılıq fəaliyyətinizin 25
illik yubileyidir. Görün vaxt necə gəlib keçir. 25 il...
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, yaradıcılığımızın 25 illiyini keçirəcəyik. Bunu Sizin
və xalqımızın qarşısında, sadəcə, bir hesabat kimi edəcəyik ki, nəyə nail olmuşuq, nə etmişik. Siz bizim
sənətimizə hər zaman böyük qiymət vermisiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox şeyə nail olmusunuz. Siz Azərbaycan incəsənətində, musiqisində, xüsusən
opera sənətində, ümumiyyətlə, mədəniyyətdə çox böyük fəaliyyət göstərmisiniz. Birincisi, ona görə ki, sizin
çox nadir, fitri istedadınız var. Özü də hər ikinizin. Bunu Allah hamıya vermir.
F i d a n Q a s ı m o v a: Möhtərəm Prezident, Sizin elə gözəl hafizəniz var ki, yadınıza salmaq
istəmirəm. Yadınızdadırmı, 1975-ci ildə Siz teatrda «Koroğlu» operasının tamaşasında idiniz. İkinci
pərdədən sonra foyeyə çıxdınız. Mən də atam və anamla bir küncdə dayanmışdım.
Mən o vaxtlar 2-3 müsabiqənin laureatı idim. Valideynlərimlə durmuşdum. Siz məni görəndə
yaxınlaşdınız, atamla, anamla salamlaşdınız. Məndən soruşdunuz ki, Fidan, bəs səni Nigar rolunda nə zaman
görəcəyik. O Sizin xatirinizdədirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap yaxşı xatirimdədir.
F i d a n Q a s ı m o v a: İnanın, mən o günü unutmuram. Sizdən gələn o güc, məsuliyyət bu günə
qədər də məni ruhlandırır. Sizin sözləriniz məndə o qədər hissiyyatlar yaratdı ki, çox tezliklə Nigarın
partiyasını öyrəndim və onu oxudum. Deyirdim ki, kaş Bülbüllə oxuyaydım, onda daha da gözəl tamaşa ola
bilərdi. Amma mənim tərəfdaşım Lütfiyar İmanov idi. O da gözəl oxuyurdu. Amma deyirdim ki, bəlkə
Bülbüllə oxusaydım, Üzeyir Hacıbəyovun ruhu şad olardı.
Siz mənə böyük güc verdiniz. Mən ondan sonra, o məsuliyyəti hiss edəndən sonra dedim ki, Xuraman,
sən də mənim kimi, özünə qarşı tələbkar ol və çətin sənət yolunu layiqincə davam et. Onu asta-asta
ürəkləndirdim və dedim ki, sən oxumalısan. Çünki mənə rəhbərimiz belə göstəriş veribdir.
Ata-anamız dünyalarını tez dəyişdilər. Təəssüf ki, onlar bizim yaradıcılığımızın 25 illiyini
görməyəcəklər. Amma Siz bizə atalıq etdiniz. Çox xoşbəxtik ki, Sizin zamanınızda ucaldıq. Məncə, bu
ucalmaq son deyildir. Biz indi elə bir formadayıq ki, istəyirik Sizin zamanınızda ucalaq. Hər dəfə bizə
uzaqdan baxırsınız, bax, bu bizə güc, ruh verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə uzaqdan, indi yaxından baxıram.
F i d a n Q a s ı m o v a: Mən Sizinlə Azərbaycan dilində sərbəst danışıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt belə danışa bilmirdin.
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F i d a n Q a s ı m o v a: Danışa bilirəm, amma məktəbi rus dilində oxumuşam. Xuraman məndən də
gözəl danışır. Çünki Xuraman çox danışandır, çox gözəl də tələffüzü var. Həm rus dilində, həm də
Azərbaycan dilində yaxşı danışır. Mən onsuz yaşaya bilmirəm. O da Sizsiz yaşaya bilmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O da sənsiz yaşaya bilmir. Sənin xatırladığın o görüş mənim yadımdadır, indiki
kimi gözümün qabağındadır. Anan da gözümün qabağındadır, atan da. Doğru deyirsən, o vaxt «Koroğlu»
operasına gəlmişdim. Fasilə vaxtı mən çıxıb otaqda oturmadım. O vaxt Bakıda yaxşı bir adət var idi, teatra
gələnlər həm tamaşadan əvvəl, həm də fasilə zamanı foyedə gəzişirdilər. Mən də gəzirdim, yanımda da
adamlar var idi. Özü də giriş qapısına yaxın dayanmışdınız.
F i d a n Q a s ı m o v a: Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təbiidir ki, insanlar məni görəndə bir az həyəcanlanırlar. Rəhmətlik anan da,
atan da çox həyəcanlandılar, salam verdilər. Mən yanaşdım, atanla da, ananla da danışdım. Səninlə də, indi
sən dediyin həmin söhbəti apardım.
F i d a n Q a s ı m o v a: Düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən elə bilirdim, sən bunu unutmusan.
F i d a n Q a s ı m o v a: Heç bir zaman unutmaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xatirimdədir, ondan sonra sən cəsarətləndin, «Koroğlu»da çox yaxşı çıxış etdin.
Nigar partiyası da, başqa çıxışların da çox gözəldir. Sənin Moskvada, Sütunlu salondakı çıxışların mənim
xatirimdədir. Mən Moskvada işləyərkən orada bir neçə dəfə Azərbaycanın iştirakı ilə tədbirlər olmuşdu. Mən
o tədbirlərə gəlmişdim, konsertlərdə də olmuşdum. Konsertlərdən sonra sizin hamınızla görüşmüşdüm. Bunların hamısı yadımdadır. Sonra da Allahın, taleyin işi imiş ki, mən Azərbaycana rəhbərliyə ikinci dəfə gəldim. Bilirsiniz ki, gələndən də, doqquz ildir sizə himayədarlıq edirəm.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Biz bunu heç vaxt unutmuruq. Çox xoşbəxtik ki, bizim bütün 25 illik
yaradıcılıq fəaliyyətimiz məhz Sizin respublikamıza rəhbərlik etdiyiniz dövrdə keçibdir. Siz bunu çox gözəl
bilirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, mənim dövrümdə keçibdir.
Səndən sonra Xuraman da səhnəyə gəldi, oxudu. Deyəsən, Afinada böyük bir mükafat aldı. Biz onu çox
alqışladıq. O da yadımdadır.
F i d a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, mən İtaliyada birinci yeri tutdum, Xuraman isə
Yunanıstanda. Görün hansı ölkədə, yəni operanın, belkantonun vətənində birinci yeri tutdum. Xuraman
xanım Yunanıstanda Mariyya Kalos müsabiqəsində Qran-pri aldı. Ondan sonra Moskvada Çaykovski adına
müsabiqədə ikinci yerə çıxdı. Əslində, o ikinci yer birinci yer idi.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: O vaxt orada Azərbaycanın vokal məktəbini göstərmək çox çətin idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir, elədir. Birinci yer, ikinci yer, fərqi yoxdur.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Hər halda, əliboş qayıtmadıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş onda deyil. İş ondadır ki, siz sənətinizi inkişaf etdirmisiniz. Səsinizdən
istifadə etmisiniz, böyük müğənni, böyük artist, böyük sənət ustası olmusunuz. Əsas budur. Bilirsiniz, hər
adam belə ola bilməz. Bunun üçün istedad, səs, başqa keyfiyyətlər lazımdır. Allah da bunu sizə veribdir.
O vaxt sizin atanızla, ananızla bir az danışdım. Sonra mənə dedilər, deyəsən, onlar da musiqi ilə məşğul
olmuşdular.
F i d a n Q a s ı m o v a: Atamın səsi var idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, eşitmişdim.
F i d a n Q a s ı m o v a: Hətta Üzeyir bəy rektor olanda Niyazi atamın əlindən tutub onun yanına
aparmışdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar da sizin bu istedadınızı görüb, sizi qorumuşdular və sizə yaxşı yol
göstərmişdilər. İndi Allaha şükür, siz böyük sənətkarsınız və Azərbaycanın incəsənətini sizsiz təsəvvür
etmək mümkün deyildir. Sizin 25 illik yubileyinizlə əlaqədar nə məsələlər varsa, həll edəcəyik.
X u r a m a n Q a s ı m o v a: Möhtərəm Prezident, Siz hər şeyi nəzarət altında saxlayırsınız. Müstəqil
bir respublikaya rəhbərlik edirsiniz. Bizim işlərimizlə də məşğul olmağa vaxt ayırırsınız. Hər şey öz
qaydasında gedir. Biz əminik, madam ki, Siz özünüz maraqlanırsınız, demək, hər şey öz yerində olacaqdır.
Təki Siz gələsiniz, iştirak edəsiniz və həmin günü böyük bir bayrama çevirəsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mütləq gələcəyəm. Buna heç şübhəniz olmasın. Çünki mən sizə söz vermişdim
ki, yubileyiniz keçiriləcəkdir. Bir halda ki, mən söz vermişdim, dekabrın 20-də gəlib özüm iştirak edəcəyəm.
Bir şey qalmayıbdır, bu gün ayın 12-dir. Gərək siz yaxşı hazırlaşasınız, yorulmayasınız.
F i d a n Q a s ı m o v a: Cənab Prezident, bizə bu gün də güc verirsiniz.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ «McDonalds» ŞİRKƏTİNƏ MƏXSUS «McDrayv»
RESTORANININ AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
13 dekabr 2002-ci il
Bakının Nərimanov rayonu ərazisində, metronun «Gənclik» stansiyasının yaxınlığında Amerika
Birləşmiş Ştatlarının «McDonalds» şirkətinə məxsus «McDrayv» restoranının açılışı olmuşdur.
Mərasimə toplaşanlar Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevi hərarətli alqışlarla
qarşıladılar. Prezident Heydər Əliyev onları səmimiyyətlə salamladı, sonra isə restoranın açılışını bildirən
lenti kəsdi.
Respublikamızın rəhbərinə məlumat verildi ki, dünyanın 120-dən çox ölkəsində fəaliyyət göstərən
«McDonalds» şirkətinin bu yeni xidmət müəssisəsinə 1 milyon dollara yaxın vəsait xərclənmişdir. Restoran
binasında 120 nəfərlik, yay bağında isə 100 nəfərlik yer olacaqdır. Onun infrastrukturuna pulsuz uşaq
meydançası da daxil ediləcəkdir. Cənubi Qafqazda açılan bu ilk xidmət müəssisəsində 100 nəfər işlə təmin
olunacaqdır. Burada istehsalat prosesinə və hazır məhsulun keyfiyyətinə nəzarət üçün ən yeni elektron
avadanlıq quraşdırılmışdır.
Sonra «McDrayv» restoranının rəsmi açılış mərasimi oldu.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyev mərasimdə nitq soylədi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Hörmətli qonaqlar!
Bu gün burada çox əlamətdar, gözəl bir hadisə baş verir. Bakı şəhərinin ən gözəl guşələrindən birində,
ən gözəl meydanlarının birində Amerika Birləşmiş Ştatlarının «McDonalds» şirkətinin yeni restoranı açılır.
Mən bu münasibətlə birinci növbədə «McDonalds» şirkətini, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı
səfirliyini və bu restoranın bütün işçilərini, buranı tikənləri, yaradanları və bu gün bunu istismara verənlərin
hamısını ürəkdən təbrik edirəm.
«McDonalds» dünyada çox məşhur şirkətlərdən biridir. O, artıq Azərbaycanda da özünə yer tapıbdır.
Burada üç il müddətində fəaliyyət göstərərək uğurlar qazanıbdır. Ona görə də fəaliyyətini genişləndirir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının böyük «McDonalds» şirkətinin Azərbaycanda uğurlu fəaliyyət göstərməsi
üçün şərait, imkan var. Bu da Azərbaycanda sərbəst iqtisadiyyatın, bazar iqtisadiyyatının nümunələrindən
biridir.
Mən qeyd etdim, Bakının gözəl bir yerində, gözəl bir meydanında «McDonalds» özünə yer tapıbdır. Bu
da təsadüfi deyil, çünki burada açılan restoranın əsas vəzifəsi avtomobillə gedən sərnişinlərə xidmət
göstərməkdir. Güman edirəm ki, bu işlər yaxşı gedəcəkdir. Çünki buradan avtomobillə olduqca çox sərnişin
gedir.
Mən burada özlərinə iş yeri almış Azərbaycan vətəndaşlarını, ümumiyyətlə, bütün vətəndaşları bu
münasibətlə təbrik edirəm. Əgər «McDonalds»ın Azərbaycanda öz şəbəkəsini genişləndirmək niyyəti varsa,
təbii ki, burada imkanlar yaradılacaqdır. Hər halda, indiyə qədər «McDonalds»ın Azərbaycanla əməkdaşlığı
uğurlu olubdur. Ona görə də burada indi yeni bir restoran açılır.
«McDonalds» şirkətinə uğurlar arzulayıram. Arzu edirəm ki, bu gün burada açdığımız restoran
Azərbaycan vətəndaşlarına, Bakı sakinlərinə yüksək xidmət göstərsin. Sizi bir daha təbrik edirəm.
Azərbaycan vətəndaşlarını, Bakı sakinlərini təbrik edirəm, hamınıza uğurlar arzulayıram. Hamınızı qarşıdan
gələn Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edirəm.
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AZƏRBAYCANIN ENERJİ TƏCHİZATI PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ GENİŞ
MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ NİTQİ
Prezident sarayı
19 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Son günlər Azərbaycanda qış, həqiqətən, öz qışlığını göstərir. Biz belə
uzunmüddətli soyuq havalara alışmamışıq. Amma eyni zamanda, bu il verilən proqnozlar artıq onu göstərir
ki, qış soyuq keçəcəkdir. Biz bunu indidən görürük. Neçə gündür havalar soyuyub?
A r t u r R a s i z a d ə (Baş nazir): Cənab Prezident, dekabr ayının birindən.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, hava bizim yaşayışımız baxımından soyuyub, əslində isə o qədər də
soyumayıbdır. Çünki gərək həmişə qış qış olsun, yay yay olsun, yaz da yaz olsun. Təəssüf ki, bəzən
Azərbaycanda qış lazımi qədər qar, yağış gətirmir. Bu da, ümumiyyətlə, bizim kənd təsərrüfatına, onun
inkişafına zərər vurur.
İndiki halı o qədər də pis qiymətləndirmək olmaz. Ancaq eyni zamanda, bizim bu şəraitə öyrənişli
olmamağımız, xüsusən, Bakıda müəyyən çətinliklər, problemlər yaradıbdır.
Məsələn, mənim xatirimdə deyil – hər halda, mən 60 illik dövr haqqında danışa bilərəm – uzun illər
Bakıda belə qar, belə soyuq görməmişdim. Ancaq statistiklərin məlumatına görə, Bakıda belə qış, belə soyuq
hava 100 il bundan öncə olubdur. Eybi yoxdur, indi bu bizim də qismətimizə düşübdür. Bu da pis deyil, ona
görə bundan şikayətlənmək olmaz. Amma eyni zamanda, mən qeyd etdim ki, bu, müəyyən problemlər
yaratdı. Çünki, adətən, bizim təşkilatların qışa hazırlıq proqramları müəyyən bir çərçivəni əhatə edir.
Baxmayaraq ki, ötən illərdə biz heç vaxt görməmişdik ki, bizim təşkilatların hamısı qışa hazırlıqlı gəlmiş
olsunlar.
İndi isə belə bir vəziyyətə hazırlığı olmayan həm Bakı, həm də, ümumiyyətlə, respublika çətinliklər
keçirir. Ancaq məlumdur ki, ötən illərə, o cümlədən keçən ilə nisbətən əhalini istiliklə təmin etmək üçün
imkanlarımız daha çoxdur. Həm elektrik enerjisi, həm də qaz daha çoxdur. Amma buna baxmayaraq,
görünür ki, bəzi yerlərdə işin yaxşı təşkil olunmaması nəticəsində, bəzi hallarda da energetika qurğularımızın
belə ağır şəraitə tab gətirə bilməməsi nəticəsində, bir çox hallarda isə buraxılan səhvlər, yol verilən
nöqsanlar, səhlənkarlıq nəticəsində problemlər yaranır.
Mən vəziyyətlə hər gün maraqlanıram. Mənə deyirlər ki, çətinliklər var, amma vəziyyət normaldır.
Ancaq mən dünən axşam ANS televiziya kanalına baxırdım. Yəqin görmüsünüz, orada bir neçə kadr
göstərdilər. Birincisi, qaçqınların yaşadığı yerdə elektrik enerjisi olmadığına görə – Əli Həsənovu
görmürəm, buradadır – onlar gəlib haradasa küçəni kəsmişdilər. Amma Əli Həsənovla mən vaxtaşırı
danışıram. O deyir ki, hər şey qaydasındadır, hər şey yerindədir. Təbiidir ki, bu məsələlər barədə Baş nazirlə
gündə bir neçə dəfə danışıram. O da çalışır ki, mənə vəziyyəti, ümumiyyətlə, müsbət xarakterizə etsin.
Qaçqınlardan savayı, dünən televiziyada göstərilən Bakının hansı rayonları idi, yığışmışdılar, çox şikayət
edirdilər ki, uzun müddətdir elektrik enerjisi yoxdur, yaşaya bilmirik.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v (Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı): Cənab Prezident, Səbail
rayonunun 20-ci yaşayış sahəsində, əsasən, qazdan şikayət edirdilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biri ora idi. Deyəsən, başqa yerdən də kadr göstərdilər.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli, orada da qaçqınlar yalnız işığın olmamasından narazılıq ediblər.
20-ci sahədə isə qəza olub, indi «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyəti ilə birlikdə işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş də bundadır ki, belə vəziyyətdə, nədənsə, tez qəza olur. Mən nədənsə
deyəndə, müəyyən qədər anlayıram ki, ekstremal vəziyyətdə ola bilər, bizim müəyyən borularımız,
qurğularımız, elektrik xətlərimiz dözmürlər. Bu ola bilər. Amma təkcə bununla əlaqədar deyildir. Bir də
deyirəm, hazırlığın lazımi səviyyədə olmaması ilə əlaqədardır, buraxılan səhvlərlə əlaqədardır. İndi mən
bilmirəm, burada kimi günahlandırım. Günahlandırmağa gələndə, hamını günahlandırmaq lazımdır. Çünki
bu işlərlə, demək olar ki, hamı məşğul olur və xüsusi məşğul olanlar var. Bu işlə birinci növbədə bizim
Nazirlər Kabineti məşğul olur, müvafiq nazirliklər, təşkilatlar məşğul olurlar. Bakı şəhəri üzrə, təbiidir ki,
bunlarla yanaşı, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti, hər rayonun icra hakimiyyətinin başçıları məşğul olurlar. Ona
görə də burada məsuliyyət çoxlarının üzərinə düşür. Çoxlarının üzərinə düşəndə də, belə anlama var ki, o da
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günahkardır, mən də günahkaram. Neyləyək, vəziyyət belədir. Bu, düzgün deyildir. Biz konkret günahkarları
da bilirik və onların da haqqında lazımi ölçü götürə bilərik.
Soyuq hava bundan sonra davam edəcək. Amma nə vaxta kimi davam edəcəkdir?
A r t u r R a s i z a d ə: Proqnozlara görə, dekabr ayının 21-nə qədər davam edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ondan sonra mülayimləşəcək?
A r t u r R a s i z a d ə: Hələlik dəqiq məlumat yoxdur, amma, ümumiyyətlə, Siz dediyiniz kimi, bu
qış soyuq keçəcək, qarlı, küləkli olacaqdır. Təkcə bizdə yox, ümumiyyətlə, hər yerdə belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən bununla nə demək istəyirsən?
A r t u r R a s i z a d ə: Bu, təbiətin işidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş bundadır ki, biz Azərbaycanda gərək təbiətdən razı olaq. Son iki-üç ildə
dünyanın müxtəlif yerlərində o qədər fövqəladə hallar olur, nə bilim, böyük-böyük şəhərləri su basır, qar
yağır, qarın altında qalırlar, qasırğa, külək şəhərləri, yaşayış məntəqələrini vurub dağıdır, başqa şeylər.
Bunları televiziya ilə dünyanın müxtəlif regionlarında görürük. Biz gərək Allahımıza şükür edək ki, indiyə
qədər belə şeylərlə rastlaşmamışıq. İndi isə bizim vəziyyətimiz mürəkkəbləşəndə özümüzə təskinlik verək ki,
bu, təkcə bizdə deyil, hər yerdə belədir? Hərənin öz işi, öz məsuliyyəti var.
Bax, buna görə də nəzərə alaraq ki, havaların belə soyuq keçməsi davam edəcək – ola bilər, bir az
mülayimləşsin, yaxud ola bilər, bir az da kəskinləşsin – heç kəs arxayınlaşmasın ki, ayın 21-dək belə olacaq,
birtəhər onu-bunu edim, ayın 21-i ötsün, sonra hava mənim üzümə güləcək. Belə fikirləşmək düzgün
olmazdı. Bax, bunları nəzərə alaraq mən tapşırmışdım, Baş nazir srağagün müşavirə keçirdi. Onlar iki
saatdan artıq müzakirə apardılar. Amma mən belə başa düşdüm ki, orada əsas Bakının problemləri,
qazanxanaların işi ilə məşğul olmusunuz. Mən tapşırmışdım ki, hər halda, lazımi tədbirlər görülsün.
İndi mən bu gün sizi dəvət etmişəm ki, birincisi, vəziyyəti təhlil edək, ikincisi, baxaq, hansı tədbirləri
görmək lazımdır. Burada bir neçə adam məlumat verməlidir. Birinci növbədə, «Azərenerji»nin prezidenti
Etibar Pirverdiyev, «Azəriqaz»ın prezidenti Əlixan Məlikov, sonra Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq
Əliyev məlumat verməlidirlər.
***
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Möhtərəm cənab Prezident!
Energetika sahəsinə Sizin göstərdiyiniz daimi diqqət və qayğı sayəsində Azərbaycan öz müstəqil
energetika sistemini yaratmağa nail olmuşdur. Son illər energetika sahəsində həyata keçirilmiş bir neçə
layihə haqqında qısaca olaraq məlumat vermək istəyirəm.
2000–2001-ci illərdə 1 nömrəli Bakı istilik elektrik mərkəzində hər birinin gücü 53 meqavat olan iki
qaz-turbin qurğusu işə salınmışdır.
2000-ci ildə Yenikənd SES-də hər birinin gücü 37,5 meqavat olan 3 hidroturbin işə salınmışdır. Hazırda
orada bu cür daha bir qurğu quraşdırılır. Bu qurğu işə salındıqdan sonra stansiyanın ümumi gücü 150
meqavat olacaqdır.
2002-ci ilin dekabr ayında «Şimal» DRES-də MDB məkanında oxşarı olmayan 400 meqavatlıq buxarqaz qurğusu tikilib istifadəyə verilmişdir. Bu qurğunun tikintisi 1998-ci ilin fevral ayında Yaponiyaya
səfəriniz zamanı bu ölkənin dövlət və hökumət başçıları ilə apardığınız uğurlu danışıqlar nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Bu layihələrin həyata keçirilməsi Sizin uğurlu daxili və xarici siyasətiniz sayəsində respublikamızda
yaranmış siyasi və iqtisadi sabitliyin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Hazırda Azərbaycanın enerji sistemində 6 istilik və 5 su elektrik stansiyası fəaliyyət göstərir. Onların
ümumi istehsal gücü 5 min meqavat, o cümlədən istilik elektrik stansiyaları üzrə 4 min meqavat, su elektrik
stansiyaları üzrə isə 1000 meqavat təşkil edir.
Möhtərəm Prezident!
Sizin rəhbərliyiniz altında energetika sahəsində aparılan məqsədyönlü siyasət nəticəsində Azərbaycan
özünü elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin etməyə qadirdir.
Müqayisə üçün bildirmək istəyirəm ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistan birlikdə elektrik enerjisi üzrə
1700 meqavatdan az istehsal gücünə malik olduğu halda, Azərbaycanda bu sahənin faktiki istehsal gücü 4
min meqavatdan artıqdır.
İran İslam Respublikasına Sizin son səfəriniz zamanı iki ölkə arasında energetika sahəsində bir neçə
mühüm razılıq, o cümlədən Astara–Astara xəttinin, İmişli–Parsabad xəttinin ikinci növbəsinin tikintisi,
Naxçıvan Muxtar Respublikasına verilən elektrik enerjisinin həcminin artırılması haqqında razılıq əldə
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edilmişdi. «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti Sizin yüksək səviyyədə əldə etdiyiniz bu razılıqları həyata
keçirərək, son aylarda Naxçıvan Muxtar Respublikasına ötürülən elektrik enerjisinin həcmini 30 meqavat
artırmışdır.
Astara–Astara xəttinin tikintisinə yaxın günlərdə başlanacaqdır. 2003-cü ilin mart ayında bu xəttin
istifadəyə verilməsi planlaşdırılır. Xəttin istismara verilməsi respublikanın cənub rayonlarını etibarlı elektrik
enerjisi ilə təmin etməyə imkan verəcəkdir.
İmişli–Parsabad xəttinin tikintisinə 2003-cü ildə başlamaq haqqında niyyət protokolu imzalanmışdır. Bu
xəttin tikintisi 2004-cü ildə başa çatdırılmalıdır.
Möhtərəm Prezident!
Cari ilin avqust ayında Azərbaycan energetikləri Sizin bu sahəyə qayğınızı bir daha hiss etdilər. Sizin
göstərişinizlə energetika sistemində təmir-bərpa işləri aparmaq üçün vəsait ayrıldı. Bunun nəticəsində
ölkənin energetika sistemində 600 meqavatlıqdan çox, o cümlədən təkcə «Azərbaycan» DRES-də 400
meqavatlıq güc qurğuları bərpa olunmuşdur. Bunun nəticəsidir ki, enerji sistemi sərt qış şəraitində artan
tələbatı ödəyir.
2002-ci ilin 11 ayında respublikanın energetika kompleksində 17,66 milyard kilovat/saat elektrik
enerjisi istehsal olunub istehlaka verilmişdir. Bu isə keçən ilin müvafiq dövründəkinə nisbətən 11 faiz
çoxdur. Bu il dekabr ayının 15 günündə 20 faizə qədər artım olmuşdur.
Möhtərəm Prezident!
Hazırda 4 min meqavat istehsal gücünə malik olan «Azərenerji» respublikamızın istehlakçılarını
elektrik enerjisi ilə tam şəkildə təmin etmək iqtidarındadır. Bununla yanaşı, energetika sahəsində yaxın
gələcəkdə həll olunacaq bir necə problem də mövcuddur. Bunlar, birinci növbədə, bizim yüksək gərginlikli
xətlər və yarımstansiyalara aiddir. Bu sahələr üzrə bir neçə mühüm layihə həyata keçirilərsə, həmin problemlər həll olunacaqdır. Mövcud xətlərin və yarımstansiyaların bəzilərinin hazırkı vəziyyəti müasir tələblərə
cavab vermir. Məsələn, hazırda «Azərbaycan» DRES-də 2 min meqavatdan artıq enerji istehsal etmək
imkanımız vardır. Ancaq bu gün mövcud xətlərimiz və yarımstansiyalarımız bu qədər enerjini ötürməyə
imkan vermir. Yəni biz cəmisi 1800 meqavatdan bir qədər artıq enerjini istehlakçılarımıza çatdırmaq iqtidarındayıq.
Bizim enerji sisteminin əsas problemlərindən biri də dispetçer sisteminin müasir tələblər səviyyəsində
olmamasıdır. Ötən əsrin 70-ci illərində Azərbaycanda Sizin rəhbərliyiniz altında o zaman üçün ən müasir
dispetçer mərkəzi yaradılmışdı. Lakin hazırda bu dispetçer mərkəzi müasir tələblərə cavab vermir. Sizin
göstərişinizə əsasən «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti artıq xarici maliyyə təsisatları ilə danışıqlar aparır və
Almaniyanın «KFW» Bankı ilə əldə olunmuş razılığa əsasən 2003-cü ildə yeni dispetçer mərkəzinin
yaradılmasına başlayacağıq.
Cənab Prezident!
Dekabr ayında hava şəraitinin kəskin şəkildə dəyişməsi respublikamızın elektrik enerjisinə tələbatında
müəyyən problemlər yaratmışdır. Buna baxmayaraq, biz energetiklər əlimizdən gələn hər şeyi edirik ki, bu
problemlər vaxtında və qısa müddətdə aradan qaldırılsın.
Yüksək gərginlikli elektrik xətlərində enerjinin ötürülməsində açılmalar və qəzalar keçən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə artmamışdır. Düzdür, paylayıcı elektrik şəbəkələrində müvafiq dövrə nisbətən
açılmalar nisbətən çox olmuşdur. Bu, yarımstansiyaların, birinci növbədə, paylayıcı şəbəkələrdəki xətlərin
ifrat dərəcədə yüklənməsi ilə bağlıdır.
2003–2004-cü illərdə energetika sahəsində nəzərdə tutulan bir neçə mühüm perspektiv layihə haqqında
məlumat vermək istəyirəm. «Şimal» DRES-də 400 meqavatlıq ikinci buxar-qaz qurğusunun tikintisinə
hazırda kredit ayrılması istiqamətində Yaponiya İnkişaf Bankı ilə danışıqlar aparılır.
1 nömrəli Sumqayit istilik-elektrik mərkəzinin ərazisində gücü 400–450 meqavat olan buxar-qaz tipli
qurğunun tikintisi layihəsi üzrə Almaniyanın «Alstom» və «Siemens», Avstriyanın «VATEX», Türkiyənin
«ENKA» şirkətləri ilə danışıqlar aparılmaqdadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Danişiqlar aparılır, onun vəsaiti haradan əldə olunacaqdır? Yaponiya aydındır,
onun hökuməti kredit ayırmaq niyyətindədir. İndi görək ayıracaqdır, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, buna ümid vardır, əsaslı ümid vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma o birisi, sən dediyin vəsaiti haradan alacaqdır?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Maliyyə təsisatları ilə danışıqlar aparılmalıdır. Vəsaitin mənbəyi hələ
məlum deyildir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək bunu aydınlaşdırasınız. Əvvəlcə vəsaitin mənbəyi aydınlaşdırılmalıdır,
ondan sonra... Təbiidir, eyni zamanda onu da, bunu da etmək olar. Ancaq vəsaitin mənbəyi əldə edilməsə, o
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danışıqların heç birinin əhəmiyyəti yoxdur. Ola bilər, o şirkətlər, hansıların ki, siz adlarını çəkirsiniz, onların
özləri də bu işi aparmağa maraqlıdırlar. Ola bilər ki, onlar da bu vəsait mənbələrinin axtarılıb tapılmasına
kömək etsinlər, bizimlə bir yerdə olsunlar. Amma bu iş kompleks şəkildə olmalıdır.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: «Azərbaycan» DRES-də 1 və 8-ci blokların yenidən qurulması... Bu
layihənin maliyyələşdirilməsində Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı ilə ilkin razılıqlar əldə edilmişdir.
Almaniyanın «KFW» bankı tərəfindən 15 milyon dollar məbləğində kreditin
ayrılması 12
sistemtəşkiledici yarımstansiyada gücləndirmə işlərinin aparılmasına imkan verəcəkdir. Bu kredit hesabına
milli dispetçer sisteminin yaradılmasının birinci mərhələsinin həyata keçirilməsi də nəzərdə tutulmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Kredit nə vaxt ayrılacaqdır?
E t i b a r P i r v e r d i y ev: Belə düşünürük ki, 2003-cü ilin mart ayına qədər ayrılacaqdır.
A r t u r R a s i z a d ə: Bu, faktiki olaraq həll edilibdir. Bu bizə təzə elektrik xətlərinin,
yarımstansiyaların tikintisində böyük kömək olacaqdır. Onun icrasına gələn ildən başlanılmalıdır.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, Sizi və müşavirə iştirakçılarını Azərbaycan
energetikləri adından əmin etmək istəyirəm ki, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti payız–qış mövsümünə
zəruri hazırlıq tədbirlərini lazımi səviyyədə görmüşdür. Havaların kəskin surətdə dəyişməsinin energetiklər
qarşısında müəyyən problemlər yaratmasına baxmayaraq, biz əminik ki, bu çətinliklərin öhdəsindən vaxtında
gələcəyik. Eyni zamanda energetika sisteminin inkişafı üçün bizim qısa və uzunmüddətli proqramlarımız
vardır. Əminik ki, bu proqrama daxil olan layihələr, bilavasitə Sizin rəhbərliyiniz altında yaxın gələcəkdə
uğurla həyata keçiriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Azərenerji»də, oradakı o bərbad vəziyyət ki vardı, hansına ki, biz, təəssüflər
olsun, xeyli müddət dözdük. Səni oraya təyin edəndə belə fikir vardı ki, sən onların hamısını orada qaydaya
salacaqsan. Orada indi apardığın işlər, hesab edirsən ki, bizim sənin qarşında qoyduğumuz vəzifələri təmin
edib, yoxsa yox?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, biz o problemlərin, demək olar ki, 80–90 faizinin
öhdəsindən gəlmişik. Yəni, böyük struktur dəyişiklikləri, islahatlar aparılmış, maliyyə sahəsində müəyyən
islahatlar həyata keçirilmişdir. Bu bizə imkan verəcəkdir ki, cari ilin payız–qış aylarının belə sərt keçməsinə
baxmayaraq, mövsümdən ölkəmizi lazımi səviyyədə çıxaraq, respublikanın istehlakçılarını enerji ilə tələb
olunan qaydada təmin edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxmaq lazımdır, bəlkə əvvəl Yaqub Eyyubov baxsın, oturub təhlil edin, o
vaxtdan bu yana oradakı vəziyyətin kökündən dəyişdirilməsi üçün və təbiidir ki, nöqsanların aradan
qaldırılması, çox çirkin işlərin aradan qaldırılması və sair barədə görülən işlər qaneedicidirmi, yoxsa yox?
Sən bəlkə oturub hesabat yazasan, siz orada oturub bir təhlil edin, müzakirə edin. Lazım gəlsə, lap Baş nazir
bu işlə məşğul olsun, sonra mənə deyin. Yoxsa ki, elə biz o vaxt bunun qarşısında vəzifəni qoyduq. İndi bu
da deyir ki, onu etmişəm, bunu etmişəm. Amma nə edib, nə etməyib siz yaxşı bilirsiniz. Ancaq tamam hər
şey edilibmi, yoxsa yox?
Y a q u b E y y u b o v: Cənab Prezident, aydındır. Sizin tapşırığınızla biz bu məsələ ilə məşğul
olmuşuq. Biz Sizə rəsmi qaydada məruzə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bir də sənə tapşırıram. Bəli, məruzə hazırlayın, mənə rəsmi qaydada yazılı
məlumat verin. Nə işlər görülüb, müsbət dəyişikliklər nədən ibarətdir və nə işlər görülməlidir?
Y a q u b E y y u b o v: Baş üstə, bu yaxınlarda Sizə məruzə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki bu təşkilat, bu sistem, indi görürsünüz, Azərbaycanın həyatının normal
fəaliyyət göstərməsi üçün əsas təşkilatdır. Elektrik enerjisiz heç nə mümkün deyildir. Məşğul olun.
Yaxşi, sən deyirsən bu il, demək, keçən ildən artıq elektrik enerjisi istehsal edirik. Bizim elektrik
stansiyalarının sayı da, onların gücü də artıbdır. Bəs onda niyə hər yeri elektrik enerjisi ilə lazımi qədər təmin
edə bilmirik. Sən dedin ki, Azərbaycanda bütün elektrik stansiyalarının 5 min meqavat gücü var. Elədirmi? 5
min meqavatdan istifadə olunmur, dediyinə görə, 4 min meqavatdan istifadə etmək olar. Elədirmi?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Bəli, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sənin yazılı arayışından mən oxudum ki, bu il bu şaxtalı günlərdə siz 3820
meqavata qədər elektrik enerjisi istehsal etmisiniz. Amma bu 3820 meqavat elektrik enerjisini istehsal edib
onu istehlakçılara çatdırmısınız, yoxsa yox? Bu rəqəmlər sizdə var? Yoxsa, siz həmişə deyirsiniz, bizim
stansiyaların gücü bundan ibarətdir, biz bu qədər elektrik enerjisi istehsal edirik. Amma istehsal etdiyiniz o
elektrik enerjisinin nə qədəri gedib istehlakçıya çatır? İtkiləriniz nədən ibarətdir? Onu çox az yada salırsınız.
Bu itkilər nə üçündür? Siz də bilirsiniz, mən də bilirəm ki, əgər bu itkilər olmasaydı, bəlkə də indi o elektrik
enerjisi gücləri ki, sizdə var, onunla Azərbaycanın tələbatını tamamilə təmin edə bilərdiniz. Düzdür, yoxsa
yox?
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A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, düzdür. Amma indiki vəziyyətdə, baxmayaraq ki, bu itkilər
hələ bizdə çoxdur, bu da ayrı bir məsələdir, gərək onunla ciddi məşğul olaq. Bunu da etməyə başlayıblar.
Son məlumatlara görə, 20 faiz elektrik enerjisi itkisi var. Sovetlər İttifaqı dövründə enerji itkisi 8 faizdən 9
faizə qalxanda aləm dağılırdı. Siz bunu yaxşı bilirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli.
A r t u r R a s i z a d ə: İndi itkini 20 faizə endirmişlər. Elədirmi?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Bəli, elədir. 20 faizə qədər itkilərimiz vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sovetlər vaxtında isə...
A r t u r R a s i z a d ə: 8, 9, maksimum 12 faiz idi. Cənab Prezident, Siz çox vacib məsələyə
toxundunuz. O xətlər ki, tikiləcək, o paylayıcı şəbəkələr lazımi səviyyəyə qalxandan sonra o itkilər də aşağı
düşəcəkdir. Amma indi istehsal olunan elektrik enerjisi, sözsüz ki, əhaliyə, sənayeyə və başqa sahələrə çatdırılır. Çünki enerji elə şeydir ki, onu nə gizlətmək, nə də başqa bir şey etmək olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizə çatdırırlar ki, məsələn, çox yerlərdə şikayət var ki, elektrik enerjisi
almırlar. Rayonların bəzilərinə enerjini fasilələrlə verirsiniz. Nə bilim, axşam verirsiniz, gecə vermirsiniz.
Bunun nəyi yaxşıdır?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, xətlərin yüklənməsi artanda şəhərarası transformatorlarda
gərginlik çoxalır və onlar dözmürlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dayan, mən ondan soruşmaq istəyirdim, amma sən araya girdin, hamısına sən
cavab verirsən.
A r t u r R a s i z a d ə: Siz məni qaldırdınız...
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, mən səndən sadəcə öyrənmək istədim, görüm sən nə fikirdəsən. Sən onun
əvəzinə cavab verirsənsə, ver. Eybi yoxdur, onu səndən soruşacağam. Yəni, o transformatorlar o qədər artan
gücü ötürə bilmir, gərək bizim elə transformatorlarımız olsun ki, elektrik enerjisinə tələbat artan vaxtlarda
onlar bunu təmin edə bilsinlər. Düzdür, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Tamamilə düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bu yoxdur.
A r t u r R a s i z a d ə: Siz sadaladığınız səbəblərə görə yoxdur. Bir tərəfdən, imkan daxilində
tədbirlər görülmür, amma o biri tərəfdən, bu, ekstremal yüklərdir, bu da vaxt və çox böyük əsaslı vəsait
qoyuluşu tələb edir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma üçüncü tərəfdən, bizim, adətən, bu tikinti aparanlar, quraşdırıcılar heç
vaxt ekstremal vəziyyəti nəzərə almırlar. Əksinə, onlar o layihədə olandan da bir az qırtırlar, kəsirlər, öz
ciblərinin xeyrinə. Ona görə də layihədə olan imkan da reallıqda olmur.
A r t u r R a s i z a d ə: Belə hallar da var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Belə hallar çoxdur.
A r t u r R a s i z a d ə: Yeni inşa edilən binalar da bir problemdir. O dəfə bu məsələ mənim yanımda
qaldırıldı. Allaha şükür, yaxşı haldır ki, təzə, hündür binalar inşa edilir. Göz dəyməsin. Bunu başqa yerlərlə
müqayisə etmək olmaz. Amma eyni zamanda, yenə də həmin mövcud qurğulardan bu binalar enerji ilə təmin
olunur. Texniki şərtlər hazırlanarkən gərək bu məsələlər də nəzərə alınsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox düzgün məsələdir. Yeni binaların tikilməsi, bəlkə də bu, müzakirə
edilən məsələyə aid deyildir, amma əlaqəsi vardır. Yeni binaların inşasının belə sürətlə getməsi – mən bir
neçə dəfə demişəm, sən də deyirsən – təbiidir ki, çox müsbət haldır. Ancaq hər bir yeni bina əgər 20
mərtəbəlidirsə, bilmirəm neçə mənzillidirsə, əgər orada müasir tələblərə uyğun istilik sistemi, yaxud da ki, su
təminatı yaranıbsa – hətta bəziləri deyirlər ki, mərkəzləşdirilmiş kondisioner sistemi yaradılırsa – demək,
onlar köhnə binalardan da çox enerji istehlak edəcəklər. Ona görə də, yoldaş Hacıbala Abutalıbov, sən o
layihələri ki, təsdiq edirsən – sənin müavinin möhürünü vurub ora verir – o layihələrin hamısı böyük
ekspertizadan keçməlidir.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Möhtərəm Prezident, başa düşürəm. Amma elektrik enerjisinin,
suyun, qazın da texniki şərtlərini bizə onların özləri verirlər. Biz deyirik verməyin, müəyyənləşdirin, əgər
yoxunuzdursa, texniki şərtlərə qol çəkməyin. Qol çəkməsələr, mən sərəncam verə bilmirəm. Amma təəssüf
ki, gedirlər onların yanına, onlar da...
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sənə nə lazımdır versinlər, sən sərəncam verə biləsən, yoxsa verməsinlər?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Mənə lazımdır ki, əgər qazı, elektrik enerjisi, suyu varsa versin,
yoxdursa verməsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi sən bunu müəyyən edə bilmirsən?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Onlarin özlərinin tələbatından asılıdır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Necə yəni, onların özlərinin tələbatından asılıdır? Sən ekspertizadan keçirt.
Yox, bu, düz deyir?
A r t u r R a s i z a d ə: Düz deyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi axı məni məcbur etməyin deyim ki, bu işlər hər yerdə belə asanlıqla keçmir
axı. Ona rüşvət verir, buna rüşvət verir, gedib başqasına da rüşvət verirlər. Nəticədə, ev tikiləndə biz
sevinirik. Amma sonra bu evlərin nə qədər əziyyətini siz çəkəcəksiniz. Eyni zamanda həmin o energetika
sistemi, qaz sistemi çəkəcəkdir. O qaz sisteminin başında duranlar bilməlidirlər ki, əgər onların işçiləri
müəyyən bir şəxsi mənafe əldə edərək, elə o sənədləri imzalayırlarsa, bu çox pis vəziyyətə gətirib
çıxaracaqdır. Mən belə sözlərimlə istəmirəm ki, o sənəd imzalayanlara daha da imkan verəm ki, onlar
desinlər, gördünüz, prezident nə dedi. İndi bu rüşvəti birqat yox, ikiqat verməlisiniz. Mən bundan da
qorxuram. Dərd burasındadır ki, hansı tərəfə fırlanırsansa, qorxursan. O dəqiqə gördüm, mən hiss etdim ki,
bunun hansı mənfi nəticəsi ola biləcəkdir. Amma onsuz da mümkün deyil. Demək, sən gərək ona da, buna da
yol verməyəsən.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Pirverdiyev, sən – bunun təşkilatları verir – yoxsa onu kimlər verir?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Elə təşkilat var ki, onunku verir. Əsasən «Barmek» verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi «Barmek» verir?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli, texniki şərtləri «Barmek» verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Barmek» də verirsə...
A r t u r R a s i z a d ə: Elektrik enerjisinin şərtlərini «Barmek», qazın şərtlərini «Azəriqaz»ın
təşkilatları verir, suyu isə Abşeron Səhmdar Su Cəmiyyəti verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşi, qoy görək bu nə deyir.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, 100 kilovata qədər olan texniki şərtlər əvvəllər Bakı
Şəhər Elektrik Şəbəkəsi Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən verilirdi. Hazırda həmin texniki şərtlər «Barmek»
şirkəti tərəfindən verilir. Ancaq 100 kilovatdan yuxarı olduqda, bu şərtlər «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyəti
tərəfindən verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz verirsiniz, demək, siz məsuliyyət daşıyırsınız.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Bəli, texniki şərtlərin verilməsinə görə biz məsuliyyət daşıyırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha da yaxşıdır ki, siz verirsiniz. Çünki siz texniki şərtləri verərkən
bilməlisiniz ki, elektrik enerjisi ilə bunları real təmin edə biləcəksiniz, yoxsa yox? Elədirmi?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda məsuliyyət sizin üzərinizdədir.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Ancaq qeyd etmək istərdim ki, yeni tikilən binaların əksəriyyətində
təhlil göstərir ki, onlarda ödənişlərin səviyyəsi 90 faizdən yuxarıdır. Yəni yeni tikilmiş binalarda ödənişlərin
səviyyəsi olduqca yuxarıdır. Demək olar ki, onlar sərf etdikləri elektrik enerjisinin pulunu təxminən 100 faiz
ödəyirlər. Onların hamısı ödəniş qabiliyyətli abonentlərdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Lap yaxşı. Ödəniş qabiliyyəti yaxşıdırsa, lap yaxşı. Amma sənin ora elektrik
enerjisi vermək imkanın gərək sabah transformatorları partlatmasın. Başa düşürsənmi? Mən o barədə söhbət
aparıram. O barədə yox ki, onlara elektrik enerjisi verilməsin. Verilsin. Amma o binalar tikiləndə yeni
transformator şəbəkələri yaradasan ki, – onlar enerji pulunu ödəyirlərsə, demək, pulları da çoxdur, çoxlu da
elektrik enerjisi istifadə edəcəklər – onlar bunu edəndə sənin transformatorların yenə partlamasın. Transformatorun partlayanda onların heç biri onu təmir etməyə, yaxud dəyişdirməyə gəlib pul verməyəcəkdir.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, şirkətlər çalışırlar ki, tikilən binaların maya dəyəri az olsun.
Bu, təkcə o binalara aid deyil, başqalarına da aiddir. Amma biz tələb etməliyik ki, su, qaz, elektrik enerjisi
istəyirsənsə, yeni transformator quraşdırmalısan.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, quraşdır. Özü də mən görürəm, bəzi hallarda şirkətlər bir yerdə 3-4 bina
tikirlər. Əgər bir yerdə 20 mərtəbəli, yaxud 15 mərtəbəli 3-4-5 bina tikirlərsə, demək, orada, təbiidir ki, yeni
bir transformator quraşdırmaq lazımdır.
A r t u r R a s i z a d ə: Kanalizasiyadan başlamaq şərtilə transformator da olmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısı olmalıdır.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı. Sən bu ev məsələləri ilə əlaqədar araya girdin, məni əsas istiqamətdən
çıxartdın, yaxşı biz nə vaxt deyəcəyik ki, bizim 5 min meqavat elektrik enerjisinin hamısını demirəm, 4 min
meqavat elektrik enerjisi istehsal etmək imkanımız var. 4 min meqavat da elektrik enerjisini yerlərə, bunun
istehlakçılarına çatdırmaq imkanımız var. Biz buna nə vaxt nail olacağıq? Hə?
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E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, bir neçə il öncə, əgər bir qədər geri dönsək, 1969-cu
ilə qədər Azərbaycanın energetika sistemi özünün enerjiyə olan tələbatının 40 faizini idxal edirdi. 1969-cu
ildən sonrakı dövrdə, demək olar ki, 10 il ərzində ölkəmizin enerji sistemi elə gücə malik oldu ki, özünü
elektrik enerjisi ilə tam təmin edə bildi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlari düz deyirsən. Biz Mingəçevir DRES-i əgər tikməsəydik, o blokları inşa
etməsəydik, başqa elektrik stansiyalarını yaratmasaydıq, indi heç belə söhbət də apara bilməzdik. Heç bir
şeyimiz yox idi. Onları ki, biz ötən əsrin 70–80-ci illərində yaratdıq və beləliklə, biz burada çox güclü
elektrik enerjisi potensialı yaratmışıq. İndi siz deyirsiniz ki, onların bəziləri köhnəlib, bəzilərini təmir etmək
lazımdır, hər il də vəsait ayırırıq. Ondan əvvəlki il də vəsait ayrılmışdı. Bir dəfə 18 milyon dollar dediniz,
götürdünüz.
A r t u r R a s i z a d ə: Keçən il 55 milyard manatdan artıq vəsait ayrılıbdır. Bu il də 35 milyard
manat.
H e y d ə r Ə l i y e v: 35 milyard manat ayrılıbdır. Bu vəsaitdən istifadə edib energetika qurğularını
təmir etmək lazımdır. Amma eyni zamanda, biz yeni elektrik stansiyaları tikirik. İndi məsələn, həmin o 1
nömrəli istilik-elektrik mərkəzi, onun gücü 100 meqavatdan çoxdur. Elədirmi?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: 106 meqavatdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Gərək daim 100 meqavat elektrik enerjisi versin. Amma o tez-tez dayanır,
normal işləmir. Düzdür, deyirlər ki, yaxşı buxar verir və bunun hesabına Əhmədli yaşayış massivi istilik alır.
Elədirmi, yoxsa yox?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli, Əhmədli qəsəbəsi, bütün o massiv istilik alır.
Y a q u b E y y u b o v: Cənab Prezident, mən də bayaqkı məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm.
Burada nəsə belə məlumat getdi, mən başa düşdüm ki, o qədər də aydın olmadı. Deyə bilmərəm, bu,
Hacıbala müəllimin dövründə belə olub. Bu, həmişə belə olub. İndi mən bu məlumatı bilmirəm, amma
texniki şərtləri almaq məsələsi necə olur. Əvvəlcə yeri alırlar, pul verirlər, tikirlər. Ondan sonra məlum olur
ki, bina tikilib. Deyirlər ki, gəlin texniki şərtləri alaq. Kanalizasiyaya, suya, elektrik enerjisinə, qaz
şəbəkəsinə qoşulaq. Oradakı avadanlıq, xətlər axı buna dözmür. Demək istəyirəm ki, əvvəlcədən şərtlər
alınmır ki, sonra da bina tikilsin. Binanı tikirlər, sonra gəlib texniki şərtləri alırlar. Bu, keçmişdə olan
məsələlərdir. Ona görə də mən aydınlıq gətirmək istəyirdim. Hacıbala müəllimin işlədiyi dövrü mən deyə
bilmərəm. Bilirəm ki, Hacıbala müəllim belə məsələlərdə qətiyyətlidir. Ona görə də bu neqativ hallar
məcburiyyətdən baş verir. Evi inşa edən şirkət məcburdur ki, pul verib onu istismara versin. Pul verir və
texniki şərtləri alır və gəlir həmin məsələni həll edir. Bakıdakı 1 nömrəli istilik elektrik mərkəzini Siz çox
düzgün dediniz. Orada çoxlu boşdayanmalar olur. Burada tikilmiş qurğu texniki nasazlığa və çatışmazlığa
görə dayanır. Sizin tapşırığınızla biz onu araşdırırıq və bayaq dediyim kimi, Sizə məruzə edəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, aydındır.
Pirverdiyev, sualım yadından çıxmayıbdır ki, cavab ver. Mənim yadımdan çıxmayıbdır.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Cənab Prezident, yadımdan çıxmayıbdır. Elektrik enerjisinin
istehsalından onun istehlakçılara çatdırılması arasında bir neçə mərhələ vardır. Yəni bu, birinci növbədə
elektrik enerjisinin istehsalından, onun yüksək gərginlikli xətlərə verilməsindən...
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlarin hamısı aydındır, bunlar gündəlik məsələlərdir.
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Bizim istehsal güclərimiz imkan verir ki, respublikamızda istehlakçılara
lazım olan qədər elektrik enerjisi istehsal edək. Yüksək gərginlikli elektrik ötürücü xətlərimiz imkan verir ki,
– burada xətlərin müəyyən enerji ötürmə hədləri var – həmin enerjini ötürək. Ancaq paylayıcı elektrik
şəbəkələrində bu gün bizim müəyyən problemlərimiz vardır. Bu problemlərin yerlərdə səbəbləri çoxdur.
Bunlar məhəllələrdə qoyulmuş transformatorlardan tutmuş, böyük yaşayış massivlərini əhatə edən transformatorlara qədər onların ifrat yüklənməsi ilə bağlıdır.
Cənab Prezident, bir də mən texniki itkilərlə bağlı Sizin əvvəlki sualınıza qayıtmaq istəyirəm. Keçmiş
SSRİ dövründə Cənubi Qafqaz ölkələri üçün qoyulmuş texniki itki həddi, demək olar ki, ən yüksək normativ
idi. Bizdə 13 faizə qədər texniki itki nəzərdə tutulurdu. Yəni, Azərbaycan ən çox texniki itki nəzərdə
tutulmuş respublikalardan biri idi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Artur Rasizadə deyir ki, 8 faizdən yuxarı olanda...
E t i b a r P i r v e r d i y e v: Başqa yerlərdə 7-8 faiz olurdu. Ancaq Cənubi Qafqaz respublikalarında
12-13 faizə bərabər idi. Hazırda paylayıcı elektrik şəbəkələrində bu rəqəm 17–20 faiz həddindədir. İtkilər
birinci növbədə elektrik şəbəkələrinin köhnəlməsindən yaranır. Ən başlıcası isə belə hava şəraitində
transformatorların həddindən artıq az, yaxud həddindən artıq çox, ifrat dərəcədə yüklənməsi nəticəsində baş
verir. İtkilərin əsas səbəbləri bunlardır. Yüksək gərginlikli elektrik xətlərində bizim itkilərimiz normativlər
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üzrə 3,5–4 faiz olmalıdır. Bizdə bu rəqəm 4,5 faizə bərabərdir. Əlbəttə ki, itkilər azalmalıdır. İtkilərə çox
böyük istehsal xərcləri gedir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, əyləş.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, açılmalar olacaqdır. Siz yaxşı bilirsiniz ki, nə etsək də
açılmalar yenə də olacaqdır. ABŞ-ın Florida kimi bir ştatı bu səbəbdən işıqsız qalmışdı. Bu həqiqətdir.
Amma bu o demək deyildir ki, biz bu təcrübəni götürüb özümüzdə tətbiq edək. Söhbət bundan getmir. Real
baxsaq, açılmalar olacaqdır. İndi o dərəcədə mürəkkəb proseslər gedir ki, Florida ştatı neçə gün işıqsız
qalmışdı. Amma görülən və yerinə yetirilməsini nəzərdə tutduğumuz işlər bu məsələnin həllinə xeyli kömək
edəcəkdir. Biz ildə ödənilməyən enerji haqqına görə 230 milyon ABŞ dolları itiririk. Biz bu problemi həll
etsək nə qədər irəliləyiş olar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz elektrik enerjisindən istifadə edənlərdən ildə 230 milyon dollar ala
bilmirik?
A r t u r R a s i z a d ə: Bunun 165 milyonunu birbaşa əhali, yerdə qalanını isə müəssisələr
ödəməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlbəttə ki, əgər bunların heç olmasa yarısı olsa, bu məsələlərin çoxunu qaydaya
salmaq olar. Amma sən hər dəfə Floridadan danışırsan, bir az da keçsə Alyaskadan danışacaqsan.
A r t u r R a s i z a d ə: Florida çox mülayim iqlimi olan yerdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Aydındır, aydındır. Mən özüm Floridada olmuşam. Sən oradan, buradan
danışırsan. Ancaq indi biz, mənə elə gəlir ki, yeganə ölkəyik ki, elektrik enerjisini veririk, onun dəyərini ala
bilmirik.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, bəli, mən bunu təəssüflə qeyd edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeganə ölkəyik.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cənab Prezident. Əgər maraqlıdırsa, mən rəqəmlərə toxunum.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bunları sonra deyərsən, məsələni qarışdırmayın.
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin Prezidenti
Əlixan Məlikovun çıxışı
Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Yanacaq-enerji sektoru hər bir ölkənin iqtisadiyyatında xüsusi yer tutmaqla, əhalinin sosial vəziyyətinə
və məişət şəraitinə böyük təsir göstərir. Bu baxımdan iqtisadiyyatın və əhalinin enerji daşıyıcıları və o
cümlədən, təbii qazla təminatı mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də bu sahələr ölkə rəhbərinin daim
gündəlik diqqət mərkəzindədir.
Bu diqqətin nəticəsidir ki, hələ 2000-ci ilin iyun ayında möhtərəm prezidentimiz cənab Heydər Əliyev
tərəfindən «Əhalinin və iqtisadiyyatın enerji daşıyıcıları ilə təminatının yaxşılaşdırılması tədbirləri
haqqında» fərman imzalamış və bu fərmanda «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə də konkret tapşırıqlar
verilmişdir. Bu tapşırıqlardan əsasən idxal qazının elektrik stansiyalarına çatdırılması, qaz almayan rayon
mərkəzlərinə qaz verilməsinin bərpa edilməsini qeyd etmək lazımdır.
Möhtərəm cənab Prezident!
Şəxsən Sizin göstərişinizə əsasən Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamları ilə bu məqsəd üçün vəsait
ayrılmış və magistral qaz kəmərlərində əsaslı təmir işləri aparılması sayəsində bizdə texniki imkan
yaranmışdır ki, idxal qazını istənilən həcmdə və təzyiqdə elektrik stansiyalarına çatdıraq. Bu günədək həmin
stansiyalara 7 milyard 400 milyon kubmetr qaz çatdırılmışdır. Biz 2001-ci il üçün 4 milyard kubmetr qaz
alınmasına dair müqavilə imzalamışdıq. İndi onu qəbul etməyə texniki imkan yaranıbdır. Hətta həmin rəqəmi
ildə 6 milyard kubmetrə çatdırmaq imkanımız var.
Digər tərəfdən, qeyd etmək lazımdır ki, bu gün görülmüş əlavə təmir-bərpa işlərinin nəticəsində 32
rayon mərkəzinə qaz verilmişdir. Biz həmin fərman imzalanana qədər Bakı, Sumqayıt və respublikamızın
16 rayon mərkəzinə qaz verirdiksə, bu gün əlavə 32 rayonu qazla təmin etmişik. Bu rayonlara ümumilikdə
verilən qazın illik həcmi 200–250 milyon kubmetr təşkil edir.
Bakının qaz təchizatı ilə bağlı qeyd etmək istəyirəm ki, 2001-ci ilin qış mövsümündə biz şəhərə hər gün
maksimum 9,3 milyon kubmetr qaz vermişdiksə, bu ilin dekabr ayında paytaxtımıza 9,7 milyon kubmetr qaz
veririk. Bu, keçən ilin müvafiq dövründəkindən 400 min kubmetr artıqdır.
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Lakin demək lazımdır ki, Bakıda müəyyən problemlər var. Bu da əsasən Bakıya və digər rayonlara qaz
verilməsi ilə bağlıdır. Biz müəyyən etdiyimiz limitə əsasən abonentlərə qazı çatdırırıq. İstixanalarla bağlı
problem var ki, bu da qazla təminata böyük təsir göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: İstixanalarda nə qədər qaz istifadə olunur? Axşam ANS televiziya kanalında
göstərirdilər, mən baxdım. Ucu-bucağı olmayan istixanalar, borular uzanıbdır, hər yanda da qaz yanır.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, min dənə istixana var, sayı da artır. Bu istixanalarda
sutkada təxminən 800 min kubmetr qaz işlədilir. Yəni Gəncə, Mingəçevir və Şamaxı bir yerdə bu qədər qaz
işlədir.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Keçən il 2–2,5 min istixana fəaliyyət göstərirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, indi bunu nə edək?
Y a q u b E y y u b o v: Cənab Prezident, qaz yansa da, binalara istilik getmir. Ona görə camaat
elektrik avadanlığından istifadə etmək məcburiyyətində qalır.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Söhbət istixanalardan gedir.
A r t u r R a s i z a d ə: Dərd ondadır ki, ödənişlər sıfır dərəcəsindədir.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Keçən mövsümdə istixanalardan yığım 2 faiz təşkil edirdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər olmalı idi?
Ə l i x a n M ə l i k o v: Keçən il qeydiyyatda 2 min 842 istixana olubdur. Onların işlətdiyi qaz
mövsüm ərzində 70 milyon kubmetr edir. 7 milyard 600 milyon manat əvəzinə, 164 milyon manat vəsait
ödənilibdir. Cəmi 2 faiz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İş təkcə bunun dəyərində deyil, 7 milyard manat da çox puldur. Amma iş bunda
deyil. İş ondadır ki, əgər o olmasa, sən deyirsən, Gəncə, Mingəçevir, Şamaxı təmin oluna bilir. İndi mən
səndən soruşacağam, Abutalıbovdan da soruşacağam. Bakının çox yerində qaz yoxdur. Sən dediyin 20-ci
sahənin camaatı qazdan şikayət edirdilər.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli. Bəzi yerlərdə qaz yoxdur, amma istixanalarda var.
Ə l i x a n M ə l i k ov: Cənab Prezident, istixanaları magistral qaz kəmərləri qəsəbəyə daxil olan yerin
ətrafında qururlar. İçərilərə doğru getdikcə qaz azalır, orada yaşayanların evində qaz yanmır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, indi qəsəbə bir icmadır. Bunlar müəyyən edə bilmirlər ki, qaz onların
evinə gəlsin, yaxud istixanaya, Oturub qərar çıxara bilmirlərmi? Bizim icra hakimiyyətlərinin başçıları nə
edirlər?
Ə l i x a n M ə l i k o v: Biz yerli icra hakimiyyətlərinin başçıları ilə birlikdə dəfələrlə ağsaqqallarla
görüş keçirmişik. Məsələ qoyuruq ki, tutaq ki, sutkada limit 100 min kubmetrdir. Biz bu 100 min kubmetri
veririk. Ağsaqqallar desinlər ki, bu qaz ancaq evlərdə yanmalıdır, əgər istixanada yansa, onda qaz
olmayacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı elə istixana sahiblərinin özünün də evində yanmır. Onlar qazı istixanada
yandırırlar, amma evlərində yandırmırlar.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Bəli, tamamilə düzdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəqin evinə başqa yerdən balonla qaz alıb gətirir. Nə oldu, onlar bu məsələni
həll etdilərmi?
Ə l i x a n M ə l i k o v: Yox. Edə bilmirlər. Çünki deyirlər ki, bizim dolanışıq yerimiz buradır. Biz
bunu ləğv edə bilmərik. Digərləri, hansılar ki, evində qaz yandıra bilmirlər, tələb edirlər ki, yox, istixanada
yanmamalıdır. Yəni bir qərara gələ bilmirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Özləri məsələni həll edə bilmirlər.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Bəli, həll edə bilmirlər. Ya qaz tam bağlanmalıdır, yaxud da həcmi
artırılmalıdır. Buna da imkan yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, davam et.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Bakı şəhərinin qaz təminatı ilə bağlı müəyyən texniki nasazlıqlar da ortaya
çıxır. Dünənki faktla bağlı deyim ki, Səbail rayonunun 20-ci sahəsində qazın olmaması həqiqətən qəza
hadisəsi ilə bağlı olmuşdur. Orada iş gedir və iki günə qaz veriləcəkdir.
Ümumiyyətlə, Bakı şəhərində qazla təminatı etibarlı etmək üçün magistral qaz kəmərlərində müəyyən
qədər təmir işləri aparılıbdır. Yaponiyanın ayırdığı kredit hesabına hazırda magistral qaz kəməri çəkilir.
Gələn ilin iyun ayında istifadəyə veriləcəkdir. O, Bakının fasiləsiz qazla təminatına zəmin yaradacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi, havaların kəskin dəyişdiyi dövrdə Bakı şəhəri qazla tamam təmin olunur,
yoxsa yox?
Ə l i x a n M ə l i k o v: Cənab Prezident, yox, olunmur.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, olunmur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs əgər öz paytaxtımızı təmin edə bilmiriksə, nəyi yaxşıdır? Axı bizim bu
qədər qazımız var. Özümüzün qazımız nə qədərdir?
Ə l i x a n M ə l i k o v: 4 milyard kubmetr.
H e y d ə r Ə l i y e v: 4 milyarddan çoxdur. İndi Natiq Əliyev deyəcəkdir. Rusiyadan nə qədər alırıq?
A r t u r R a s i z a d ə: Təxminən gündə 14 milyon 900 min kubmetr, amma 15 milyon olmalıdır.
Dövlət Neft Şirkəti 12 milyon 100 min kubmetr verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəhərə?
A r t u r R a s i z a d ə: Ümumi respublikaya. Bir də yeraltı anbardan 4 milyon 500 min kubmetr
götürülür. Bu bizim ehtiyatımızdır. Bu ehtiyat Bakıya, yeni qaz almış rayonlara, sənaye müəssisələrinə
bölünür. Bakıya 9 milyon 700 min kubmetr qaz verilir. Amma havaların belə keçməsinə görə problem var.
Elə öz işçilərimdən soruşuram, bəzilərinin evində qaz zəif yanır. Biz məcbur olduq ki, səmərəli işləməyən
qazanxanaları bağladıq. Hacıbala müəllim bunu deyəcək. Bilirsiniz, qaz istifadə olunur, amma nəticəsi
yoxdur, batareyalar soyuqdur. Çünki suyun hərarəti 80–90 dərəcə olmalıdır. Ona görə fikirləşdik ki, onsuz da
camaat elektrik enerjisindən istifadə edir, o qazanxanaları bağlayaq, qazı başqa yerlərə verək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunlar hamısı onu göstərir ki, biz lazımi qədər hazırlıqlı deyilik. İndi gərək,
heç olmasa, paytaxt üçün, Bakı üçün etibarlı tədbirlər görək ki, hansı ekstremal vəziyyət yaranır-yaransın,
paytaxt təmin olunsun. Axı belə olmaz!
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, haqlısınız. Amma bir reallıq da ondan ibarətdir ki,
ehtiyatımız bu qədərdir. Tələbat artdıqca, gərək nəyin hesabınasa qaz alaq. Bizim yataqlarda qazımız var.
Onlar proqram tutublar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Var, sən o gün mənə deyirdin. İşləmək, çıxarmaq lazımdır. Bunlar gələcəyin
işidir. Ancaq Bakıya nə qədər qaz verilir, bu qaz istehlakçıya nə qədər çatır, əgər bunları müqayisə etsən,
görəcəksən ki, itki elektrik enerjisindən də çoxdur. Sən özün deyirsən ki, srağagün müzakirə aparmısan.
Qazanxana işləyir, qızır, orada da beş-altı adam kürəyini verib qızdırır, bəzən oradan su da götürüb istifadə
edir, amma evə qaz gəlmir. Demək, itkidir. Elədirmi, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən özün dünən mənə dedin ki, nə qədər qazanxananı bağlayırsınız.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Cənab Prezident, dünən 4 qazanxana bağlanıbdır. Çünki 20–30
dərəcədən yuxarı su vermir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, su vermir, onu bağla. Qazı birbaşa yaşayış evinə ver.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Cənab Prezident, biz 2003-cü ilin tələbatına uyğun balans hazırlamışıq.
Düzdür, hələ ona baxılır. Bizə əlavə 1,5 milyard kubmetr qaz tələb olunur ki, təminatı ödəyək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əlavə qaz tələb olunur, amma əlavə pul da tələb olunur. İndi baxaq görək,
mümkün olsa, əlavə alacağıq.
A r t u r R a s i z a d ə: Qazın pulu respublika üzrə 50 faiz, Bakıda 38 faiz ödənir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rayonlara verdiyin qazın pulunu 100 faiz ödəyirlər?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, 87–90 faiz ödənir.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Qaz yeni verilən 32 rayonda ödəniş 89–90 faiz təşkil edir. Əvvəldən qaz alan
16 rayonda ödəniş 48,6 faiz təşkil edir. Sumqayıt şəhəri 31 faizə, Bakı 42 faizə qalxıbdır. Ümumilikdə, bu
ilin yekununa görə 48 faiz təşkil edir. 2001-ci ildə isə ümumi respublika üzrə 32,5 faiz təşkil edirdisə, indi 48
faizə çatıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qəribədir, insanlar dəyişilibdir, nədir?! Biz, Bakıda qədimdən yaşayan adamlar
həmişə öyrənmişik ki, qazdan, sudan istifadə edirsənsə, bunun pulunu vermək lazımdır. İndi Bakıya
kənardan gələnlər var, qaçqınlar, filanlar var, onlar bu sistemə öyrənməyiblər və bəlkə imkanları da yoxdur.
Amma Bakıda əhalinin əksəriyyəti daimi, köklü yaşayan insanlardırlar. Nə təhər olur ki, qazdan, elektrik
enerjisindən, sudan istifadə edir, pulunu vermirlər?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, biz qazın 1000 kubmetrini 54 dollara alırıq. Əhaliyə isə 7,9
dollara satırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiyadan qazın 1000 kubmetrini 54 dollara alırıq, əhaliyə və bütün
istehlakçılara 7,9 dollara satırıq. Elədir? Burada da bütün ağırlıq hökumətin üzərinə düşür.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, Sizinlə axırıncı dəfə Kişinyov sammitində olduğumuz
zaman mən Moldovanın Baş naziri ilə görüşdüm. Bu məsələyə xüsusi diqqət yetirdim. Moldova Rusiyadan
təxminən 2 milyard kubmetr qaz idxal edir. Bu qazın 1000 kubmetrinin qiyməti 52–54 dollardan 80 dollara
qədərdir. Qazı əhaliyə həmin qiymətə satır və haqqını 100 faiz yığırlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada əhalinin maddi vəziyyəti də Azərbaycandakından xeyli aşağıdır.
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V a h i d A x u n d o v (iqtisadi siyasət üzrə dövlət müşaviri): Cənab Prezident, Sizin yaxşı
yadınızdadır, çörəklə də belə problem oldu. Nə qədər taxıl alırdıq, yenə də çörək qıtlığı vardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
V a h i d A x u n d o v: İndi deyirlər ki, qaz azdır. Mən əminəm ki, nə qədər qaz idxal etsək, yenə də
çatmayacaqdır. Çünki prinsipcə, qaz təchizatının idarə edilməsi düzgün qurulmayıbdır. Əsas bundan
başlamaq lazımdır. Birincisi, sayğac olmayan yerdə nə qədər qaz versəniz də ona nəzarət etmək mümkün
deyildir. İkincisi, ödəniş sistemi düzgün qurulmayıbdır. Nəzarətçilər qapı-qapı gəzib pul yığırlar. Bu pulun
hansı hissəsi dövlətə catır, hansı hissəsi də ciblərdə qalır, məlum deyildir. Tezliklə ödəniş sistemində
islahatlar aparmaq lazımdır. Onda əminəm ki, 8 milyard kubmetr qaz bəs edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fərhad Əliyev, qaz sistemində islahatlar keçirmək nəzərdə tutulub, yoxsa yox?
F ə r h a d Ə l i y e v (Iqtisadi Inkişaf naziri): Cənab Prezident, bəli, nəzərdə tutulubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə vaxt?
F ə r h a d Ə l i y e v: Cənab Prezident, fərman verilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fərman?
F ə r h a d Ə l i y e v: Bəli, bu, fərman əsasında olmalıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hazırlayın, fərman verərəm. Əgər biz buna hazırıqsa. Burada xeyli hazırlıq
işləri görmək lazımdır. Fərman da hazırlayın, verək. Vahid Axundov doğru deyir. İndi pis-yaxşı, biz bəzi
şəbəkələr yaratmışıq, elektrik üzrə onların nəticəsi əvvəlkilərə nisbətən müsbətdir, yoxsa yox?
F ə r h a d Ə l i y e v: Cənab Prezident, keçən illə müqayisədə Bakı şəhəri üzrə elektrik enerjisi
haqqının yığılması 50 faizdir. Bu rəqəm keçən il 28 faiz olubdur. Bu il isə yığım, yəni «Azərenerji» üzrə
ödəniş 11 ay ərzində 50 faizdir. Rayonlar üzrə, bütün respublika üzrə götürsək, 30 faizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bütün respublika üzrə?
F ə r h a d Ə l i y e v: Bəli, 2002-ci ilin 11 ayı üzrə. 2001-ci ildə isə respublika üzrə cəmi 18 faiz
olubdur. Yəni artım var.
A r t u r R a s i z a d ə: Bakının özündə 18 faiz olubdur.
F ə r h a d Ə l i y e v: Bakının özündə əhali qrupu üzrə 11 ayda hesablasaq, yığım 24 faizdir. Cənab
Prezident, Siz bayaq Pirverdiyevə sual verdiniz ki, elektrik enerjisi ilə tam təminat olacaq, yoxsa yox. O, tam
cavab vermədi. Mən Sizin qarşınızda məsuliyyətlə demək istəyirəm ki, bu pulun ödənişi qarşısında əhaliyə
tam elektrik enerjisi vermək mümkün deyildir. Çünki transformatorlar elektrik enerjisindən, qızdırıcılardan
istifadə olunması hesabına həddindən artıq yüklənir, qızır və ona görə də ayrılmalar olur. Həm kabellər, həm
də transformatorlar yanır. Ona da 8–10 saat vaxt lazımdır ki, yenidən təmir olunsun. Təmirə başlayanda
çıxırlar, yolu kəsirlər, başqa tədbirlərə əl atırlar ki, işıq söndü. Heç kəs demir ki, evdə hansı istilik
qızdırıcıları tətbiq edir, hansıları qadağandır və həddindən artıq yüklənir. İcazə versəniz, bir-iki təklifim var,
bir az sonra deyərəm.
Ə l i x a n M ə l i k o v: Cənab Prezident, həmin məsələ ilə əlaqədar 2002-ci ilin yanvarından bank
ödəmə sisteminə keçmişik. Bu gün Bakının bütün rayonlarında bank ödəmə sistemi təşkil olunubdur. Bunun
nəticəsidir ki, indi Bakı şəhərində 2001-ci illə müqayisədə, əhali tərəfindən ödəmə 48 faizə çatıbdır.
Bakı şəhərində abonentlərdə sayğaclar 10 faiz təşkil edir. Dünya Bankının krediti ilə əlaqədar qənaət
olunmuş məbləğ var idi, Nazirlər Kabinetinin razılığı ilə həmin məbləğə qaz sayğaclarının alınması üçün
müsabiqə keçirildi və yaxın günlərdə 60 min sayğac alınıbdır. Onu da nəzərdə tutmuşuq ki, bunlar Bakıda,
əsasən, sıx yaşayış massivlərində qoyulsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qurtardın?
Ə l i x a n M ə l i k o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş.
Azərbaycan Respublikasi Dövlət
Neft şirkətinin Prezidenti
Natiq Əliyevin çıxışı
Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident!
Çıxışımın əvvəlində demək istəyirəm ki, qış mövsümünün belə tez gəlməsinə, havaların belə qarlı
keçməsinə baxmayaraq, Dövlət Neft Şirkətinin idarə və müəssisələri ritmik işləyir. Neftçilərimiz onların
üzərinə düşən məsuliyyəti dərindən dərk edərək, çətin hava şəraitində dənizdə və quruda öz vəzifə borclarını
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layiqincə yerinə yetirirlər və respublikamızın neftə, neft məhsullarına və təbii qaza olan tələbatını təmin
etmək üçün bütün imkanlarını səfərbər etmişlər.
Bu qış günlərində neft təsərrüfatlarında və obyektlərində heç bir qəza olmamış, iş rejimi pozulmamışdır.
Möhtərəm cənab Prezident, xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, bunlar hamısı Sizin neftçilərə diqqət və
qayğınızın nəticəsidir.
Bu ilin 11 ayı ərzində neft və qazın hasilatı, təhvili, emalı, yataqların işlənilməsi və istismarı sahələrində
böyük işlər görülmüşdür. Yeni quyular və istehsalat obyektləri istismara verilmişdir. Görülən işlərin
nəticəsində xam neftin təhvili nəzərdə tutulandan 74,2 min ton artıq olmuşdur və hər iki neft və qazçıxarma
istehsalat birlikləri tapşırıqları artıqlaması ilə yerinə yetirmişdir.
Neft hasilatının artmasının əsas səbəbi odur ki, cari ildə qazma işləri uğurla nəticələnmişdir və bu 11
ayda istismara 49 quyu daxil olmuşdur. Onlar ümumilikdə 163,5 min ton neft vermişdir. «Günəşli»
yatağında 5 quyu qazılmışdır. Onlardan 109,3 min ton neft hasil edilmişdir. Hər quyunun gündəlik orta
hasilatı 170,9 ton olmuşdur.
Bundan əlavə, cari ildə Neft Daşlarında 2 nömrəli kompressor stansiyasının genişləndirilməsi,
«Günəşli» yatağında 14 nömrəli özülün tikilməsi onu 12 quyu üçün genişləndirməyə imkan verəcəkdir. Bu
obyekt 2003-cü ilin birinci rübündə başa çatdırılacaqdır. Həmin yataqda 13 nömrəli özülün 2003-cü ilin
sonuna qədər təhvil verilməsi orada 20 quyunun qazılmasına imkan yaradacaqdır. Neft Daşları–Bahar yeni
qaz kəmərinin tikilməsi və başqa zəruri tədbirlər həyata keçirilir.
Qaz sahəsinə gəldikdə isə, 11 ayda «Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə nəzərdə tutulmuş 4 milyard 35
milyon kubmetr əvəzinə 3 milyard 866 milyon kubmetr, yəni 169 milyon kubmetr az qaz verilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Çıraq»dan nə qədər qaz almısınız?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab Prezident, «Çıraq»dan biz sutkada təxminən 2,7 milyon kubmetr qaz alırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi çıxan qazın hamısını götürürsünüz, yoxsa havaya gedir?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab Prezident, Siz bununla həmişə maraqlanırsınız. Siz bilirsiniz ki, biz bunun
üzərində işləyirik. Fərman vermişdiniz. O, kompleks tədbirləri nəzərdə tutur. Onun əsasında biz orada böyük
işlər gördük. Əsas məsələ o idi ki, Neft Daşlarındakı 2 nömrəli kompressor stansiyamızın gücü çatmırdı. Üç
əlavə aqreqat qoymaqla stansiyanın gücünü artırdıq. Həm «Günəşli»dən, «Çıraq»dan, həm də Neft
Daşlarından çıxan qaz bu kompressor stansiyası vasitəsilə sahilə gətirilir. «Pennzoyl» stansiyanı tikəndə
onun layihə gücü – ötürmə qabiliyyəti təxminən sutkada 5 milyon kubmetr idi. Biz onu 7,3 milyon kubmetrə
çatdırmışıq.
Mən açıq deməliyəm, «Çıraq–1»də hasil olunan qazın hamısını sahilə gətirə bilmirik. Ona görə ki, bu
qaz iki həcmə bölünür. Biri aşağı təzyiqli qazdır, yəni onu biz heç cür gətirə bilmirik. O, sutkada təxminən
500–600 min kubmetrdir. Bir də ki, – Siz qabaqlar deyirdiniz ki, biz onu havaya buraxırdıq – yüksək təzyiqli
qazdır. Onu biz öz gücümüzlə sahilə gətirə bilmirdik. Biz onun hamısını yığmışıq. Orada indi təxminən 800
min kubmetr yüksək təzyiqli qaz yığılır və sahilə gətirilir.
A r t u r
R a s i z a d ə: Qazın hamısını sahilə gətirmək üçün həm kompressor stansiyası
yeniləşdirilməli, həm də Neft Daşlarından sahilə qədər 68 kilometr boru kəməri çəkilməlidir. Borular artıq
alınıb. Qazın sahilə gətirilməsini gələn il üçün nəzərdə tutmuşuq, Sizə məruzə edəcəyik. Hələlik isə qurtarmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Allah eləsin ki, qurtarsın, ancaq mənim bu sualımın mənası daha da genişdir. O
mənada ki, biz «Çıraq» platformasını işə salandan sonra aydın oldu ki, səmt qazını tamamilə pulsuz olaraq
alıb sahilə çatdıracağıq. Bu bizi sevindirdi. Bununla əlaqədar müqavilə də vardı. Amma məlum olanda ki,
qazın çox hissəsini sahilə biz gətirə bilmirik, bu bizdə çox böyük narahatçılıq törətdi. İndi neçə il keçibdir,
«Çıraq» yatağını istifadə edirik. Artıq 2002-ci il qurtarır. 5 il keçibdir. Amma yenə bu problemi həll edə
bilmədik. İndi sən deyirsən onu həll edin. Ancaq mən nə barədə düşünürəm və xahiş edirəm. Deyirəm ki,
qabaqcadan sizi xəbərdar edirəm. İndi «Azəri»də ki, yeni platforma qoyulacaq, orada quyuların sayı da
«Çıraq»dakından 2 dəfə artıq olacaq, elədirmi?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, 48 quyu olacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənə elə gəlir, orada hər quyudan daha çox neft gözlənilir. Burada səmt qazı
gör nə qədər olacaq. Olacaq, olmayacaq?
N a t i q Ə l i y e v: Olacaq, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi gəlin danışaq. Biz həmin o layihəni ki, indi həyata keçiririk, burada bizim
də, başqalarının da investisiyaları var. Biz «Azəri»ni istismara verəndə yenə də bu cür hadisələrlə
üzləşəcəyik.
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N a t i q Ə l i y e v: Xeyr, cənab Prezident. Çünki müqavilənin özündə belə bir maddə var ki, səmt
qazı sahilə gətirilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, birinci müqavilədə də var idi. Amma mən soruşanda ki, niyə yerinə
yetirilmir, sənin yadına salıram, mənə dedilər ki, oradan çəkilən boru həmin qazın hamısını götürə bilmir.
Nə üçün? Çünki biz bilmirdik ki, bu qədər səmt qazı çıxacaq. Yadındadır, ya yox? Yadındadır. Mənim də
yadımdadır. Yaxşı, o vaxt bilməmişik ki, səmt qazı nəzərdə tutulandan artıq çıxacaq. Ona görə də indiyə
qədər biz onun hamısını götürə bilmirik. İndi gəlin fikirləşək ki, birincisi, səmt qazı nə qədər çıxacaq?
İkincisi, gözləniləndən nə qədər artıq ola bilər? Ona görə bunun üçün tədbir görək. Yoxsa, indidən tədbir
görülməsə, o vaxt gəlib bu vəziyyətə düşəcəyik. Sən deyəcəksən mən dedim ki, boru çəkilib, o bundan ötrü
deyildi, ondan ötrü idi. Düz deyirəm?
N a t i q Ə l i y e v: Cənab Prezident, tamamilə düz deyirsiniz. Mənim də yadımdadır ki, Siz onda
bizim səhvimizi göstərdiniz. Yəni layihə vaxtı bunlar nəzərdə tutulmamışdı. Ancaq keçən dəfə də biz onu
müzakirə edəndə, Sizin yadınızdadır, biz belə nəzərdə tutmuşduq və belə planlaşdırırdıq ki, hər bir quyu
sutkada 400–500 ton neft verəcəkdir. Siz də bilirsiniz ki, bunlar yeni üsullar tətbiq ediblər. Hər quyunun
hasilatı 2 min tona qalxmışdır. Biz isə nəzərdə tutmuşduq ki, 500 ton olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Natiq, bunlar aydındır. Bu oldu keçdi. Mən indi bunu deyirəm ki, ikinci dəfə
belə səhvlər buraxma.
N a t i q Ə l i y e v: Cənab Prezident, indi bu layihələrə tam baxmışıq. Hər şey nəzərdə tutulub.
«Azəri» yatağından yeni bir qaz kəməri çəkiləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: O kəmərin tutumu nə qədər nəzərdə tutulub? Yaz, Əli Həsənov, sən yaz. Sənə
də birbaşa tapşırıram. Bu məsələ ilə ciddi məşğul ol. Biz orada çox qaz hasil edəcəyik. «Azəri» platformasını
işə salanda bunu əldə edə bilərik. Eyni zamanda, keçmiş hadisələrlə rastlaşsaq, itirə də bilərik.
N a t i q Ə l i y e v: Demək istəyirəm ki, qaz sahəsi bizim zəif yerimizdir. Ümumilikdə, bu sahədə biz
çox işlər görürük. Neft Daşlarında yığılan qazın sahilə gətirilməsinin gündəlik həcmini 300 min kubmetr
artırmışıq. «Bahar»–Hövsan mövcud qaz xəttini yenidən təmir edərək, 1 nömrəli İEM-lə birləşdirmişik. İndi
«Şimal» DRES-i həm «Azəriqaz»la, həm də «Azərenerji» ilə birlikdə qazla təmin edirik və s. Ancaq mən
yenə demək istəyirəm ki, bizim bu qaz sahəsində zəif yerlərimiz çoxdur. Burada Baş nazir də dedi, düz də
dedi, Neft Daşlarındakı sıxıcı kompressor stansiyamızın gücü yenə də artırılmalıdır.
Gələn il də tədbir görəcəyik, onu yeni üç aqreqatla təmin edəcəyik. Əgər «Pennzoyl» gəlib ona 9
aqreqat qoymuşdusa, biz öz gücümüzlə onu müasir Avropa standartlarına uyğun və onlardan heç də pis
olmayan səviyyəyə çatdırdıq. Mən onların hamısını dəvət edirəm, gedib baxsınlar – yeni bir stansiya
tikmişik, heç kəs deyə bilməz ki, bunu «Pennzoyl», yoxsa Dövlət Neft Şirkəti tikibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu yaxşı öyrənmisiniz?
N a t i q Ə l i y e v: Bəli, öyrənmişik. İndi orada yenidən 3 aqreqat da qoyacağıq, gücünü artıracağıq.
Bu məsələdə, Baş nazirin dediyi kimi, bizim bir zəif yerimiz də var. Cənab Prezident, həm «Günəşli»dən,
həm də Neft Daşlarından sahilə bir qaz kəmərimiz var. Yəni, ehtiyat boru kəmərimiz yoxdur. Biz həmişə
Allaha yalvarırıq ki, orada bir hadisə baş verməsin. Özü də bu bizə qazın həcmini artırmaqdan daha çox
kəmərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün lazımdır.
Biz Baş nazirlə Nazirlər Kabinetində buna bir neçə dəfə baxmışıq. Sizin yadınızdadırsa, bizə tapşırıq
vermişdiniz ki, bununla məşğul olaq. Biz həmin məsələ ilə məşğul olmuşuq. Borular indi Azərbaycandadır,
onların örtük işlərini görmək lazımdır. Kəməri öz gücümüzlə çəkəcəyik. Deməli, bir borudüzən gəmimiz var.
Onu təmir etməli və daha da gücləndirməliyik ki, dərin sularda işləyə bilsin. Bunu da, Allah qoysa, martda
qurtaracağıq. Hesab edirəm ki, 2003-cü ilin avqust–sentyabrında o işləri tamam qurtarıb, payız–qış mövsümünə hazır olacağıq.
Bu bizim üçün əsas məsələdir. Ona görə ki, «Günəşli» yatağında biz çox işlər görürük. 14-cü
platformanı indi yenidən qurmuşuq. Təzə ildən orada yeni quyular qazmağa başlayacağıq. 19-cu platformanı
da öz gücümüzə tikmişik. Orada bir qaz quyusu qazmışıq. Çox keyfiyyətli quyudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz öz gücünüzə, öz işinizə inanmalısınız. O şirkətlərlə müqavilələriniz var, o
ayrı, amma «Günəşli»də hansısa iş görürsənsə, deyirsən ki, öz gücümüzə eləmişik. Belə də olmalıdır. Öz
gücünüzə eləməlisiniz. Qazdan, Neft Daşları haqqında çox danışdın. Onu bilirəm. Bilirəm ki, «Pennzoyl» 3
dəfə buraya gəldi, sizinlə danışdı, bilmirəm hansı şərtlərlə danışdı, Allah bilir, nə cür olub. Bizdən çox da pul
aldı. Mənim yadımdadır, kompressor stansiyasını tikdi, getdi. İndi əgər siz onun yanında, ona bərabər, ondan
da fərqlənməyən stansiya tikmisinizsə, təbii, bu belə də olmalıdır. Çünki neçə ildir siz yan-yana işləyirsiniz.
Buna görə Neft Şirkətinin əhatə etdiyi sahədə siz öz işlərinizi özünüz görməlisiniz.
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N a t i q Ə l i y e v: Bəli, cənab Prezident, indi hansı işləri görürüksə, çalışırıq ki, dədə-baba üsulu ilə
yox, Avropa standartlarına uyğun yerinə yetirək.
Cənab Prezident, mən bir məsələyə toxunmaq və xatırlatmaq istəyirəm ki, 1999-cu ilin payız–qış
mövsümündə əhalinin və iqtisadiyyatın elektrik enerjisi ilə təminatında böhran vəziyyəti yaranmışdı.
Stansiyalarda mazuta olan tələbatın ildən-ilə kəskin surətdə artması bizi fövqəladə tədbirlər görməyə məcbur
etmişdi. Yəni, Bakı–Novorossiysk xətti ilə xam neftin nəqli tam dayandırılmışdı. Bilirsiniz ki, bu bizim öhdəliyimiz idi, ancaq buna baxmayaraq, onu dayandırdıq. Hasil olunan xam neft maksimum mazut emal
etmək üçün bütün həcmdə emal zavodlarına verilmişdi. Neftayırma zavodları səmərəli texnoloji rejimdən
məcburiyyət qarşısında «mazut rejiminə» keçmişdi. Azərbaycan ərazisindən tranzitlə nəql olunan mazutun
hamısı respublikada saxlanılır və əlavə mazut da idxal edilirdi. Lakin bu tədbirlər də vəziyyəti yaxşılaşdıra
bilməmişdi.
İndi vəziyyət tam dəyişib. Hamınızın xatirindədir, böhran vəziyyətindən çıxmaq üçün Dövlət Neft
Şirkətinin birinci vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı İlham Əliyev tərəfindən respublikaya təbii qazın
idxalı və onun «Azərenerji»nin elektrik stansiyalarında istifadə olunması, bunun nəticəsində isə mazut
istehlakının azaldılması və dünya bazarında təbii qazla müqayisədə daha qiymətli olan xam neft, neft
məhsulları, o cümlədən mazut ixracının artırılması haqqında təşəbbüs və təkliflər irəli sürülmüşdür.
Bu məsələ 2000-ci il iyunun 3-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən keçirilmiş
müşavirədə ətraflı müzakirə olunmuş, bəyənilmiş, prezidentin 29 iyun 2000-ci il tarixli fərmanında neft, qaz
və enerji təsərrüfatının qaydaya salınması istiqamətində digər tədbirlərlə yanaşı, öz əksini tapmışdır. Bununla
əlaqədar «Azərenerji»nin elektrik stansiyalarında mazut yandırılmasının azaldılması məqsədi ilə
respublikaya təbii qazın idxalı Dövlət Neft Şirkətinə tapşırılmışdır.
Bu tədbirlər öz yüksək səmərəliliyini göstərib və göstərməkdədir. Cari ilin dekabrın 19-dək Rusiyadan 3
milyard 730 milyon kubmetr qaz idxal edilmiş və «Azəriqaz» sisteminə təhvil verilmişdir. Bütövlükdə
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinə 11 ayda Dövlət Neft Şirkətinin hasil etdiyi qaz da nəzərə alınmaqla, 7
milyard 363 milyon kubmetr qaz təhvil verilmişdir. Rusiyadan alınan qazın dəyəri – 188,5 milyon dollar
Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən ödənilmişdir. Görün, bu alınan qaz əhalimizə, neft sənayemizə necə baha başa
gəlir, ancaq necə səmərə verir.
Bunun nəticəsində Bakı–Novorossiysk neft boru kəməri vasitəsilə 11 ayda biz 2 milyon 197 min ton
neft ixrac etmişik. Cari ildə ilk dəfə olaraq, mazut idxal yox, ixrac olunmuşdur. 11 ay ərzində «Azərenerji»
Səhmdar Cəmiyyətinə nəzərdə tutulmuş 1261 min ton əvəzinə, 1436 min ton mazut, yəni 174 min ton artıq
mazut verilmişdir.
Dekabrın 19-dək isə 1303 min ton, yəni, 205,5 min ton artıq mazut verilmişdir. Bununla yanaşı, cari ildə
görün nə qədər bizdə mazut qalmışdı ki, onu istifadə etdik və 924,4 min ton mazut ixrac etdik. Yəni, bunlar
da bizə əlavə gəlir gətirdi və ona görə imkanımız oldu ki, aldığımız qazın pulunu verək. Sizin tapşırığınızla,
çətinlikləri nəzərə alaraq, enerji sisteminə kömək məqsədi ilə Dövlət Neft Şirkəti müqavilə əsasında bu il
Rusiyadan 992 milyon kilovat–saat elektrik enerjisi almışdır. Buna da 25,8 milyon ABŞ dolları ödənilmişdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti ilin axırına qədər ölkənin energetika
sisteminə 1 milyon 576 min ton mazut verilməsini təmin edəcək ki, bu da tapşırıqdan 243 min ton çoxdur.
Beləliklə, ekvivalent nöqteyi-nəzərindən Dövlət Neft Şirkəti ilin axırına qədər vermədiyi 185 milyon
kubmetr qazın əvəzinə, şərti yanacaq hesabı ilə tapşırıqdan 85 min ton artıq mazut təhvil verəcəkdir.
Təbii qazın idxalı neft emalı zavodlarının səmərəli işləməsi üçün imkanlar yaratmışdır və qurğuların
«mazut rejimində» işləməsinin qarşısı tam alınmışdır. Bu da bizə imkan verir ki, maye qazın istehsalını
artıraq, çünki bu da əhali tərəfindən istifadə olunan yanacaqdır. Maye qazın istehsalını 40 min ton artırmışıq.
Bundan bütün rayonlarımızda və şəhərimizdə istifadə olunur.
Bunu nə üçün deyirəm? Neft emalı qurğularının daha da dərin rejimdə işləməsi, yüksək dəyərli, açıq
rəngli neft məhsullarının istehsalı artmışdır.
Qazın idxalı hesabına respublikada təbii qazın həcminin artması əhalinin də təminatını xeyli
yaxşılaşdırmışdır.
Neft emalında «mazut rejimi»ndən imtina edilməsi və daha səmərəli texnoloji proseslərdən istifadə
olunması maye qazın istehsalının artırılmasına, mazutun elektrik stansiyalarına daşınması xərclərinin
azaldılmasına, elektrik stansiyalarının qazla işləməsi nəticəsində ətraf mühitə və istismar olunan
avadanlıqlara vurulan ziyanın xeyli azaldılmasına gətirib çıxarmışdır. Yəni, biz bunun bilavasitə xeyrini
görürük. Bu puldadır, əmtəədədir. Ancaq onun ətraf mühitə təsiri də olur. Tutaq ki, biz əvvəllər stansiyalara
3–4 milyon ton mazut göndərirdik. Onu stansiyalara çatdırmağın nə qədər xərcləri var idi. İndi biz 1 milyon
400 deyiriksə, deməli, daşınma xərcləri də azalmışdır.
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Sizin tapşırığınızla biz Baş nazirin yanında bu məsələlərə baxmışıq. İndi də bəzi tədbirlər görürük,
gələcəkdə də görəcəyik. Rusiya müqavilədəkindən təxminən 40 milyon kubmetr qaz az vermişdir. Mən Baş
nazirin tapşırığı ilə bu məsələ ilə məşğul oldum, «İtera» şirkəti ilə danışıqlar apardım. Onlara məktub
göndərdik ki, bu il dekabrın axırına kimi gündə 14,9 milyon kubmetr əvəzinə, 2 milyon kubmetr də artıq
versinlər. Srağagün mən danışanda onlar bunu qəbul etmişdilər. Ancaq hələ dəyişiklik görmürük. Ona görə
də yenidən bu işlə məşğul olacağıq ki, onlar bunu versinlər. Bu birincisi. İkincisi, belə gərgin vəziyyəti
nəzərə alaraq, biz tapşırıq vermişik ki, zavodlar hələ ki, mazutun ixracını dayandırsınlar və tam həcmdə
enerji stansiyalarına versinlər. Təxminən 50 milyon ton mazut vermək niyyətindəyik.
Cənab Prezident, Siz də dediniz, biz 2003-cü ildə qaz hasilatının artırılması məsələsinə çox ciddi fikir
veririk. Bunları dedim, təkrar etmək istəmirəm. İnşallah, nəzərdə tutduqlarımızı gələn il yerinə yetirsək,
hesab edirəm ki, payız–qış mövsümünə daha hazırlıqlı olacağıq. Çox sağ olun.
***
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, çıxış edənlər çox vaxt aparırlar. Düzdür, bu məsələlərin hamısı
vacibdir. Burada lazım olmayan artıq söz görmürəm. Amma eyni zamanda, vaxt daha gedib. İndi iki saat
olacaqdır ki, biz oturub işləyirik.
Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyətinin sədri Oqtay Əsədova söz verilir.
Sənə nə qədər vaxt lazımdır?
O q t a y Ə s ə d o v: Cənab Prezident, qışa hazırlıqla əlaqədar məlumat vermək üçün 10 dəqiqə vaxt
lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz əhalini qış şəraitində su ilə necə təmin edirsiniz? Ümumiyyətlə, su təminatı
necədir? Bax, bunun perspektiv məsələləri ilə məşğulsunuzmu?
A r t u r R a s i z a d ə: Biz məşğuluq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu burada müzakirə etməyə ehtiyac yoxdur.
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: Sən bunları mənə ayrıca məruzə etmisən.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli.
Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyətinin
sədri Oqtay Əsədovun çıxışı
Zati-aliləri, möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Cənab Prezident, icazə verin, işinizin gərgin dövründə infrastrukturla bağlı həyati vacib məsələlərə
qaygı göstərərək vaxt ayırdığınıza görə Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirim.
Bildiyiniz kimi, Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti Bakı, Sumqayıt şəhərlərini və Abşeron
yarımadasındakı digər yaşayış məntəqələrini içməli su ilə təmin edir.
Cəmiyyət cari ilin 11 ayı ərzində regionun suya olan tələbatını ödəmək üçün 341,9 milyon kubmetr su
istehsal etmişdir. Onun 73 faizi Bakı şəhərinə, 17,1 faizi Sumqayıt şəhərinə, qalanı isə digər yaşayış
məntəqələrinə verilmişdir.
Payız–qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar istehlakçıları etibarlı və fasiləsiz su ilə təmin etmək üçün
cəmiyyət tərəfindən tədbirlər planı işlənib hazırlanmışdır.
Regionumuzun infrastrukturunun vacib və əhəmiyyətli sahələri olan neft, neft emalı, qaz və energetika
müəssisələrinin, o cümlədən rayon istilik qazanxanalarının payız–qış mövsümündə lazımi miqdarda su ilə
fasiləsiz təminatı birmənalı olaraq həll edilir və daim diqqət mərkəzindədir.
Bakı şəhərinin müxtəlif rayonlarındakı istilik qazanxanalarını payız–qış mövsümündə su ilə təmin
etməkdən ötrü su kəmərlərinin yoxlanılması və istismara tam yararlılığını müəyyənləşdirmək üçün
yoxlamalar aparılmışdır.
Cari ildə qışa hazırlıqla əlaqədar magistral su xətlərinin 20 kilometrə yaxın hissəsində borular
dəyişdirilmiş, 450-dək elektrik mühərriki, 400-dək su nasos aqreqatı təmir edilmiş və yaxud yenisi ilə əvəz
olunmuş, 4,7 kilometr uzunluğunda elektrik kabeli dəyişdirilmiş, 247,7 min kubmetr həcmində su anbarları
yuyulub zərərzisləşdirilmişdir. İl ərzində 3700 ünvanda su axıntılarının qarşısı alınmışdır.
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Qəza hadisələrinin yüksək texniki səviyyədə operativ ləğv edilməsi üçün çoxnövbəli təmir briqadaları
yaradılmışdır. Hazırda Bakı şəhərinin bütün rayonlarında müasir texnika ilə təchiz olunmuş 15 briqada
işləyir.
Bu ilin dekabr ayında havaların kəskin dəyişməsi ilə bağlı olaraq, təmir briqadaları tam səfərbər
edilmişdir. Onlar öz işlərini əlaqədar təşkilatlarla, o cümlədən Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti, «Azərenerji»
Səhmdar Cəmiyyəti, Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə sıx əlaqədə qurmuşlar.
Möhtərəm Prezident, 2001-ci ilin birinci kvartalında Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə Səhmdar Su
Cəmiyyətinə 374 ədəd yeni nasos stansiyası verildi. Onlar ləğv olunmuş nazirliklərdə və təşkilatlardakı nasos
stansiyaları idi. Çox pis vəziyyətdə idilər. Yəni, əhalinin haqlı narazılığı var idi. Onlara rəhbərlik edən yox
idi. Həmin nasos stansiyaları bizim şirkətə veriləndən sonra, Sizin şəxsi nüfuzunuza görə, İsveçrə hökuməti,
bankı tərəfindən Azərbaycana 5,4 milyon dollar dəyərində nasos və elektrik avadanlıqları verildi.
Hazırda onların 90 faizi quraşdırılıb istifadəyə verilmiş, 10 faizi isə bu ayın axırına qədər təhvil
veriləcəkdir. Yəni, bu nasos stansiyalarının istismara verilməsi ilə əhalinin su təminatı daha da
yaxşılaşacaqdır. Çünki əvvəlki nasos stansiyaları düzgün tikilməmiş, nasoslar düzgün qurulmamışdı. Yuxarı
mərtəbələrə su çatmırdı. Bu nasos stansiyalarının işə salınması sayəsində 400 min nəfərə yaxın əhali su ilə
normal təmin ediləcəkdir.
Möhtərəm Prezident, eyni vəziyyət Sumqayıt şəhərinə də aiddir. Sumqayıt şəhərinin icra hakimiyyətinin
başçısı buradadır. Onunla mütəmadi əlaqə saxlayırıq. Belə ki, payız–qış mövsümünə hazırlıqla əlaqədar
olaraq Sumqayıt şəhərində təkcə 2002-ci ildə 310 kilometrə qədər su xətlərində sazlama işləri aparılmışdır.
İrili-xırdalı 4,7 kilometr su xətti yenidən qurulmuş, 71 suvuran nasos stansiyasının 17-si yeni avadanlıqla
təmin olunmuşdur. 71 paqon kilometr kanalizasiya xəttində profilaktik təmizləmə və təmir işləri
aparılmışdır.
Bununla bərabər, Sumqayıt şəhərində 15-ci, 41-ci, 42-ci, 47-ci məhəllələrdə, qaçqın və məcburi
köçkünlərin yığcam yaşadığı yerlərdə icra hakimiyyəti və beynəlxalq təşkilatlarla birgə 3 nasosxana
stansiyası tikilmiş, 800 metr su, 360 metr kanalizasiya xətti çəkilib istifadəyə verilmişdir.
Qışa hazırlıqla əlaqədar olaraq Sumqayıt şəhərində maşın və mexanizm bazası genişləndirilmiş, nəzərdə
tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi və yerli icra hakimiyyəti ilə işin əlaqəli təşkili payız–qış mövsümündə
Sumqayıt şəhərində fasiləsiz su təchizatının müstəqil işləməsini təmin edəcəkdir.
Möhtərəm Prezident, çıxışımın sonunda icazə verin həyati əhəmiyyətli bir məsələ olan su təchizatının
inkişafına göstərdiyiniz daimi qayğı və diqqətə görə Sizə bir daha öz minnətdarlığımı bildirim.
Sizin rəhbərliyiniz və köməyiniz sayəsində bu sahədə yaradılmış müasir tələblərə cavab verən madditexniki bazamız, maşın-mexanizm və avadanlıqla təchizatımız ən mürəkkəb meteoroloji şəraitdə belə, işimizi
günün tələbləri səviyyəsində qurmağa tam təminat verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, bir ümumi sual vermək istəyirəm. İndi bu dəqiqə Bakı şəhərində, hər
yerdə insanlar su ilə təmin olunurmu, yoxsa yox?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli, möhtərəm Prezident, qəza olmayan yerlərin hamısında su təminatı vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər yerdə su var?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli, cədvəl üzrə verilir.
O q t a y Ə s ə d o v: 50 faiz cədvəl üzrə verilir.
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, cədvəl üzrə verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sumqayıtda necədir?
O q t a y Ə s ə d o v: Möhtərəm Prezident, Sumqayıtda su təchizatı Bakı şəhərindən də yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdən yaxşıdır?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Möhtərəm Prezident, 35 faizi cədvəlsiz, 65 faizi cədvəl üzrə verilir.
Demək olar ki, şəhərdə su problemi yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, əyləş. Biz o vaxt Bakıda su təsərrüfatını lazımi səviyyəyə çatdırmaq
üçün Dünya Bankından və Avropa Bankından 90 milyon dollar kredit götürmüşük. Bu kredit qaytarılır,
yoxsa yox?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli, qaytarılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Nə qədər qaytarılıbdır?
O q t a y Ə s ə d o v: 14 milyon dollar qaytarılıb.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cədvəl əsasında?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli, cədvəl əsasında.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Bakının su təminatı bundan yaxşı olmalıdır. Vaxtilə Bakının su təminatı nədən
ibarət idi? Rəhmətlik Hacı Zeynalabdin Tağıyevin çəkdirdiyi birinci su kəməri bizim Bakının neçə faizini
təmin edir?
O q t a y Ə s ə d o v: 15 faizini.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, Kürdən götürdüyümüz su, əsas oradandır, bu neçə faizdir?
O q t a y Ə s ə d o v: 40 faizdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs qalanı haradandır?
O q t a y Ə s ə d o v: Ceyranbatan və İkinci Şollar xətti – Xaçmaz.
H e y d ə r Ə l i y e v: İkinci Şollar xətti var?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli, Xaçmaz xətti.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tikilibdir?
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: Biz indi oradan su götürürük? Niyə demirik birinci, deyirik ikinci?
O q t a y Ə s ə d o v: Birinci, Zeynalabdin Tağıyevin çəkdirdiyi xətdir. İkinci də Xaçmaz xəttidir –
2,75 kubluq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bunlar azdır. Mənim xatirimdədir, biz ötən əsrin 70-ci illərində Bakıya
yeni su kəməri çəkmək istəyirdik. İkinci Şollar xətti çəkmək istəyirdik. Onda Dağıstanda buna imkan
vermədilər. Dedilər artıq olmaz. Vaxtilə akademik Həsən Əliyev təklif etmişdi, Qəbələ, Oğuz və oradakı
dağlardan gələn bulaqlarda çox su var. Özü də çox təmiz sudur, dağ, bulaq suyudur. O, təklif etmişdir ki, onu
oradan çəkək gətirək Bakıya. Xatirimdədir, onun təkliflərində suyun bir hissəsi öz axarı ilə gələcəkdi, çünki
dağlardan üzü aşağıya gəlir. Oradan Şəkiyə gəlib çatana qədər, İsmayıllıdan da o tərəfə qədər enişdir. O vaxt
həmin sulara baxmışdılar, çox dadlı sular idi. İstəyirdik həmin təklifə baxaq, ancaq ondan sonra mən buradan
getdim. O layihə qaldı. Gülürsən, sənin yadındadır?
A b i d Ş ə r i f o v: Qəzetlər də yazmışdılar. Ən yaxşı keyfiyyətli, dadlı sudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəkidən gətirməyəcəyik, çünki dişlərimizin hamısı tökülər. Dediyim suyu
çəkirsən?
A b i d Ş ə r i f o v: Bəli, gələn il başlamaq istəyirik. O su saf sudur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada su sağlamdır, dişləri tökməyəcək?
A b i d Ş ə r i f o v: Orada alman mütəxəssisləri işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bunlar tamam başqa mənbələrdən gələn sudur.
O q t a y Ə s ə d o v: Möhtərəm Prezident, icazə versəydiniz, məlumat verərdim. Bizdə Su
Problemləri İnstitutu var. Böyük Bakının su təchizatının perspektiv planı üzrə bu təklifləri hazırlayıb
«McDonalds» şirkəti bizdə işləyəndə veriblər onlara. Onun üzərində işləyirlər. Xarici ekspertlər şirkəti, yəni
«McDonalds» şirkəti. Yəni Bakı şəhərinin 2015-ci ilə qədər su təchizatının planıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən bunu götür, tələb elə, bəli, həmin o Problemlər İnstitutunda var. Yaşayır
həmin institut?
O q t a y Ə s ə d o v: Bəli, saxlamışıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Su Problemləri İnstitutu var. Bu layihələr orada olmalıdır. Sən onu götür, bax,
mənə məruzə elə. Mən hesab edirəm, biz bunun üzərində işləməliyik. Çünki Bakıya biz gərək daha da çox su
gətirək. Özü də təmiz bulaq suyu. Bunu biz edə bilərik. Buna kredit almaq mümkündür. Belə şeylərə kredit
almaq asandır. Avropa Birliyindən, Yaponiyadan, Asiya Bankından da ala bilərik. Sən o sənədləri götür, bir
bax. Sonra mənə məruzə elə. Onları özümüz ölçək-biçək. Bu təklif 1970-ci illərin axırında meydana gəlmişdi. Biz 70-ci illərin əvvəllərində suyu Kürdən gətirirdik. Birinci Kür xətti, sonra ikinci Kür xətti, üçüncü
Kür xətti. Bunlarla məşğul olduq. Amma bu məsələ də onda gündəliyə çıxdı. Mən bir neçə ildir bunun
haqqında düşünürəm, indi də bu gün fürsət oldu, istədim bu tapşırığı verəm. Sən məşğul ol. Çox gözəl bir iş
olacaqdır. Bakıya bol-bol təmiz su gətirəcəyik. Deyirlər, orada çox gözəl sular var.
Yaxşı, əyləş.
Baki Şəhəri İcra Hakimiyyətinin
başçısı Hacıbala Abutalıbovun çıxışı
Möhtərəm Prezident!
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti payız–qış mövsümünə hazırlıqla bağlı may ayında rayonların icra
hakimiyyəti başçıları, mənzil-kommunal təsərrüfatı, nəqliyyat, kanalizasiya, istilik idarələri rəhbərlərinin
iştirakı ilə geniş müşavirə keçirmiş, 2002-ci il 13 may tarixli sərəncamla «2002–2003-cü illərin payız–qış
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mövsümünə hazırlıq haqqında» qərargah yaratmışdır. Ötən müddət ərzində şəhər təsərrüfatının bütün
sahələrində əhalinin kommunal-məişət xidmətlərinə olan tələbatını ödəmək istiqamətində konkret tədbirlər
həyata keçirilmiş, sentyabr ayının 1-ə qədər rayonların icra hakimiyyəti başçıları və şəhər icra hakimiyyətinə
tabe olan strukturlar görülmüş işlər haqqında hesabat vermişlər.
Qeyd etmək istərdim ki, son 100 ildə Bakıda görünməmiş şaxtalar, qarlı günlər Bakı Şəhər İcra
Hakimiyyətinin tabeçiliyində olan bütün qurumların qışa necə hazırlaşdığını bir daha hamıya nümayiş
etdirdi. Hazırlıq işlərinin müvafiq qurumlar tərəfindən vaxtında təşkil edilməsi nəticəsində şəhər əhalisi bir
sıra problemlərdən azad olmuşdur. Yay aylarında Füzuli, S.Vurğun, F.X.Xoyski küçələrində, Azadlıq
prospektində kanalızasiya xətlərinin çəkilməsi sayəsində, ötən illərdən fərqli olaraq, kanalizasiya və yağış
suları xətləri bir-birindən təcrid edilmiş, beləliklə, gölməçələrin yaranmasının qarşısı tamamilə alınmışdır.
Çovğunlu, şaxtalı günlərdə və çoxlu qar yağması zamanı nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkəti təmin
edilmiş, bunun üçün təxirəsalınmaz tədbirlər görülmüşdür. Məhz nəqliyyatın fasiləsiz hərəkəti nəticəsində
əhalinin çörək və digər ərzaq məhsullarına olan ehtiyacı ödənilmiş, sosial təminatlı obyektlər tam qüvvəsi ilə
işləmişdir. Mənzil-kommunal departamentinin qışa hazırlığı ilə əlaqədar bildirmək istərdim ki, onun
öhdəsindəki bütün texnika tam işlək vəziyyətdə olmuşdur. Qarın təmizlənməsi işində bu departamentə
Abşeron Regional Səhmdar Su Cəmiyyəti böyük yardım göstərmişdir. Eyni zamanda, son dərəcə çətin
vəziyyətdə nəqliyyatın təhlükəsiz hərəkətini təmin etmək məqsədi ilə yol polisi idarəsi ilə birlikdə əməli işlər
görülmüşdür.
Dekabrın 1-dək, başqa sözlə desək, soyuqlar başlamazdan əvvəl Bakı şəhərinin ətraf rayonlarında, ayrıayrı qəsəbələrində qazın təzyiqinin az olması və bəzi yerlərdə elektrik enerjisinin kəsilməsi halları az
müşahidə edilirdisə, soyuqların düşməsi ilə əlaqədar, əsasən, şəhərətrafı rayonların ayrı-ayrı qəsəbələrində, o
cümlədən Bilgəh, Buzovna, Binə, Maştağa, Sulutəpə, Hövsan qəsəbələrində, 20-ci sahədə, Binəqədidə,
Keşlədə və digər ərazilərdə təbii yanacaq qıtlığı yaranmışdır. Bununla belə, keçən illərlə müqayisədə,
«Azəriqaz» Səhmdar Cəmiyyətinin fəaliyyətində müəyyən irəliləyişlərin olduğunu xüsusilə vurğulamağı
lazım bilirəm.
Təəssüflər olsun ki, bu sözləri şəhərin elektrik enerjisi ilə təminatına şamil etmək olmur.
Belə ki, keçən ilə nisbətən avadanlığın tez-tez sıradan çıxması və ya həddindən artıq yüklənməsi
nəticəsində elektrik enerjisinin kəsilməsi, fasilələrlə verilməsi daha çox müşahidə olunur. Statistikaya
müraciət etdikdə görərik ki, ötən illə müqayisədə qaza nisbətən elektrik enerjisindən daha çox şikayətlər
daxil olmaqdadır.
«Barmek–Azərbaycan» müştərək müəssisəsi tərəfindən hər hansı bir kömək və ya yardım üçün Bakı
Şəhəri İcra Hakimiyyətinə və yaxud rayon icra hakimiyyətlərinə müraciət edilirsə, operativ qaydada həll
olunur. Buna baxmayaraq, axırıncı 10–15 gündə bu problemlər daha da tez-tez yaranır.
«Barmek–Azərbaycan» müştərək müəssisəsi transformatorların yanmasını, qurğuların sıradan çıxmasını
bunların həddən çox yüklənməsi ilə əlaqələndirir. Lakin bizə elə gəlir ki, əhalinin tələbatı, qışın sərt
keçməsinin mümkünlüyü yay aylarında nəzərə alınmalı və qışa tam hazır olmaq lazım idi. Başqa sözlə,
transformatorların yanması nəinki əhalinin enerji ilə təminatında problemlər yaradır, həmçinin «Barmek–
Azərbaycan» müştərək müəssisəsinin özünə də ziyan vurur. Əgər o transformatorlar yayda daha güclüləri ilə
dəyişdirilsəydi və yaxud ehtiyat transformatorlarla təmin olunsaydı, bu cür böyük fasilələrin qarşısı alına
bilərdi.
İstilik sisteminin normal vəziyyətdə işləməsi üçün Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin daxili imkanları
hesabına keçən ilə nisbətən 1227 bina, 79 min 580 mənzil hazır vəziyyətə gətirilmişdir. Halbuki, keçən il
1049 bina, 55 min 120 mənzil idi. Qazanxanalarda imkan daxilində bütün təmir işləri görülmüşdür. Evlərə
istilik verilməsi üçün qazanxanaların işi normal vəziyyətə gətirilmişdir. Məhəllədaxili qazanxanalarda qazın
təzyiqinin aşağı olması nəticəsində verilən suyun temperaturunu qaldırmaq mümkün olmur. Sizin göstərişinizlə yaradılmış qərargahın, Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin, «Bakqaz»ın, istilik idarəsinin və «Barmek–
Azərbaycan» müəssisəsinin ümumi rəyinə görə qazanxanalarda temperaturun 50 dərəcədən yuxarı
qaldırılması mümkün olmadığı təqdirdə bunlar işlərini dayandırırlar. Elə bunun nəticəsidir ki, elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsi nəticəsində 4 qazanxana öz işini dayandırmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qazanxanalara enerjini fasilələrlə vermək olmaz, axı. Bu, düzgün deyildir.
Qazanxanalara elektrik enerjisini fasilələrlə vermək olmaz!
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Olmaz, amma verilir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Verilir, onda, deməli, qazanxana işləmir.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Ona görə də deyirəm ki, fasilələr yaranır, həm də bunların yenidən
işlək vəziyyətə gətirilməsi üçün daha iki-üç gün əlavə vaxt lazım olur.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, nə etmək lazımdır?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Enerjinin fasilələrlə verilməsinə son qoyulmalı, onlar üçün əlavə,
müstəqil elektrik xətti çəkilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu başqa məsələ, bunları edəydiniz. Bu gün çox müzakirə aparırıq. Mən sizin
çıxışlarınız vaxtı öz fikirlərimi bildirirəm. Demək, bax, bugünkü müzakirədən Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti
üçün nə nəticə çıxarılmalıdır? Gərək Bakıda bütün şəhər evlərinin istiliklə təmin olunması məsələsi
yoxlanılsın, vəziyyət müəyyən edilsin və buna müvafiq olaraq tədbirlər planı hazırlansın ki, yaz, yay, payız
aylarında onlar həyata keçirilsin.
Bu tədbirlər planında siz gərək mütləq nəzərə alasınız ki, əgər istəyirsinizsə, qazanxana işləsin və evlərə
istilik versin, demək, birinci, evlərə gedən sistem yaxşı olmalıdır. Bəzən qazanxana işləyir, mən özüm bunu
görmüşəm, orada temperatur bəzən 100 dərəcəyə qalxır. Amma sənin evində heç 20 dərəcəyə də qalxmır.
Niyə? Cünki xətlərdə müxtəlif qüsurlar var. Ona görə bunlar hər bir evdə yoxlanılmalıdır. Bu birincisi. Hər
bir qazanxana yoxlanılmalıdır və hazır vəziyyətə gətirilməlidir. Bu ikincisi. Üçüncü də, müəyyən
olunmalıdır, qış dövründə bu qazanxana qazla fasiləsiz təmin oluna biləcək, yoxsa yox? Elektrik enerjisi ilə
təmin oluna biləcək, yoxsa yox? Bunların hamısını kompleks şəkildə aydın edəndən sonra siz müəyyən bir
plan tutacaqsınız ki, bəli, bu məhəllədə evlərin həm daxili sistemi yoxlanılıbdır, normaldır, həm də qazanxanalar təmir olunub, hazırlanıb, normaldır, onların elektrik enerjisi və qazla fasiləsiz təmin olunacağına
zəmanət verilir. Ondan sonra sən bu məhəlləni siyahıya salacaqsan ki, bəli, bu evlərə istilik verə biləcəksiniz.
Yoxsa, birini orada təmir eləyəsən, birini burada, bunu edə bilməyəcəksən. Yəni burada çox iş var. Bizim
şəhərin, ümumiyyətlə, Bakının vəziyyəti elədir ki, burada çox işlər görülməlidir.
Hələ sovetlər vaxtında mənim yaşadığım ev, bəziləriniz bilirsiniz, Azərbaycan prospekti ilə Bülbül
prospektinin kəsişməsində idi. Vaxtılə sərhəd qoşunları tərəfindən tikilmiş yaxşı evdir. Onun özünün
qazanxanası da var idi. Suyumuz da başqalarına nisbətən yaxşı gəlirdi. O vaxt da su hamıya yaxşı gəlmirdi.
Elə götürək, məsələn, 1960-cı illəri, mən o evdə yaşayanda su hamıya gəlmirdi. O vaxt da belə idi, rejimlə
idi. Amma bizim evin suyu həmişə gəlirdi. Bəzi evlər vardı, onlara həmişə su gəlirdi, istilik də verirdilər.
Amma bir də görürdün ki, beşinci mərtəbədə – mən üçüncü mərtəbədə olurdum – hay-küy saldılar ki, bizim
evdə radiatorlar soyuqdur. Aşağıda da qazanxana isti idi. Nə üçün, çünki lazımi tədbirlər görülməyib. Yəni
bunlar hamısı öz həyatımda gördüyüm şeylərdir. Ona görə də bunları mən belə müfəssəl bilirəm və deyirəm.
Amma bunlar asan məsələ deyildir. Əgər o vaxt, sovet dövründə belə şeylər meydana çıxırdısa, heç kəs nə
piket, nə mitinq keçirirdi, nə də bir şey edirdi, nə var idi, onunla qane olurduq. İstilik var idisə, yox idisə, su
gəlirdisə, gəlmirdisə, qane olurduq. Düzdür, elektrik enerjisi daim olurdu. Amma su ilə, istilik ilə bağlı
problemlər olurdu.
Buna görə sizin işiniz çoxdur. Bilirsən?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli. Möhtərəm Prezident, ona görə də Sizin göstərişinizlə Nazirlər
Kabinetində keçirilən müşavirədə təklif olundu ki, qazanxanaların və istilik ötürücülərinin elektrik enerjisi
ilə fasilələrlə yox, mütəmadi təmin olunması üçün onlara müstəqil elektrik xətləri çəkilsin.
Bakıda qaz qıtlığını yaradan səbəblərdən biri də şəhər ətrafında yerləşmiş çoxsaylı istixanaların
mövcudluğudur. Belə ki, əvvəllər istixanaların hamısı neftlə qızdırılırdısa, indi qazla işlədirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə onunla qızdırılır?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, bəzən indi də, indiki vəziyyətdə də ya solyarka ya da soba
mazutu işlədirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə hamısı bir cür eləmir?
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident! Bir tərəfdən, qazın pulunu vermirlər, digər tərəfdən də qaz
solyarkaya nisbətən ucuzdur. Amma məndə olan məlumata görə, bəzi istixanalar soba mazutu ilə işləyir.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: 30 ədəd.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısını keçirmək olmazmı belə rejimə?
A r t u r R a s i z a d ə: Bu barədə düşünmək lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düşünün.
A r t u r R a s i z a d ə: Özü də qazı başqa yerə istifadə etməyəcəyik ki, əhaliyə verəcəyik.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Hansı qəsəbənin ətrafında istixana mövcuddursa, orada qaz qıtlığı
özünü daha çox büruzə verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Burada Məlikov da danışdı ki, qazı istixanaya verirlər, evlərinə vermirlər.
Qəribə insanlardır.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Elektrik enerjisi verilməsində fasilələr çox olan zaman həmin
qəsəbələrdə yaşayan əhalidən qaz sarıdan şikayət azalır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Şikayət azalır?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Çünki əksəriyyəti həmin istixanalara qazı nasoslarla vurur. Buna görə
də elektrik enerjisi kəsilən kimi, nasoslar dayanır, dayanan kimi də əhaliyə qaz verilməyə başlayır. Bu da
faktdır.
A r t u r R a s i z a d ə: Borulara kompressor qoyur və qazı sorurlar.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Şəhərdə elektrik enerjisinin fasilələrlə verilməsindən narazılıq bir də
ondan irəli gəlir ki, mənzillərdə elektrik enerjisi olmadığı halda restoranlar, şadlıq evləri, ayrı-ayrı mağazalar
həddindən artıq elektrik enerjisi işlədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs sən buna niyə yol verirsən?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Srağagün Sizin göstərişinizlə Nazirlər Kabinetində müşavirə olanda
mən bütün rayonların icra hakimiyyəti başçılarına göstəriş vermişəm. Harada ki, toy yoxdursa, həmin şadlıq
evlərinin işıqları kəsilsin. Heç olmasa. Başqa yol yoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şadlıq evində təkcə toy eləmirlər ki, restorandır, orada yemək də yeyirlər.
Elədir? Onlar saat neçəyə qədər işləyirlər?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Səhərə qədər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Səhərə qədər adamlar çörək yeyir?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli, işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Başa düşə bilmirəm, yeməyi gündüz yeyərlər, gecə yeməzlər ki. Yaxşı, sən bu
işə əncam tapmalısan.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Vaxtilə bir dənə də şadlıq evi yox idi. İndi o qədər şadlıq evləri var ki. Allah
eləsin ki, toylar, xeyir işlər çox olsun. Əhalimiz də artsın, camaat da yaxşı əhval-ruhiyyədə olsun. Amma toy
olmayanda, şadlıq evlərinə bir rejim qoy.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bax gör onda sən nə udacaqsan, nə uduzacaqsan. Sən orada rejim qoyub,
bir balaca elektrik enerjisi qazanacaqsan, amma onlar alver eləyirlər, vergi verirlər. Vergi verirlər?
Y e r d ə n s ə s l ə r: Ən çox vergi verən onlardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Axı bizə bu da lazımdır. Gərək nə şiş yansın, nə kabab.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Təklif edərdim ki, istixanaların hamısında qazdan istifadəyə qadağa
qoyulsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu barədə sən özün sərəncam verə bilərsənmi?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: «Azəriqaz» mənə tabe deyil.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən şəhərin böyüyüsən. «Azəriqaz» qazı istehlakçılara çatdırır. Sən qazın
istehlakçısısan. Əgər sən hesab edirsən ki, onlara qadağan olunsun, bir sərəncam verə bilərsənsə, fikirləş.
Yoxsa, istəyirsən ki, bunu başqa adam eləsin?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Möhtərəm Prezident, əgər biz qazın gətirilməsini hətta iki dəfə
artırsaq, yenə qaz çatmayacaq. Çünki istixanaların sayını üç dəfə artırıblar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox artacaq hələ. Düz deyirsən.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Təbliğat aparılmalıdır ki, istixanada yalnız və yalnız solyarka
işlədilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, fikirləşin. Sən şəhərin icra hakimiyyətinin başçısısan, lazımi tədbirləri
hazırla, Baş nazirə məruzə elə. Fikirləşin, lazımi tədbirlər görün.
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Baş üstə. İkincisi, elektrik enerjisi təchizatında fasilələrə son
qoyulması üçün elektrik qurğuları daha çox yüklənmə nəzərə alınmaqla hazırlansın. Üçüncüsü isə,
mənzillərə normal istilik verilməsi üçün qazanxanalara verilən qazın təzyiqi daim nəzarətə götürülsün və
elektrik enerjisinin fasiləsiz verilməsi təmin edilsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu işlərin böyük qismini siz görməlisiniz. Sən və rayon icra hakimiyyətləri.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fərhad Əliyev, Sən danışmaq istəyirdin. Buyur.
F ə r h a d Ə l i y e v: Cənab Prezident, mən təkliflərimi yazılı şəkildə təqdim etmişəm.
Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqinkomun
sədri Əli Həsənovun çıxışı
Möhtərəm cənab Prezident!
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Havaların sərt keçməsi ilk növbədə çadır şəhərciklərində, yarımçıq binalarda yaşayan məcburi
köçkünlərə öz təsirini göstərdi. Lakin qarın ilk yağan günü – yəni dekabrın 1-də Sizin bilavasitə bu
problemlə maraqlanmağınız və mənə xüsusi tapşırıqlar verməyiniz, sonra dəfələrlə hesabat tələb etməyiniz
bizi vadar etdi ki, bu sahədə gördüyümüz işləri əsaslı surətdə dəyişək. Biz nə etdik? Növbətçilik əvvəllər də
var idi, qərargah əvvəllər də var idi. Bunları əsaslı surətdə dəyişdik. Zəng vurub problemi həll etməyə imkanı
olan səlahiyyətli şəxslər hər gecə komitədə növbətçilik edirlər. Çox ciddi, dəqiq və operativ informasiya
yığımı və birgə fəaliyyət mexanizmi qurmuşuq. Prezident Aparatının ərazi idarəetmə orqanları ilə iş
şöbəsinin müdiri Yusif Hümbətovdan tutmuş, rayon və şəhər icra hakimiyyətləri başçıları, «Azərenerji»,
«Barmek», Gəncə, Əli Bayramlı Elektrik Şəbəkə Səhmdar Cəmiyyətlərinin rəhbərləri ilə birgə fəaliyyət
qurmuşuq. Yəni hər bir açılma faktı sadaladığım instansiyaların hamısı ilə operativ şəkildə müzakirə olunub
və tədbirlər görülüb.
Baxmayaraq ki, 19 gündə respublika üzrə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı obyektlərdə 260 açılma
halı olub. Ola bilər, ilk baxışda bu rəqəm böyük görünər. Ancaq bu, böyük deyil. Çünki bizim 1650 kütləvi
məskunlaşma obyektimiz var. Bu obyektlərin bəzilərində gündə 7-8 dəfə açılma olur. Bu açılmalar ən çox
Bakının Yasamal rayonunda olubdur. Onun da səbəbi transformatorun və qidalandırıci dörd kabelin yanıb
sıradan çıxması olmuşdur. Bu işi iki ay əvəzinə iki günə «Barmek», rayon icra hakimiyyəti və biz birgə
gördük. Qalan yerlərdə fasilələr 2–8 saat olubdur.
Açılmalar Bakıda əsasən Yasamalda, Dərnəgüldə, Bilgəh qəsəbəsindəki sanatoriyalarda, Biləsuvarda,
Şəkidə, Bərdədə, Gəncədə olubdur. Gəncədə bu gün ağır vəziyyət yaranıbdır. Mən buraya gəlməmişdən
əvvəl Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı zəng etdi ki, altı transformator bir gündə sıradan çıxıb. Mən
tədbir gördüm. Sabah ora transformatorlar göndəriləcəkdir.
Məlumat üçün bildirirəm ki, qışa hazırlıq dövründə komitə tərəfindən respublikanın bütün rayonlarına
70 transformator, 80 min metr naqil, 51 artezian quyusu üçün nasos və 4 kilometr kabel verilibdir. Bu işlərin
hamısı əvvəlcədən görülmüşdür. Əgər bunlar görülməsəydi, olmasaydı, elektrik şəbəkə sisteminin bu gün
həddindən çox yüksəldiyi bir dövrdə çox ağır vəziyyət yarana bilərdi. Bunu çoxları şişirdib deyir ki, pis
vəziyyət yaranıbdır. Mən demək istəmirəm ki, problem yoxdur. Problem var. Amma xeyli işlər də
görülmüşdür və operativ tədbirlər nəticə vermişdir.
Yasamalda on minə qədər məcburi köçkün yaşayır. Onlar ona görə narazılıq etmədilər ki, özləri
gördülər, işıq sönəndən 10 dəqiqə sonra rayon icra hakimiyyətinin, bizim komitənin, «Barmek»in
nümayəndələri – hamısı oradadır. Bütün rayonlardan hər gün səhər saat 9-da informasiya toplanılır. Gün
ərzində hər saatdan bir informasiyalar yığılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar bu yaxınlarda gəlib yolu tutmuşdular.
Ə l i H ə s ə n o v: Cənab Prezident, onu indi deyəcəyəm. Baş nazirin tapşırığı ilə hər gün səhər və
axşam ona məruzə edirəm. Yəni bu tədbirlər görülür və görülməkdə davam edir.
Siz bildirdiniz, dünən ANS telekanalında bir süjet göstərdilər. Bəli, o məsələni Nərimanov rayonunun
Moskva prospektindəki texniki peşə məktəbində yaşayan 31 ailə edibdir. Orada saat yarım işıq olmayıbdır.
Biz bu işə dərhal qoşulduq, ora Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin, bizim komitənin işçiləri getdilər.
Dedim, araşdırın, ola bilməz, enerjidə belə kiçik fasiləyə görə onlar yola çıxa bilməzlər. Elə yerlər var
aylarla işıqları olmur. Araşdırdıq, tapdıq. Müsavat Partiyasının bir nəfər üzvü həmin ailələri yoldan
çıxarıbdır. Onlar özləri dedilər ki, Allah şeytana lənət eləsin, bizi yoldan çıxartdılar. Biz bunu aşkarlamışıq.
Bu hadisədən sonra biz bir az da dərinə getdik. Bəli, müxalifət partiyaları tərəfindən yerlərdə olan
dayaqlarına tapşırıqlar veriblər ki, harada işıq kəsilir, insanları küçəyə çıxardın. Ancaq ona nail ola bilmirlər.
Ağır şəraitdə yaşayan o insanların heç biri bu avantüraya getməyibdir. Məcburi köçkünlər bir daha
göstərdilər ki, onlar Sizə və dövlətə sadiqdirlər. Onlar dözüm, səbr və təmkin nümayiş etdirdilər. Onlar
görürlər ki, operativ tədbirlər görülür. Bu işlər görülməsə, onların qabağında durmaq olmazdı. Yasamal
rayonunda məcburi köçkünlər özləri bizə qoşulub kömək etdilər. Bu tədbirlər görülür. Çox vaxtınızı almaq
istəmirəm.
Siz bayaq yüksək peşəkarlıqla transformatorların yüklənməsi ilə bağlı problemləri qeyd etdiniz. Bu
həqiqətdir. Məsələn, bu saat Bərdə rayonunda üç çadır şəhərciyində transformator 10 meqavatlıqdır. Oranın
nominal cərəyan yükü 550 amperdir. Ancaq bu dəqiqə 850 amperlə işləyir. Yəni tədbirlər görülməsə, o
transformatorlar da sıradan çıxacaqdır.
Xahiş edirəm, müraciət edirəm ki, əlavə 4 meqavatlıq transformator qoyulmasa, Bərdədəki çadır
şəhərciklərinin hamısı işıqsız qalacaqdır. Bu cür vəziyyət İmişlidə də yaranıbdır. Bizim Biləsuvardakı üç
çadır şəhərciyi İmişlidən, ikisi Biləsuvardan elektrik enerjisi alırdı. Həmişə 4-cü və 5-ci çadır
şəhərciklərində işıq problemi, açılmalar olurdu. Ancaq son 10 gündə təəssüflər olsun ki, İmişli xəttində
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açılmaların sayı daha da artıbdır. Mən üç gün bundan əvvəl Yaqub Eyyubova da, Etibar Pirverdiyevə də
dedim. Düzdür, o, göstəriş verdi, bir gecə saxladılar, söndürmədilər, amma bu gün o çadırlarda işıq üç dəfə
sönübdür. Səbəbi də odur ki, orada 25 meqavatlıq transformatorun qarşısında 330 amperlik qoruyucu var.
Onu götürüb çıxarıblar, yerinə 110 amperlik qoruyucu qoyublar. Yük bir balaca artan kimi açılır. Ona görə
xahiş edirəm, «Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyəti bunu ya bərpa etsin, ya da hansısa texniki tədbirlər görsün
ki, açılmaların qarşısı alınsın.
Üçüncü problem. Bu, Bakı şəhərində çox ciddi bir problemdir. İndiyədək bu problem qaldırılmırdı. Biz
də onu qaldırmırdıq. Bütün məskunlaşma obyektləri yataqxanalar və yarımçıq binalardır. Yataqxanaların
hamısı universitetlərin, yarımçıq binalar isə müəssisələrin balansındadır. Yataqxananın transformatoru
yananda, mütəxəssis dəvət edirik, mübahisə başlayır ki, bu bizim balansımızda deyil. Son 10 günü birtəhər
yola vermişik. Ancaq «Barmek», o da məsələni düz qoyur, deyir ki, onları bizə təhvil versinlər. Mən hesab
edirəm ki, bu çox böyük məsələdir. Bu, 400-dən çox obyektdir. Yardımçı stansiyaların hamısı «Barmek»ə
təhvil verilməlidir. Daxili elektrik şəbəkəsi sistemi ali məktəbin balansında qala bilər. Ancaq qidalandırıcı
transformatorlar, yardımçı stansiyaların hamısı «Barmek»ə təhvil verilməlidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs niyə verilməyib?
Ə l i H ə s ə n o v: İndiyədək ehtiyac olmurdu. Birtəhər keçinirdik. Hesab edirəm ki, bu məsələ də
yoluna qoyulacaqdır. Nəhayət, cənab Prezident, onu da deyim ki, soyuqların düşməsi ilə əlaqədar digər
tədbirlər də görmüşük. 2 milyon 800 min litr duru yanacaq hazırda 51 rayona paylanır. Bu iş ayın 25-dək
başa çatacaq. 147 min 32 kiloqram ərzaq 51 rayona paylanır. Üç-dörd günə bu iş də başa çatacaqdır. Nazirlər
Kabinetinin 1998-ci il tarixli qərarına əsasən yerlərə, nazirliklərə, komitələrə növbəti müraciətləri
göndərmişik ki, bayramqabağı – həm Yeni il bayramı, həm də Dünya azərbaycanlilarinin həmrəyliyi günü
münasibətilə kömək etsinlər. Hesab edirəm ki, həmişəki kimi, nazirlik, komitə və şirkətlər bu sahədə öz
köməklərini əsirgəməyəcəklər. Mənim bir xahişim vardır. Əgər məsləhətdirsə, hava soyuqdur, şərait ağırdır,
yardımı aparan nazirlər bu dəfə imkan tapsalar, Siz məsləhət bilsəniz, özləri getsələr çox əhəmiyyətli olar.
Yardımı hər dəfə göndərirlər, mən bunu birmənalı deyirəm, çox diqqətlə yanaşırlar, bütün nazirlik və
komitələr hər bayramda aparıb təhkim olunduqları yerə yardım paylayırlar. Müavinlər, idarə rəisləri gedirlər.
Mən xahiş edərdim ki, bu dəfə nazirlərin özləri getsinlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Tamamilə düz deyirsən. Mən tapşıraram, həm burada iştirak edən və iştirak
etməyən bütün nazirlərə, bütün hökumət orqanlarının başçılarına və məcburi köçkünlərə yardım aparan
başqa təşkilatlara, bu dəfə Yeni il ərəfəsində hamısını özləri etsinlər.
Ə l i H ə s ə n o v: Çox sağ olun, cənab Prezident.
H e y d ə r Ə l i y e v: Şəxsən getsinlər, onların yaşayışını da görsünlər. Sən bunu təşkil elə, bir cədvəl
hazırla, kim hara gedəcək. Burada məsələ təkcə ondan ibarət olmamalıdır ki, gətirdim, 10–15 adam yığışdı,
onların bayramını təbrik elədim, bu yardımı verdim, televiziya da bunu çəkib göstərdi, bununla qurtardı.
Yox. Əgər kim gedirsə, bir neçə saat vaxtını sərf etməlidir, gedib çadırlara girməlidir, vəziyyəti öyrənməlidir. Hər gedən adam o vəziyyət haqqında hansısa yeni, məlum olmayan bir şey meydana çıxara bilər.
Yoxsa, gedib elə-belə bayram təbriki ilə qurtarmamalıdır. Gedib geniş şəkildə görüşmək, sonra təbiidir ki,
bayram şəraiti təşkil edib, görüşüb hədiyyələri vermək olar. Təklif edirəm ki, nazirlər və yüksək vəzifəli
şəxslər, bax, belə bir proqramla getsinlər. O cümlədən, pis olmazdı ki, Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri də –
Artur Rasizadə, Abid Şərifov ömürlərində heç olmazsa bir dəfə oralara getsinlər, görsünlər. Abid Şərifov ancaq Avropa Şurasına gedir, ora gedir, bura gedir. Heç çadır şəhərciyi görmüsən? Bilirəm, sən orada bərpa
işləri ilə məşğul olmusan. Yaqub, sən də get. Başa düşdün. Murtuz müəllim, sən də.
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v: Gedəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma yaxşı yerə get. Sən keçən dəfə Şamaxıya getmişdin.
Başqa yerlər də var, amma uzaqdadır. Əgər imkanın yoxdursa, Əli Həsənov sənə kömək edər. Başqa
şeylər də tapın, verin aparsınlar. Xarici Işlər naziri də getsin. Müdafiə naziri, sən heç bu işlərlə məşğul
olmamısan. Get, gir o cadırlara, otur, orada bir söhbət elə. Oranın bir ab-havasını gör. Bilirəm, Usubov gedir.
Qalanların adını çəkmirəm. Hərə özü üçün nəticə çıxarsın.
Ə l i H ə s ə n o v: Cənab Prezident, çox sağ olun. Çox vacib məsələ idi. Bir məsələni də Sizin
nəzərinizə çatdırmağı vacib sayıram.
Cənab Prezident, havalar pisləşən kimi bir sıra beynəlxalq təşkilatlar bizə müraciət etdilər. Birinci
BMT-nin Qaçqınların Ali Komissarlığının Bakı ofisi müraciət etdi və 1500 isti odeyal ayırıbdır. Rayonlar
müəyyənləşdirilməyib, üç-dörd gün ərzində özləri aparıb paylayacaqlar.
Çin Xalq Respublikasının səfiri müraciət etdi, onlar 470 isti odeyal ayırıb. Yerini müəyyənləşdirmişik.
Aparıb paylayacaqlar.
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İlham Əliyevin tapşırığı ilə Cingiz adlı bir türk iş adamı gəlib bizimlə görüşdü. Mən bildirdim ki,
hazırda bizə coxlu sayda cadır örtüyü lazımdır. 20 min cadır örtüyü sifariş vermişəm. Həmin iş adamı indi
Türkiyədədir və söz verib ki, 3-4 günə onları gətirəcək. Onunla söhbət edərkən maraqlı bir təklif verdi ki,
qaçqınları çadırlardan köçürmək üçün 130 ailəlik qəsəbə də tikə bilərik. Mən onun təklifini hazırlayıram. O
hazırda Türkiyədə bu təklifin maliyyə məsələlərini həll edir. Qayıdıb gələn kimi mənimlə görüşəcək. Bundan
əlavə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Fondu 600 isti odeyal gətirib, hal-hazırda özləri
paylayırlar. İş adamı Paolo Pərviz İrandan 2 min odeyal gətirdi. Onlar Saatlı çadır şəhərciyində paylanıb.
Türkiyənin səfiri bu yaxınlarda Ağcabədidə çadır şəhərciyində oldu və 3 çadır şəhərciyinin ərzaq
təminatında iştirak etdi. Bildirmək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlar da havaların soyuması ilə əlaqədar
Azərbaycanın qaçqın və köçkünlərini diqqətdən kənarda qoymayıblar.
Cənab Prezident, Sizi əmin edirəm ki, Azərbaycanın bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünü
daim Sizə və dövlətə öz sadiqliyini göstərib və bu çətin zamanda bunu bir daha canlı surətdə nümayiş
etdirdilər. Sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, əyləş. Sumqayıtın icra başçısı, gəl, danış görək Sumqayıtda nə var, nə
yox?
Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
Təvəkkül Məmmədovun çıxışı
Möhtərəm cənab Prezident!
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Qışa hazırlıqla əlaqədar şəhər üzrə hazırlanmış tədbirlər icra aparatının daim diqqət mərkəzində
olmuşdur. Yəni həftədə bir dəfə həmin tədbirlərin həyata keçirilməsi yoxlanılmışdır.
Cənab Prezident, bunun nəticəsində mən Sizə məlumat verə bilərəm ki, Səhiyyə və Təhsil
nazirliklərinin köməyi və şəhərin daxili imkanları hesabına Sumqayıtdakı 48 məktəbin 80 faizinin dam
örtüyü şiferlə əvəz olunmuş və bununla şagirdlərin təhsil almasına yaxşı şərait yaradılmışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bunu siz etmisiniz, yoxsa Təhsil Nazirliyi?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, deyə bilərəm ki, bunun 80 faizini şəhər öz
imkanları hesabına edibdir. Səhiyyə obyektlərinin hamısının damı şiferlə örtülüb və onun da xeyri çox
olubdur. Məktəblilərin mikrorayon və kvartalarası piyada yollarının hamısı təmir olunub, qışa hazırlanıb.
Eləcə də səhiyyə obyektləri.
Möhtərəm cənab Prezident, onu da qeyd edim ki, səhiyyə obyektlərinin heç birində istilik sistemi yox
idi. Bu iki il müddətində Səhiyyə Nazirliyinin və şəhərimizin daxili imkanları hesabına xəstəxanaların
hamısı istiliklə təmin olunubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısı?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bir xəstəxana istisna olmaqla, hamısı. O da kiçik bir xəstəxanadır.
Əvvəldən istilik sistemi olmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O xəstəxana gərək fəaliyyətini dayandırsın.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Həmin xəstəxana elektrik qızdırıcılarının hesabına işləyir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hər otağa gətirib elektrik qızdırıcısı qoyurlar. Bəs dəhlizə çıxanda necə?
Xəstələr gəlir ki, orada sağalsın. Belə şəraitdə gərək xəstəxana işləməsin.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, mən Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Sumqayıt
şəhərində istilik sistemi birdəfəlik ləğv olunub. Mənzillərdə və eləcə də bütün obyektlərdə istilik sistemi
işləmir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Niyə?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Deməli, Sumqayıt şəhərinin istilik təminatı mərkəzləşdirilmiş
qaydada 1 nömrəli İstilik-Elektrik Stansiyasından iki xətt üzrə verilirdi. Ümumi xəttin uzunluğu 100
kilometri keçmişdi. Səmimi desəm, istilik sistemi hələ 1986-cı ildən öz əhəmiyyətini itirmişdi. Ona görə də
qərar qəbul olunmuşdu ki, şəhərin cənub hissəsində yeni qazanxana tikilsin. Həmin qazanxananın da tikintisi
1991-ci ildə dayandırıldı. Ona görə də mən Sizə məruzə etdim ki, xəstəxanalara və 4 məktəbə şəhərin daxili
imkanları və nazirliklərin köməyi hesabına iki ildir ki, istilik verilir.
Amma şəhərin köhnə hissəsində 20 qazanxana var idi. Bu da şəhərin təqribən 15 faiz sakinini istiliklə
təmin edirdi. O qazanxanalar 1992-ci ildən işləmir. 1995-ci ildən icra hakimiyyəti başçısının sərəncamı ilə
qanuni şəkildə ləğv olunub. Mütəxəssislərin hərəsi bir yana dağılıb.

576

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Cənab Prezident, havalar soyuyana qədər vəziyyətdən nisbətən çıxmaq olurdu, həm qaz, həm də enerji
təminatı var idi. Onu da qeyd edim ki, 2001-ci ilin fevralına qədər Sumqayıt şəhəri həmişə enerji qıtlığından
əziyyət çəkmişdir. 1986-cı ildən dayanmış sənaye qovşağı sizin köməyiniz və göstərişiniz əsasında işə
salındı. Ondan sonra şəhərdə enerji qıtlığı aradan götürüldü. Havaların soyuduğu günə qədər Sumqayıt şəhərində enerji təminatından narazılıq yox idi. Şaxtalar düşən gündən şəhərimizdə enerji təminatı ilə bağlı
problem yaranıb və buna da səbəb, bayaq Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, ancaq tələbatın birdən-birə
artmasıdır. Belə vaxtda şəhərin enerji qurğuları 75 meqavata qədər gücə dözə bilirdi, 75 meqavatdan yuxarı
yüklənməmişdi. Amma şaxtalar düşəndən sonra müəyyən saatlarda yüklənmə 100 meqavatı ötür. Belə
hallarda elektrik avadanlığı, kabellər sıradan çıxır. Ona görə də enerji təminatı ilə bağlı şəhərimizdə problem
yaranıb.
Havaların soyuyacağı barədə Prezidentin İcra Aparatından, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin
hidrometeorologiya xidmətindən məlumat alan kimi, şəhərimizdə qərargah gücləndirildi. Orada adamların
sayı artırılıb. Hadisə yerlərinə hamı nəzarət edir, baxır və qərargahın apardığı işin nəticəsi olaraq, qarın çox
yağmasına baxmayaraq, Sumqayıt–Bakı yolu bağlanmadı. Nəqliyyatın işi pozulmadı
Cənab Prezident, bir də onu qeyd edim ki, bu çətin günlərdə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi və cinayət
olmamışdır. Bu gün də həmin qərargah öz işini davam etdirir və yaranan problemləri aradan qaldırır. Şəhərin
qazla təminatı, mən deyərdim ki, qənaətbəxşdir. Bununla bağlı Sumqayıt sakinlərindən şikayət yoxdur.
Ancaq, möhtərəm Prezident, qeyd edim ki, biz bağlar zonasına gedən qaz xəttini bağlamışıq. Bu gün
Sumqayıtın Bağlar zonasında da 30 min nəfərə yaxın əhali vardır. Bağlar zonasının bir hissəsində – Əlvan
Metallar zavodunun sanatoriyasında köçkünlər yaşadığına görə, oranın qaz xəttini bağlamamışıq – əksinə,
gücləndirmişik. O xəttin üzərində bir şəhər xəstəxanası olduğuna görə, qaz təminatı pis deyildir. Amma
bağların qalan zonalarında məcbur olub qazı bağlamışıq. Bu da şəhərin kənar rayonlarının və Corat
qəsəbəsinin qazla təminatında bizə kömək edir.
Su təminatı yaxşıdır. Əlbəttə, enerji kəsilən vaxtlarda qrafik üzrə su verilən binaların yuxarı
mərtəbələrində su qıtlığı yaranır. Düzdür, bunların qarşısı alınır. Amma, möhtərəm cənab Prezident, dünən
çox yüklənmədən bir mikrorayonda transformator yandı.
Əvvəllər belə idi ki, şəhərin özündə energetiklərin anbarı var idi. Oradan təminat yaxın idi, asanlıqla
başa gəlirdi. Ancaq indi «Barmek»in əsas anbarı Bakıda olduğuna görə, buradan materialın aparılması
çətindir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sumqayıt da «Barmek»indir?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli, cənab Prezident. Bu transformatoru axşam saat 11-də ancaq
çatdırdıq. Mən işə qarışandan sonra Bakıdan Sumqayıta gətizdirə bildik. Həmin rayonda bir sutkadan bir
qədər az, bu gün saat 12-dək enerji olmadı.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi var?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Mən çıxanda dedilər işləri qurtarıblar, amma hələ işıq verməmişdilər.
Transformator hazır idi.
Möhtərəm cənab Prezident, vaxtınızı çox almaq istəmirəm, şəhərin enerji təchizatından başqa problemi,
demək olar ki, yoxdur. Sənaye zonasında da enerji problemi yoxdur. Çünki orada enerji təminatı dəyişmir.
55–60 meqavatdır, bu, dəyişməz qalır. Ona görə də sənaye zonasında heç vaxt enerji problemi yaranmır. Qaz
problemi yoxdur. Əsas qaz etilen-propilen istehsalındadır. Oranın qazla təminatı daim nəzarətdədir. Bir
qayda olaraq, 5 atmosfer təzyiqində təmin olunur. Buna görə də orada istehsal dayanmır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş. Sumqayıta gedib-gələn var, yoxsa yox?
Ə l i H ə s ə n o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən orada yaşayırsan, oranın sakinisən. Soruşuram ki, rəhbər vəzifəli şəxslərdən
Sumqayıta gedib-gələni var?!
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Möhtərəm Prezident, üzr istəyirəm, Iqtisadi Inkişaf naziri, Baş
nazirin müavini Sumqayıta gəlirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hansi müavini?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Abid Şərifov.
A r t u r R a s i z a d ə: Mən də bu il bir neçə dəfə Sumqayıtda olmuşam.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sumqayıtda sənaye qovşağının 8 aya başa
gəlməsinə əsas nəzarəti Nazirlər Kabinetinin rəhbərləri – həm Baş nazir, həm də Baş nazirin müavini Abid
Şərifov üzərlərinə götürmüşdülər. Siz oraya 3 milyon dollar pul ayırmışdınız. Bunu Sumqayıtın bütün əhalisi
bilir və Sizə minnətdarlıq edirlər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən istəyirdim bunları tənqid edəm. Sən də burada faktlar gətirdin ki, bəlkə
mən onlara təşəkkür etməliyəm.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, mən düzgün informasiya verirəm.
A r t u r R a s i z a d ə: Biz orada daha çox olmalıyıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, demək istəyirəm ki, Sumqayıt, necə deyərlər, bizim qulağımızın
dibində olan şəhərdir. Xatirimdədir, 1970-ci illərdə sənin özün də burada Mərkəzi Komitədə şöbə müdiri
işləyirdin. Onda Sumqayıta daha çox gedib-gəlirdin. Elədirmi?
A r t u r R a s i z a d ə: Elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onda Nazirlər Sovetinin sədri də, nazirlər də tez-tez gedib-gəlirdilər.
A r t u r R a s i z a d ə: Mən birinci müavin işləyəndə də tez-tez gedib-gəlirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi vəzifən artıb, gediş-gəlişi azaltmısan.
Ə l i H ə s ə n o v: Cənab Prezident, hər şənbə günü seçki qərargahına Mərkəzi Komitənin ya katibi,
ya da Nazirlər Sovetinin sədr müavini gələrdi. Mən özüm o tədbirlərdə iştirak edirdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt biz Sumqayıtı tikdik, başa çatdırdıq.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, Sumqayıtda alüminium zavodunda 6 vanna işə
düşür. Hazırda dördüncü korpusda 64 vanna hazırdır. Orada cəmi 86 vanna var. İlin sonunadək vannaların
hamısı hazır olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar köhnə vannalar kimi olacaq, yaxud yeni olacaqdır?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Hamısı yeni vanna olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki əgər köhnə vannalardırsa, mən bir dəfə o zavodda oldum, o vannaları
gördüm, qorxdum. Dedim, mən nə vaxt buradan, bu vannaların içindən çıxacağam.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, həmin vannaların hamısı sökülüb tullanıbdır.
Onlardan əsər-əlamət də qalmayıbdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Onlar yoxdur?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Xeyr, Iqtisadi Inkişaf naziri bir neçə dəfə orada olubdur, özü
görübdür.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yeni, müasir vannalardır?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli, müasir tələblərə uyğun vannalardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vannalar haradan gətirilibdir?
F ə r h a d Ə l i y e v: Möhtərəm cənab Prezident, hissələri Rusiyadan, Ukraynadan, Çexiyadan,
müxtəlif ölkələrdən gətirilir və orada quraşdırılır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu deyirəm, aydındır ki, orada quraşdırılır.
Yaxşı, gəlin söhbəti bununla qurtaraq. Biz üç saatdır buradayıq. Amma hesab edirəm ki, bu çox
əhəmiyyətlidir.

AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN YEKUN NİTQİ
Hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Mən müşavirə başlanarkən sizə onun məqsədini çatdırdım və bildirim ki, bu gün biz həm mövcud
vəziyyəti təhlil edirik, həm də bundan sonra görüləsi işlər haqqında lazımi tədbirlər görürük və görmək
istəyirik. Düzdür, vaxt çox getdi – üç saat. Bəzi natiqlər də həddindən artıq çox danışdılar. Ancaq mənə belə
gəlir ki, burada olan söhbətin hamısı faydalıdır, əhəmiyyətlidir. Yəni mən heç kəsə imkan verməzdim ki, boş
danışıq aparsın və boş danışıq da yoxdur.
Düşünürəm ki, biz Azərbaycanda ölkəmizin enerji ilə təmin olunması ilə əlaqədar indiyə qədər
gördüyümüz tədbirlərin, bir tərəfdən, nəticələrini müşahidə edirik, ikinci tərəfdən də, bundan sonra hansı
tədbirləri görməliyiksə, onları müəyyən edirik. Buradakı çıxışlardan, müzakirələrdən gördüm ki, onların artıq
çoxları məlumdur.
Əgər Azərbaycanın elektrik enerjisi ilə təchizatı haqqında danışsaq – bu gün bu barədə çox deyildi –
qısaca onu demək olar ki, bizim ölkəni elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təmin etmək imkanımız var. Bunun üçün
bizim lazımi qədər elektrik enerjisi istehsal edən müəssisələrimiz var. Bunların böyük bir qismi keçmişdən
qalıbdır, 1970–1980-ci illərdə tikilibdir və indi də istifadə edilir, təmir olunur. Bir qismi isə son illərdə, yəni
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra tikilibdir. Mən bunları deyə bilərəm: Yenikənd Su
Elektrik Stansiyası, şəhərin Xətai rayonunda 100 meqavatlıq 1 nömrəli İEM. Yaponiyadan alınmış kreditlər
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əsasında «Şimal» DRES-də buxar-qaz qurğusunu tikib hazırlamışıq. Artıq o işləyir. Mənə deyilənə görə,
təxminən 200–250 meqavat elektrik enerjisi verir. 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: 250 meqavat elektrik enerjisi az deyil, bu, böyük artımdır. Biz Yaponiyadan 90
milyon dollar kredit götürdük, Sumqayıtda da tikdik. Əgər səhv etmirəmsə, bütün elektrik stansiyalarının
tikilməsi üçün təxminən 600 milyon dollara qədər kredit götürmüşük. Bu, az vəsait deyil. Bilirsiniz,
dünyanın bu vaxtında bu qədər kredit götürmək, onun altına girmək və elektrik stansiyaları yaratmaq asan
məsələ deyildir.
Mən iki gün bundan öncə baxırdım, Rusiyada ölkənin elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi barədə
Çubaysın danışığını «Vremya» proqramında bir balaca göstərdilər. Bilmirəm, sən gördün, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, gördüm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən belə anladım ki, bu illərdə Rusiyada yeni bir elektrik stansiyası
tikilməyibdir. Düzdür, onlarda çox böyük elektrik stansiyaları var idi, hansılar ki, elektrik enerjisi istehsal
edib, bütün SSRİ-yə verirdi. O cümlədən, oradan biz də çox alırdıq. Onlar var, təmir ediblər. Ancaq, hər
halda, mən bunu eşidəndə fikirləşdim ki, demək, biz bu sahədə öz miqyasımıza görə az iş görməmişik.
Ancaq bunlar da yetərli deyil. Biz «Şimal» DRES-in ikinci növbəsini mütləq tikəcəyik və Yaponiyadan
güzəştli kredit almaq imkanımız var. Mən o vaxt danışmışdım ki, indiki elektrik stansiyalarının bəzilərinin
dayandırılması, bəzilərinin yenidən tikilməsi barədə proqram hazırlayın. Məsələn, Sumqayıtda yeni elektrik
stansiyasının tikilməsi haqqında təkliflər var idi. Deyəsən, Pirverdiyev deyirdi ki, 160 milyon dollar kredit
almaq lazımdır. Sən onu deyirdin?
E t i b a r P i r v e r d i y e v («Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti): Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əgər o realdırsa, bunu alıb tikmək lazımdır. Orada neçə meqavat güc olacaqdır?
E t i b a r P i r v e r d i y e v: 400 meqavata qədər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, onu da etmək lazımdır. Çünki bizim bəzi stansiyalar, məsələn,
Sumqayıtdakı, Əli Bayramlıdakı stansiyalar artıq köhnəliblər. Acıq demək lazımdır ki, biz bunları böyük
çətinliklə və böyük cəsarətlə işlədirik. O gün Əli Bayramlı elektrik stansiyasında elə bir hadisə baş verdi ki,
mənə dedilər, bizim bütün elektrik şəbəkəsinə çox mənfi təsir etdi. Ona görə də bu sistem daim inkişaf
etməlidir, daim təkmilləşdirilməlidir.
Ancaq mən bu gün müzakirələrdə sual verirdim. Bir var, bizim elektrik enerjisi istehsal etmək
imkanlarımız, bir də var ki, bu elektrik enerjisini istehlakçılara catdırmaq və itkilərə yol verməmək. Əgər
indi bu elektrik stansiyalarının tikilməsi ilə yanaşı, biz ötürücü xətləri də, transformatorları da, başqa
qurğuları da təzələyə bilsək, yaxud bir çoxunu təmir edə bilsək, itkilərin qarşısını ala bilsək, heç olmasa itki
keçmişdəki səviyyəyə, yəni 8 faizə düşsə, çox şey qazanarıq. Deyirsiniz ki, indi 20 faizə yaxındır, demək,
istehsal olunan hər 100 meqavat enerjinin 20 meqavatı itkiyə gedir, halbuki, 20 meqavat elektrik enerjisi ilə
böyük iş görmək olar. Ona görə bizim qarşımızda duran vəzifə bu məsələlərin hamısını kompleks həll
etməkdir.
Bu müzakirələr bir də onu göstərdi ki, biz elektrik stansiyalarının tikilməsi barədə işlər görmüşük və
perspektivdə də bu işlər var. Ancaq ötürücü xətlər, transformatorlar, şəbəkələr və sair ikinci dərəcəli
səviyyədə qalmamalıdır. Əgər onlar elə qalsa, nə qədər çox elektrik enerjisi istehsal etsək də, istədiyimizə
nail ola bilməyəcəyik. Çünki o itkilərin qarşısını ala bilməyəcəyik, həmin bərbad vəziyyətdə qalan şəbəkələr,
transformator təsərrüfatı daim – Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı danışdı ki, transformator yandı,
bir mikrorayon bir sutka işıqsız qaldı – belə vəziyyətdə olacaqdır. Ona görə də bu məsələlər də paralel həll
edilməlidir.
«Azərenerji» Səhmdar Cəmiyyətinin prezidentinin bu barədə təklifləri var. Amma mən sənə demişəm,
bu tapşırığı bir də təkrar edirəm. Mən demirəm ki, indi bu, təcili bir işdir, amma yaxın gələcəyimiz üçün çox
vacibdir. Sən bunların hamısını topla, geniş bir proqram tərtib edin. Elə olmasın ki, bu gün bunu etdik,
sevindik ki, bunu etmişik. Sabah o birisini etdik, o da bizə sevinc gətirdi. Proqram hazırlayaq, görək onu nə
qədər vaxta yerinə yetirə biləcəyik və həyata keçirək.
Ancaq indi istehsal olunan elektrik enerjisinin istifadə edilməsində, təbiidir ki, burada oturanların
hamısının məsuliyyəti var. İndi nəyimiz var, odur. Yəni elektrik stansiyalarımız da budur, dediyim kimi,
bunların yetərli gücləri var. Şəbəkələr də məlumdur, transformatorlar da məlumdur. İndi nizam-intizamı,
qanun-qaydanı möhkəmləndirmək lazımdır. Hər şey idarə olunmalıdır və hər bir xırda hadisə dərhal nəzərə
alınmalıdır, ölcü götürülməlidir. Hesab etmək olmaz ki, qışın soyuq dövrü keçibdir. Yox, keçməyibdir.
Düzdür, iki gündür yağış yağır, qar əriyir. Amma hələ soyuqlar qarşıdadır. Bu birincisi. İkincisi, təkcə
Bakıda öz evimizin ətrafını görərək, respublikanın vəziyyətini qiymətləndirə bilmərik ki?! Biz bütün
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respublikada, hər bir bölgədə olan vəziyyəti qiymətləndirməliyik və hər bir bölgə üçün lazımi tədbirlər görməliyik. Burada Bakı şəhəri xüsusi yer tutur.
Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbov bu vəzifəyə təyin olunandan xeyli işlər
görübdür. Bunu qeyd etmək lazımdır. Elə bizim küçələrin asfalt örtüyünün təzələnməsi, təmizlənməsi,
qaydaya salınması şəhərin görünüsünü nə qədər dəyişdiribdir. Təkcə görünüşü deyil, ümumiyyətlə, şəhər
təsərrüfatının keyfiyyəti yüksəlibdir. O, kanalizasiyalar haqqında dedi.
Biz vaxtilə, 1970-ci illərdə Bakının kanalizasiya sistemi ilə bağlı böyük proqram tərtib etmişdik ki, onu
həyata keçirək. Beləliklə də, oradan-buradan keçən kanalizasiya xətlərini ləğv edək və bunların hamısı
Hövsana getsin. Orada da təmizləmə sistemi yaradılmalı idi ki, kanalizasiya suları təmizlənsin, sonra Xəzər
dənizinə buraxılsın. Amma bu, yerinə yetirilmədi. Dünənə qədər mən bulvara gedirdim – indi ona Milli park
adı vermişik – paraşüt qülləsindən bir az bu tərəfə gələndə üfunət başlayırdı. Çünki niyə? Camaatın istirahət
etdiyi yerin, parkın kənarında üç yerdən dənizə şəhərin bütün kanalizasiyasının suyu tökülürdü. Mən bunu
ilk dəfə deyildi ki, görmüşdüm. Mən onu üç il bundan qabaq da görmüşəm, beş il bundan əvvəl də
görmüşəm. Ancaq mənim bu barədə verdiyim göstərişlər yerinə yetirilmirdi. Mən də gedib onu hər gün
yoxlamayacağam ki. İldə bir dəfə düşəndə, Milli parka gedirsən. Gəlirsən, görürsən, narahat olursan, göstəriş
verirsən. Bəli, yerinə yetirəcəyik. Zaman keçir, yerinə yetirilmir. Amma mən göstəriş verdim, o, başqa
yerlərdən gələn kanalizasiya xətlərini qısa bir müddətdə buradan götürdü. Demək, bu, iki-üç ayın işi imiş.
Elədirmi?
H a c ı b a l a A b u t a l ı b o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, Bakıya, əhaliyə, insanlara lazımdır. Kanalizasiya sahəsində görülən bu işlər
təqdirəlayiqdir. Ancaq gərək sən Bakının kanalizasiya problemini köklü surətdə həll edəsən. Nə edirsən, et,
təkliflərini ver, hansı yardım lazımdırsa, sənə edək. Bu kanalizasiya məsələsini köklü həll et ki, kanalizasiya
o evin yanından keçdi, bunun altından keçdi, oradan keçdi – belə olmasın – bunun müəyyən böyük yolları
olsun, hamısı dediyimiz yerə getsin və Bakıda bu problem biryolluq həll olunsun.
O ki qaldı küçələrin qaydaya salınması məsələsi, sən onu da edirsən. Güman edirəm, havalar
düzələndən sonra davam etdirəcəksən. İndi küçələrdə avtomobillə gedəndə adam özünü daha da rahat hiss
edir. Elədir, yoxsa yox?
A r t u r R a s i z a d ə: Bəli, elədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Buradan aeroporta gedirsən, heç hiss etmirsən ki, avtomobillə gedirsən. Axı, bu
da çətin bir məsələ deyilmiş. Murtuz müəllim, elədir?
M u r t u z Ə l ə s g ə r o v (Milli Məclisin sədri): Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düzdür, bunun parlamentə aidiyyatı yoxdur. Sadəcə, deyirəm, sən də aeroporta
gedirdin, mən də aeroporta gedirdim, taq-tuq, taq-tuq idi. Amma indi maşın gedir, heç hiss etmirsən. Bunlar
hamısı yaxşı hallardır. Mən bunları dəstəkləyirəm.
Biz metropolitenin 35 illiyini keçirdik. Orada lazımi tədbirlər görülür, bundan sonra da görün. Çünki
qışın bu ağır vaxtında şəhər əhalisinin əksəriyyətini xilas edən metropoliten oldu. Onlar məlumat vermişdilər
ki, guya metropolitenlə əhalinin 30 faizi gedib-gəlir. Amma mənə belə gəlir ki, metropolitendən insanlar
daha çox istifadə edirlər.
T a ğ ı Ə h m ə d o v (Bakı Metropoliteninin rəisi): Cənab Prezident, son günlər hər gün 450 mindən
çox adam gedib-gəlir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, orada qanun-qaydanı daha da düzəldin. Hər halda, şəhər təsərrüfatı inkişaf
etməlidir, şəhərimiz gözəlləşməlidir.
Burada qaz haqqında danışıldı. İndi biz Neft Şirkətindən asılıyıq ki, onlar nə qədər qaz çıxarırlar. Onlar
artıq söz verdilər. Artur Rasizadə, sən buna nəzarət edəcəksən, onlar yeni quyular qazsınlar ki, biz qaz
hasilatını artıraq. Bir də Rusiyadan gələn qazı mümkün qədər artırmaq lazımdır ki, qazla təminat məsələsi
həll olunsun.
Su təchizatı haqqında danışdıq. Bilirsiniz, gərək hər bir sakin, hər bir insan şəhər haqqında düşünsün,
yaşadığı yer, küçə, ev haqqında düşünsün. Amma biz isə bütün respublika haqqında düşünürük və
düşünməliyik.
Mən bir neçə gündür ki, şəhərdə elektrik enerjisi və qaz təchizatı məsələsindən çox narahat idim. Artur
Rasizadəyə tapşırmışdım. O, srağagün bu işlə bir az məşğul oldu. Mən sizi bu gün burada topladım ki,
vəziyyəti özüm bilim, siz də biləsiniz. Bir də ki, hamınız bu işə səfərbər olasınız. Biz – xalqımız, millətimiz
Avropa dəyərlərini qəbul edib bu istiqamətdə inkişaf etmək istəyirik. Avropa dəyərləri çox böyük sahəni
əhatə edir. Bunun ən böyük hissəsi insanların yaşayışıdır, ev şəraitidir və yaşadığı yerlərə göstərilən
münasibətdir.
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Məsələn, bizdə elektrik enerjisi çatmır, şikayət edirlər ki, şadlıq evlərində səhərə qədər işıq yanır.
Elektrik enerjisi çatmır, bəzi yerlərdə isə bir lampa əvəzinə beşini yandırır, pulunu da vermirlər. Amma
Avropada belə şey yoxdur. Elə bizim üçün daha yaxın olan – təbiidir, o da Avropa ölkəsidir, Avropa
Birliyinə daxil olacaqdır – Türkiyəni götürün. Mən orada dəfələrlə soruşmuşam. Əgər orada kimsə elektrik
enerjisinin pulunu beş gün vermirsə, elektrik enerjisi kəsiləcək. O, şəhid atasıdır, şəhid anasıdır, müharibə
əlilidir, yaxud köçkündür, qaçqındır – fərqi yoxdur. İstanbul şəhərində 12 milyon əhalinin xeylisi
gecəqondularda yaşayır. Bilirsiniz də, gecəqondular nədir, biz «samostroyka» deyirik, kasıbdırlar, evləri
yoxdur, orada yaşayırlar. Amma elektrik enerjisinin pulunu verməsə, kəsəcəklər. Baxmayaraq ki, o kasıbdır.
Amma biz buna nə qədər dözəcəyik? Metrodan camaat güzəştlə istifadə edir. Elektrik enerjisini güzəştlə
veririk, o qədər güzəştdir ki, heç belə güzəşt ola bilməz. Qazı güzəştlə veririk. Elektrik enerjisindən
istifadəyə görə yığılmayan pul 230 milyon dollar təşkil edir.
A r t u r R a s i z a d ə: Cənab Prezident, elektrik enerjisinin pulunu yığmış olsaydıq, büdcədən
maliyyələşdirilən təşkilatların işçilərinin əmək haqlarını 80 faiz, pensiyaları isə 2,6 dəfə birdəfəlik qaldırmaq
olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, ay bizim vətəndaşlar, gəlin bu elektrik enerjisinin pulunu verin. Onsuz da
bu heç yerə getməyəcək, bizim büdcəyə gələcəkdir. Büdcə də artanda bizə imkan verəcəkdir ki, insanların
maaşını qaldıraq.
Məsələn, mən bəyan etmişəm, 2003-cü ilin büdcəsinə görə, demək olar ki, bütün sahələrdə maaşları
qaldıracağıq. Ancaq əgər 230 milyon dollar bir ildə gəlsə... Hələ qazdan nə qədər gəlmir, sudan nə qədər
gəlmir – bunları demirəm. Amma heç bir ölkədə belə bir şey yoxdur. Avropa dəyərləri bununla uzlaşmır.
Avropa Birliyinə girən ölkələr bu cür yaşaya bilməzlər. Amma biz də Avropa Birliyinə girməyə hazırlaşmalıyıq. Biz Avropanın bir hissəsiyik. Avropada olmaq, nə bilim, elə seçkidən ibarət deyildir. Görürsünüz, nə
qədər tələblər var. Onların hamısını yerinə yetirmək lazımdır. Biz neçə ildir ki, bu güzəştləri
vətəndaşlarımıza edirik. İndi də məcburuq ki, edək. Ancaq mən bu gün burada iştirak edənlərin hamısına və
bütün bu işlərə məsul olan şəxslərə bir də tapşırıram ki, bu barədə səylərini artırsınlar və biz bu sahədə
yavaş-yavaş Avropa dəyərlərinə yaxınlaşaq. Ona görə də elektrik enerjisinin, qazın qənaətlə işlədilməsi,
onların haqqının verilməsi indi bizim üçün əsas məsələlərdən biridir.
Mən bu gün ancaq Hacıbala Abutalıbov ilə dialoq aparırdım. Ancaq burada bütün rayonların icra
hakimiyyətlərinin başçıları iştirak edirlər. Bu təbiidir, onlar öz vəzifələrini bilirlər. Mən yeni bir şey
deməyəcəyəm. Rayon icra hakimiyyətinin başçıları rayonun bütün məsələlərinə cavabdeh olsunlar. Təkcə
Bakıda yox, bütün respublikada, hər bir rayonda, hər bir şəhərdə, hər bir qəsəbədə. Xüsusən ilin belə ağır
dövründə bizim yerli icra hakimiyyəti orqanlarının başçıları gərək həddindən artıq səfərbər vəziyyətdə
olsunlar. Gecə-gündüz işləmək lazımdır. Hər şeyə nəzarət etmək lazımdır. Hər şeyi bilmək və meydana çıxan
çətinlikləri aradan qaldırmaq lazımdır.
Qış vaxtı soyuq hamıya təsir edir. Lap evində yaxşı istilik olan adama da eşiyə çıxanda təsir edir. Biz də
burada isti yerdə oturmuşuq. Amma gəlin qaçqın düşərgələrindəki, çadırlardakı insanların vəziyyətini
təsəvvür edək. Bilirsiniz, əgər insanın bir mənzili varsa, onun divarları var, döşəməsi, tavanı var, evdə əşyası
var. Soyuqdur, istiliyi azdır, ya yoxdur, yaxud bir-iki saat elektrik enerjisi kəsilibdir – bəzisi buna dözmür.
Ancaq bəs o qaçqın vəziyyətində yaşayan insanlar, çadırlarda olan insanlar bunlara necə dözürlər?! Mən
həmişə, xüsusən bu soyuq günlərdə hər gün, hər dəqiqə o qaçqınlar haqqında, onların vəziyyəti haqqında
düşünürəm.
Bizim hamımız bu cür ağır vəziyyətdə ötüşə bilərik. Evin soyuqdur, üstünə iki yorğan at. Belə şeyləri
biz çox görmüşük. Yaxud yatanda corabını çıxarma. Məsləhətlər verirəm. Əli İnsanov təsdiq edər ki, mənim
məsləhətlərim düzdür. Çünki evin var, döşəyin, yastığın var, hətta mebelin var, yemək bişirməyə imkanın da
var. Amma o çadırda nə var? Ona görə biz o insanlara ömrümüz boyu minnətdar olmalıyıq ki, onlar belə
vəziyyətə dözürlər. Bu gün bir daha bildirmək istəyirəm – mənim gecə-gündüz iş fəaliyyətimin əksər hissəsi
ona yönəlibdir ki, münaqişə həll olunsun. İşğal olunmuş torpaqlarımız azad edilsin, o insanlar öz yerlərinə
qayıtsınlar. Ondan sonra biz onların yeni həyatını quraq.
Məsələn, işğaldan azad edilmiş rayonlarda Avropa Birliyinin hesabına, Yaponiyanın qrantları hesabına,
başqa hesablara nə qədər evlər, binalar tikildi! Xüsusən Füzuli, Ağdam rayonlarında. Çox yerdə tikildi! İndi
onlar gedib orada rahat yaşayırlar. Yaxşı evlərdir, rahat yaşayırlar. Mənə deyirlər ki, Füzuli rayonunun azad
edilmiş hissəsində rayon əhalisinin, demək olar, 40 faizi yaşayır. Elədir, yoxsa yox?
Ə l i H ə s ə n o v (Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri): Bəli, Horadiz qəsəbəsində vaxtilə
6 min əhali yaşayırdı, hazırda orada 4 minə qədər əhali yaşayır.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, vəziyyət tamamilə dəyişir. Yeni qəsəbələr tikilir. Biz Ağcakənddə
tikdik, mən gedib gördüm. İndi həm Ağdamda, həm Yevlaxda, Şəmkirdə, Biləsuvarda, başqa yerlərdə tikilir,
gedib hamısına baxacağıq.
Ə l i H ə s ə n o v: Hazırda 32 rayonda tikinti gedir. Ağdamda tikdiyimiz üç qəsəbənin birinə camaatı
köçürmüşük, ikisinə də yaxın günlərdə köçürəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz indi nə mümkündürsə edirik. Amma hamısını edə bilmərik. Hamısını o vaxt
edə biləcəyik ki, bizim torpaqlar azad olsun, gedib o evləri, binaları orada tikək. Buna da nail olacağıq.
Mütləq nail olacağıq. Amma buna nail olana qədər biz əziyyətin içində yaşayırıq və yaşamağa məcburuq.
Bax, ölkədə belə bir vəziyyət olan halda, başqaları – öz evində, öz mənzilində yaşayan, hər şeyi olan
insanlar gərək bu gün elektrik enerjisi yoxdur, sabah qaz gəlmir deyə narazılıq etməsinlər. Əlbəttə, camaat
üçün bunların hamısı olmalıdır. Məhz buna görə də mən üç saat yarımdır burada vaxt itirirəm. Amma mən
hamıya müraciət edirəm, gəlin müqayisə edək. Onların da vəziyyətinə baxaq, bütün qalanların da vəziyyətinə
baxaq, həmin şadlıq evlərində gecə səhərə qədər oturanların da vəziyyətinə baxaq, restoranlarda oturanların
da vəziyyətinə baxaq – hamısının vəziyyətinə baxaq.
Mən sözümü qurtararaq demək istəyirəm ki, burada danışılan bütün nöqsanlar, hamısı aradan
qaldırılmalıdır. Danışdığımız tədbirlər həyata keçirilməlidir. Mən bütün bu işləri Baş nazirə həvalə edirəm.
Rəhbərlik etsin, əlaqələndirsin. Vaxtı-vaxtında mənə məlumatlar versin. Həm bugünkü problemləri həll
etməliyik, həm də perspektivdəki problemləri həll etməliyik və həll edəcəyik. Hamısını həll edəcəyik.
İnşallah, bu ili çox yaxşı nəticələrlə sona catdıracağıq və yeni ili yaxşı əhval-ruhiyyə ilə başlayacağıq. Sağ
olun.
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AZƏRBAYCAN MUSİQİ MƏDƏNİYYƏTİNİN GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏLƏRİ FİDAN
VƏ XURAMAN QASIMOVALARIN YARADICILIĞININ 25 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
(20 dekabr 2002)

20 dekabr 2002-ci il
Əziz Fidan xanım!
Əziz Xuraman xanım!
Mən sizi 25 yaşınız münasibətilə, səhnə yaradıcılığı fəaliyyətinizin 25 illiyi münasibətilə təbrik edirəm,
sizə cansağlığı arzu edirəm. Daim belə gözəl olasınız!
Həmişə xoşbəxt olasınız və bu gözəl səsinizi də, gözəl istedadınızı da qoruyub saxlayasınız!
Mən səhv etmədim ki, dedim, 25 yaşınız münasibətilə təbrik edirəm. Ona görə ki, həqiqətən, siz bu
gün səhnədə elə oxuyursunuz, mürəkkəb mahnıları elə gözəl ifa edirsiniz ki, siz 25 yaşlı bir gənc müğənni
təsəvvürü yaradırsınız. Güman edirəm ki, hələ sizin gələcəkdə böyük uğurunuz var.
25 il ərzində Fidan xanım və Xuraman xanım Azərbaycan musiqi sənətinin, opera musiqisinin, klassik
musiqi sənətinin tarixinə böyük, gözəl qızıl səhifələr yazmışlar. Siz artıq Azərbaycan mədəniyyətinin,
incəsənətinin, musiqisinin böyük tarixinə daxil olmusunuz və bu tarixdə ən görkəmli yerlərdən birini
tutmusunuz.
Bilirsiniz, mən bu gün bu salonda böyük qürur hissi keçirirəm. Neçə vaxtdır burada oturmuşam, heç
hiss etmirəm ki, vaxt keçibdir. Elə bil ki, hələ vaxt qarşıdadır. Dinləyirəm, baxıram və düşünürəm: dünyada
Azərbaycan xalqı var, qədim tarixə malik olan, özü də çox zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqı var.
Dünyada müstəqil Azərbaycan dövləti var. Bizim xalqımızın, dövlətimizin hər şeyi var. Ölkəmizin gözəl
təbiəti, təbii sərvətləri var, yeraltı zəngin sərvətləri - neft və qaz yataqları var. Gözəl meşələri, çayları,
bulaqları, dağları - hər şeyi var. Xalqımızın, dövlətimizin böyük iqtisadi potensialı var. Böyük intellektual
potensialı var. Gözəl opera və balet teatrı var. Artıq bu gün dünya ölçüsündə yüksək səviyyəyə çatmış bu
gözəl simfonik orkestrimiz var. Gözəl, zəngin mədəniyyətimiz var. Bizim müxtəlif janrlarda çox zəngin teatr
tariximiz var. Azərbaycan xalqının 130 illik tarixi olan dünyəvi teatrı var. Çox şeylər var. Bunların hamısını
bu sarayda oturub düşünürəm. Bu sarayın özünün də 30 yaşı var. 30 ildir ki, bu sarayda gözəl mərasimlər
keçir.
Mən düşündüm ki, 30 ildir orada otururam. Çünki 1972-ci ildə bu sarayın tikilməsinin təşəbbüskarı
mən oldum. 1972-ci ilin dekabr ayında bu sarayda ilk təntənəli mərasim oldu. Düzdür, o vaxtdan bəzi
fasilələr olubdur, mən Moskvada işlədiyim zaman, yaxud ümumiyyətlə, cəmiyyətdən təcrid edildiyim,
Naxçıvanda yaşadığım zaman orada otura bilməmişəm. Ancaq ondan sonra orada yenə də otururam və hələ
gələcəkdə də oturacağam. Bunları düşünərkən deyirəm, ilahi, biz nə xoşbəxtik. Ancaq bizim bu
xoşbəxtliyimizi, bizim xalqın bu gözəl mədəniyyətini belə yüksəklərə qaldıran Azərbaycanın dəyərli
insanları olubdur.
Böyük Üzeyir Hacıbəyov yüz il bundan öncə Azərbaycan opera sənətinin klassik musiqi sənətinin
əsasını, təməlini qoyubdur. Onun davamçıları, yaratdığı məktəbin nümayəndələri Qara Qarayev, Fikrət
Əmirov, Tofiq Quliyev və digərləri böyük-böyük əsərlər yazıblar. Azərbaycanda yeni bir mədəniyyət,
incəsənət, musiqi janrı - opera, klassik musiqi yaranıbdır. Əgər qonşu müsəlman ölkələri ilə müqayisə etsək,
Azərbaycan bu barədə həddindən artıq inkişaf etmiş bir ölkədir. Bunları yaradan insanlar da təbiidir ki, çox
nadir fitri istedada malik insanlar olmuşlar. Bu sahədə hər adam müvəffəqiyyət qazana bilməz. Ancaq elələri
buna müvəffəq olur ki, tale onlara böyük istedad bəxş edir və başqa imkanlar bəxş edir. Bunlardan, bizim
mədəniyyətimizin ən dəyərli, ən görkəmli nümayəndələrindən də biri Fidan xanım və Xuraman xanımdır.
25 il çox deyil, amma az da deyildir. Mən Fidan xanımı hələ səhnədə olmadan görmüşdüm, tanıyırdım.
Biz bu yaxınlarda görüşüb söhbət edəndə mənim xatirimə saldı. Amma mənim hafizəm var. Mən onsuz da
bunu Fidan xanıma deyəcəkdim, o, məni qabaqladı. 1970-ci illərin əvvəlləri idi. Opera teatrına getmişdim.
Orada "Koroğlu" operası gedirdi və fasilə zamanı mən teatrın foyesində gəzirdim. Bir də gördüm ki, kənarda
Fidan xanımın atası, anası durublar, qız da onların yanında. Tanış idim, bunlara yanaşdım, salamlaşdım.
Orada Fidan xanımı öpdüm, onda balaca idi. Düzdür, indi də öpməkdən çəkinmirəm. Fidan xanım öz
sənətini inkişaf etdirməyə yeni-yeni başlamışdı. Mən dedim, Fidan, sən nə vaxt operada çıxış edəcəksən,
Nigarın rolunu oynayacaqsan? O, çox təvazökar şəkildə başını aşağı saldı. Amma mənim sözlərimdə məna
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var idi. Mən bilirdim, gün gələcək ki, bəli, Fidan xanım səhnədə bizim Azərbaycan operasının ən şah
əsərinin - "Koroğlu" operasının ən gözəl rolu olan Nigarın partiyasını ifa edəcəkdir.
Biz bu gün burada ekranda Fidan xanımın "Koroğlu" operasında Nigar rolunda oxumağını gördük. Nə
qədər gözəl, nə qədər məlahətlidir, nə qədər də həqiqətən, Üzeyir Hacıbəyovun nəzərdə tutduğu Nigardır.
Yəqin ki, çoxlarınız bilmir. Bəlkə siz də bilmirsiniz ki, Üzeyir Hacıbəyov "Koroğlu" operasını yazanda,
təbiidir, birinci növbədə, Koroğlu rolunda böyük sənətkarımız Bülbülü nəzərdə tutmuşdur. Ancaq Nigar
roluna onun istədiyi namizədi yox idi.
Ümumiyyətlə, XX əsrdə bizim opera sənətimiz inkişaf edəndə, Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm
Maqomayev ilk dəfə bu işlərlə məşğul olanda bəzi tamaşalarda qadın rollarını kişilər oynayırdı. Çünki
Azərbaycan qadınları gedib belə rollarda çıxış etmirdilər. Sonrakı dövrlərdə, məlumdur ki, bizim böyük
aktrisamız Şövkət Məmmədova Azərbaycan operasının inkişafında böyük fəaliyyət göstəribdir. 1920-30-cu
illərdə Azərbaycan operasında Fatma Muxtarova da oxuyubdur. Amma ondan sonra ara kəsilibdir.
1937-ci ildə "Koroğlu" əsərini səhnəyə qoyanda Nigar rolunu ifa edən Azərbaycan millətindən deyildi.
Siz bunu bilirsiniz. Yəni bu sənət o qədər çətin və o qədər də böyük iradə tələb edən sənətdir ki, o vaxt bizim
Azərbaycanda belə müğənnilər tapılmırdı. Ondan xeyli müddət sonra bizim böyük aktrisamız Firəngiz
Əhmədova bu rolu oynadı. Daha sonra növbə Fidan xanıma çatdı. Görürsünüz, tarix böyükdür, illər çoxdur.
Amma ifaçılar bir-iki-üçdür, ona görə də belələri insanların ümumi sayına daxil ola bilməz. Onları həmişə
ayrıca saymaq lazımdır. Bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər, dörd nəfər, beş nəfər. Allah eləsin ki, çox olsun.
Mən ümidvaram ki, indi Fidanın da, Xuramanın da davamçıları olacaqdır. Azərbaycan səhnəsi boş
qalmayacaqdır. Ancaq baxın, Azərbaycan səhnəsinin 25 ilində, əsasən, opera əsərlərində aparıcı rollarda
Fidan xanım və Xuraman xanım çıxış ediblər.
Bilirsiniz, başqa janrlarda, başqa tamaşalarda müxtəlif rollarda çıxış etmək imkanı olan böyük
sənətkarlarımız var. Amma opera sənəti, klassik musiqi həm xüsusi istedad tələb edir, həm xüsusi səs tələb
edir, həm də o səsin hazırlanmasını tələb edir. Bizim xalq mahnılarını bir az oxuya bilən adam ifa edir, bir
aydan sonra səhnəyə çıxır və böyük alqışlar da alır. Ancaq bu qızlar, həm Fidan, həm də Xuraman bu
yüksək, mürəkkəb opera ariyalarını oxumaq səviyyəsinə gəlmək üçün nə qədər təhsil alıblar, musiqi təhsili
alıblar. Nə qədər vaxt sərf ediblər. Bu ariyaları mənimsəmək üçün özlərini nə qədər məcbur ediblər ki, bu
səviyyəyə gəlib çatıblar. Bu, onların fədakarlığıdır, zəhmətkeşliyidir.
Fidan xanım, Xuraman xanım indi Qərb klassik operalarının ən çətin, ən ağır partiyalarını məharətlə
ifa edirlər. Biz bunu opera teatrımızda görmüşük. Bu gün göstərilən kino lentlərində də gördük. Nəhayət,
bunu canlı olaraq burada Fidan xanım və Xuraman xanım öz çıxışları ilə nümayiş etdirdilər.
Beləliklə, bizim zəngin mədəniyyətimizin ən dəyərli inciləri var. Bu incilər çox deyil və çox olsa, onlar
heç vaxt qiymətli olmaz. Bax, onlardan ən dəyərliləri Fidan xanımdır, Xuraman xanımdır.
Keçmişdə bizdə, dünyada ən qiymətli şeyi qızılla müqayisə edərdilər. Əgər keçmiş qanun-qayda ilə
müqayisə etsək, onlar 999 əyarlı qızıldı. Əgər almaz, brilyant və digər qiymətli daş-qaşları ilə ölçsək, mənə
belə gəlir ki, bunlara bərabər nə almaz tapmaq olar, nə brilyant, nə də başqa qiymətli daş-qaş tapmaq olar.
Bunlar onlardan da qiymətlidirlər.
Bunların xoşbəxtliyi nədir? Birincisi, bunlara ilahidən çox fitri istedad verilibdir. İkincisi, gözəl ailə
tərbiyəsi alıblar. Bunlar hamısı əsasdır. Ailə tərbiyəsi, yəni yüksək mədəniyyətə malik ailədə böyüyüblər.
Atası, anası həm musiqiçi olublar, həm də bizim ziyalılardan olublar. Demək, ziyalı da ziyalıdan fərqlidir.
Onlar Azərbaycanın keçmiş, ən köklü ziyalılarından idilər. Demək, belə bir ailədə böyüyüblər.
Allah bunlara həm gözəl səs verib, həm də çox zahiri gözəllik veribdir. Hamısı gözəldir. Bunlar hamısı
birlikdə harmoniya təşkil edir və bu harmoniya da bax, bizim bu iki gözəl müğənnimizdir, gözəl mahnı
oxuyanlarımızdır, gözəl sənət ustalarımızdır.
Mən çox şadam ki, bugünkü mərasim bu qədər gözəl əhval-ruhiyyədə keçir. Mən öz münasibətimi
Fidan xanıma da, Xuraman xanıma da bildirirəm. Eyni zamanda, mən hamını bizim cəmiyyətdə belə
insanlara xüsusi münasibət, qayğı göstərməyə, belə insanlara hörmət etməyə dəvət edirəm. Hesab edirəm ki,
onlar ömürlərinin sonuna qədər Azərbaycan Opera Teatrının daimi solistləridirlər. Mən əmr verirəm, bunu
opera teatrında yazın. Daim siyahının başında duran solistlərdirlər.
Fidan, Xuraman teatra gələndə, gərək teatrın qapıçısından ta direktoruna qədər bunlara baş əyib,
qarşılasınlar. Çünki bunlar adi adam deyillər. Bunları adi adam kimi qəbul etmək olmaz. Mən bu sözləri
göydən götürmürəm. Biz bunu filmlərdə görmüşük. Yüksək mədəniyyətli Avropa ölkələrində bu qədər
yüksək ada malik olan sənətkarları hamı, doğrudan da, böyük hörmətlə qarşılayır. Bu, bizdə də olmalıdır. Biz
bu mədəniyyəti yaratmalıyıq. Mən bunu təkcə Fidan xanım, Xuraman xanım haqqında demirəm.

584

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

Ümumiyyətlə, mədəniyyət xadimlərinə xüsusi diqqət göstərilməlidir. Həqiqətən, onlarla hesablaşmaq
lazımdır.
Yenə də deyirəm, onlar çox deyillər. Onları barmaqla saymaq olar. Əgər biz bunları göz üstə
saxlamasaq, belə insanları cəmiyyət - bizim 8 milyonluq əhalimiz var, - göz üstə saxlamasa, mədəniyyətimizi
inkişaf etdirə bilmərik. Bunları adi adamlar sırasına salmaq olmaz. Təkcə bunlar haqqında demirəm. Bizim
başqa da dəyərli mədəniyyət xadimlərimiz var, onların da haqqında deyirəm. Amma indi konkret olaraq
Fidan və Xuraman xanımı deyirəm.
Eşitmişəm ki, opera və balet teatrının direktoru da Konservatoriyanı qurtarıbdır, musiqiçidir. Amma
teatrın direktorudur. O, Fidan xanıma və Xuraman xanıma xüsusi münasibət göstərməlidir. Mədəniyyət
naziri Polad Bülbüloğlu yaxşı bilir ki, böyük sənətkar olmaq nədir. Onun atası böyük Bülbülün qarşısında
hamı baş əyirdi, hamı ona hörmət edirdi. Onun özü də həm bəstəkardır, həm də mahnı oxuyur, buna da
diqqət yetirmək lazımdır. Amma bizim bu iki qız xüsusi yer tutur. Ona görə mədəniyyət naziri də gərək bu
qızlara xüsusi diqqət yetirsin, münasibət göstərsin.
Bir sözlə, bu, bizim xalqın mədəniyyətinin nümunəsi olacaqdır. Biz istəyirik ki, xalqımızı Avropa
dəyərlərinə daha da yaxınlaşdıraq. İndi biz müstəqil Azərbaycanda Qərb ölkələri ilə, Avropa ölkələri ilə
inteqrasiya haqqında danışırıq. İnteqrasiya deyəndə, daha çox iqtisadi məsələləri nəzərdə tuturlar. Amma bu,
belə deyildir. İnteqrasiya bütün sahəni əhatə edir. O cümlədən, mədəniyyət, incəsənət, musiqi sahəsini əhatə
edir. Biz bu barədə irəlidəyik.
Yenə də deyirəm, böyük Üzeyir Hacıbəyov hələ yüz il bundan qabaq bunun əsasını qoyubdur. Biz artıq
on illərdir ki, öz musiqimizə, mədəniyyətimizə görə Avropa səviyyəsindəyik. Bəlkə iqtisadiyyatda onlardan
geridəyik, amma mədəniyyətdə yox. Fidan da, Xuraman da Avropanın ən mötəbər opera səhnələrində
müvəffəqiyyətlə çıxış edə bilərlər. Bunu bu gün də edə bilərlər. Çünki biz onlara da, özümüzünkülərə də
baxırıq və müqayisə etmək imkanımız da var. Doğrudan da, təəssüf ki, biz vaxtilə bu işlə yaxşı məşğul ola
bilməmişik. Ancaq indi məşğul olmaq lazımdır. Bunu deyərək, mən ümumiyyətlə, istedadı olan hər bir
gəncə, hər bir insana xüsusi münasibət göstərilməsini istəyirəm. Çünki bu istedadlardan bizim gələcəyimizin
mədəniyyət xadimləri yaranacaqdır və burada Fidan xanım və Xuraman xanım nümunədirlər.
Mənim əziz bacılarım, ikiniz də mənim bacılarımsınız. Yaşca qızıma da yaxınsınız. Bilirsiniz, mənim
bir qızım, bir oğlum var. Mən çox şadam ki, bu gün bu mərasimi sizinlə birlikdə təşkil etdik və yaxşı
keçiririk. Çox gözəl keçir. Sizin yanınızda yorulmaq olarmı? Mən yorulmadım.
Mən sizi bir də təbrik edirəm. Sizə cansağlığı, yaradıcılıq uğurları arzu edirəm.
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YAPONİYANIN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRİ
TOSİYUKİ FİCİVARA İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
23 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, sizi xoş gördük. Ölkənizin milli bayramı – Yaponiya
imperatorunun doğum günü münasibətilə sizi səmimi-qəlbdən təbrik edir, sizə və dost Yaponiya xalqına
sülh, əmin-amanlıq və rifah arzulayıram.
Mən çox məmnunam ki, Yaponiya ilə Azərbaycan arasında artıq bir neçə ildir çox yaxşı həm diplomatik
əlaqələr, həm də iqtisadi əlaqələr, bütün başqa sahələrdə əməkdaşlıq yaranıbdır və inkişaf edir. Yaponiyanın
səfirliyi artıq burada öz fəaliyyətini uğurla həyata keçirir.
T o s i y u k i F i c i v a r a: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə minətdarlığımı bildirirəm. Sizin
Xoş sözlərinizi Yaponiya imperatoruna çatdıracağam. Yaponiya və Azərbaycan arasındakı əlaqələr zatialinizin Yaponiyaya səfərindən sonra çox inkişaf etmişdir. Bu illərdə Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı
əməkdaşlıq genişlənmişdir. Mən üç məsələni xatırlatmaq istəyirəm. Birincisi, bu ilin sentyabrında
Azərbaycan və Yaponiya arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 10-cu ildönümünü qeyd etmişik.
İkincisi, zati-alinizin Yaponiyaya səfəri zamanı razılaşdırılmış sənədə əsasən, iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin rəmzi olan «Şimal» DRES-in tikintisinin başa çatdırılması və elektrik enerjisi hasil etməsidir. Düzdür, indiyədək onun açılış mərasimi olmamışdır. Amma inşallah, yaxınlarda bunun rəsmi açılışı olacağına
əminəm. Üçüncüsü, Azərbaycan Respublikasının Yaponiyada səfirliyinin açılması haqqında zati-alinizin fərman imzalaması bizim üçün çox xoş bir hadisədir. İnşallah, Yaponiyanın Bakıdakı səfirliyinin və Tokioda
açılacaq Azərbaycan səfirliyinin fəaliyyəti sayəsində bundan sonra ölkələrimiz arasında əlaqələrin daha da
sıx hala gələcəyinə inanıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin dediklərinizlə razıyam, eyni zamanda qeyd edim ki, bizim əlaqələrimiz
təkcə üç məsələ ilə bağlı deyil, daha genişdir. Yaponiya ilə iqtisadi əlaqələrimiz genişdir, Yaponiyanın Azərbaycana yardımı, müəyyən sahələrdə proqramların həyata keçirilməsi üçün ayrılan qrantlar və s. – bunlar
başqa ölkələrə nisbətən çoxdur və mən buna görə təşəkkür edirəm.
«Şimal» DRES-in tikintisi qurtarıbdır və biz məsləhətləşmişdik ki, sizinlə bunun təntənəli açılışını edək.
Çünki etmək lazımdır. Bu, böyük bir hadisədir. 400 meqavat elektrik enerjisi istehsal edən, müasir texnikaya,
texnologiyaya malik olan bir stansiyadır. Ancaq işləri havalar korladı. Bu günlərdə yəqin ki, münasib vaxt
müyyən edərlər. Mən bu barədə Baş nazirə tapşırıq vermişəm. Sizinlə də danışarlar ki, ölkənizin
nümayəndələri də gəlsinlər, biz onun açılış mərasimini keçirək. Çünki bu lazımdır. Bu həm Yaponiya–Azərbaycan əlaqələrinin böyük bir rəmzidir, həm də stansiyanın Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyəti var. Əlavə
400 meqavat elektrik enerjisi alacaqdır.
Ölkələrimiz arasında diplomatik əlaqələr qurulmasında səfirliklərin açılmasında gecikdik. Mən 1998-ci
ildə Yaponiyada olarkən o vaxtkı Baş nazir cənab Haşimoto ilə danışanda çox təkidlə deyirdim ki, tezliklə
Yaponiyanın Azərbaycanda səfirliyini açın. Mən istəyirdim ki, o, 1999-cu ildə açılsın. O mənə dedi ki, 1999cu ildə büdcə imkan vermir. Dedim, əgər Yaponiya kimi bir zəngin ölkənin büdcəsi imkan vermirsə, görün,
indi Azərbaycanın büdcəsi necədir?
Mən çox məmnunam ki, 2000-ci ildə səfirlik açıldı. Bizim də büdcə problemlərimiz var. Amma buna
baxmayaraq, mən fərman vermişəm, səfirlik açırıq və oraya səfir təyin edəcəyəm. Təbiidir ki, bu da bizim
əlaqələrimizin inkişafını genişləndirəcəkdir.
Sizin bəzi şirkətlər də burada çox uğurlu fəaliyyət göstərir. Xüsusən neft sənayesi sahəsində. Mən
onların bir çoxunu yaxşı tanıyıram. İlk dəfə buraya «İtoçu» şirkəti gəldi, Yaponiyanın burada iqtisadi
əlaqələrinin yolunu «İtoçu» şirkəti açdı. Onun buradakı nümayəndəliyi bir müddət sizin ölkənizin səfirliyinin
də funksiyasını həyata keçirirdi. İndi başqa şirkətlər də var, onlar da işləyirlər.
Mən istərdim ki, Yaponiya şirkətləri Azərbaycanda daha geniş təmsil edilsinlər, çox olsunlar. Güman
edirəm, bizim əməkdaşlığımızın nəticəsində bu da olacaqdır. Yaponiya–Azərbaycan müştərək iqtisadi
komissiyası var. Bu komissiyaya bizdən Baş nazirin birinci müavini Abid Şərifov başçılıq edir. Sizdən də
onun başçısı var. Mən bütün bu əlaqələrimizdən məmnunam və gərək çalışaq ki, bunu daha da inkişaf
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etdirək. Bu bayram günü də mən sizi bu əlaqələri inkişaf etdirmək üçün dəvət etmişəm ki, görüşək, söhbət
edək.
T o s i y u k i F i c i v a r a: Həqiqətən «İtoçu» Azərbaycan–Yaponiya əlaqələrinin yaranmasında
mühüm rol oynamışdır.
İki gün öncə Yaponiyanın «İnpeks» neft şirkəti Rusiyanın «LUKoyl» şirkətinin «Azəri», «Cıraq»,
«Günəşli» layihəsindəki payının 10 faizini satın almışdır. Əminəm ki, digər yapon şirkətləri də buraya gəlib
fəaliyyət göstərəcəklər.
İndiyə qədər Yaponiya ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr iqtisadi sahədə daha uğurlu olmuşdur. Gələn
ildən etibarən yeni sahələr üzrə əməkdaşlığımızı davam etdirmək fikrindəyik. Bunun üçün Yaponiyadan bir
heyət gəlmiş, burada bir çox görüşlər keçirmişdi. «Şimal» DRES-in ikinci hissəsinin tikilməsində də
əməkdaşlıq etmək üçün danışıqlar aparırıq.
Kənd təsərrüfatı məhsullarının yığılması üçün lazım olan texnikanın – kombayn və digər mexanizmlərin
Yaponiyadan Azərbaycana gətirilməsi üçün Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə əlaqə saxlayırıq.
Biz mədəniyyətə ayrılan qrantlar çərçivəsində Sizin də məzunu olduğunuz Bakı Dövlət Universitetində
xarici dillərin yaxşı öyrənilməsi üçün laboratoriya yaradılması və onun 480 min dollar dəyərində avadanlıqla
təchiz olunması barədə razılığa gələcəyik və gələn il bunu həll edəcəyik. Ümumi qrant çərçivəsində səhiyyə
sahəsində, yəni xəstəxanaların lazımi avadanlıqla təmin olunmasında, təhsilə, yəni məktəb binalarının
tikintisi və təmirində, eləcə də ekoloji sahələrdə əməkdaşlıq etmək fikrindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: «LUKoyl» şirkətinin Yaponiya şirkəti ilə alış-verişinə bizim etirazımız yoxdur.
Ancaq «LUKoyl» şirkəti müqaviləyə qoşularkən bəzi şərtlər olubdur. İndi əgər konsorsiumdan çıxırsa və
payını Yaponiya şirkətinə verirsə, bizim etirazımız yoxdur. «LUKoyl» ilə bizim bəzi problemlərimiz var.
Onları həll etməliyik. Amma «LUKoyl» buradan tam getmək və payını Yaponiya şirkətinə satmaq istəyirsə,
o şirkət buraya gəlməlidir, bəzi şərtlər var, onları danışmalıyıq, bu şərtləri yerinə yetirməlidir.

587

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

TÜRKİYƏNİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDAKI SƏFİRİ ƏHMƏD ÜNAL
ÇEVİKÖZ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
25 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Görürsünüz, bizə necə qış gəlib?!
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Hörmətli Cümhur başqanım, deyildiyinə görə 30 ildir Azərbaycanda
belə soyuq hava olmamışdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma mənə dedilər ki, Türkiyədə də çox güclü qış var.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Bəli, Türkiyədə də çox çətin qış keçir. İstanbulda, Ankarada və Şərqi
Anadoluda xüsusilə sərtdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hətta İstanbul–Ankara yolu bir vaxt bağlanmışdı. Sonra məlumat aldım ki, 7
min kənddə yollar bağlanıbdır.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Son zamanlar bütün dünyada iqlimdə çox böyük dəyişikliklər vardır.
Bu, Türkiyəyə və Azərbaycana da təsirini göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bizdə qış olması lazımdır. Olmasaydı deyərdik, nə üçün bizdə yoxdur.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Əlbəttə, bunun Azərbaycandakı əkinçilik üçün faydalı olduğunu
söyləyirlər. O baxımdan, təbii ki, bu, sevindirici haldır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həm əkin üçün, həm təbiət üçün, həm də meşələr üçün – hər şey üçün
faydalıdır. Bizdə yaşayış üçün müəyyən çətinliklər yaradır. Ancaq bunlar müvəqqətidir. Amma əsas
məsələləri götürsək, bu, təkcə Azərbaycanın əkinçiliyi üçün deyil, bütün təbiəti üçündür. Çünki biz neçə illər
idi Azərbaycanda normal qış görmürdük.
Keçmişdə Rusiyada böyük bir artist var idi – Arkadi Raykin, insanları orijinal komik səhnəciklərlə
güldürürdü. O danışırdı ki, keçmişdə nə yaxşı idisə, indi yaxşı deyil. Deyirdi ki, keçmişdə qış qış idi, amma
indi qış deyil. Başqa şeylər də deyirdi, amma bunu həmişə deyirdi. Azərbaycanda da belə olmuşdur.
Mən dünən Naxçıvan ilə telefonla danışırdım. Mən uşaqlığımı, gəncliyimi Naxçıvanda keçirmişəm.
Orada çox sərt qış olardı, 30 dərəcəli şaxta 20–30 gün davam edərdi. Qarı küçələrdən iki aya təmizləmək
mümkün olmurdu. Amma sonra orada da iqlim dəyişdi.
Mən orada gənc vaxtımda olmuşdum, sonra, bilirsiniz, bir müddət Naxçıvanda yaşamağa başladım.
Təbii ki, buralara baxanda orada qar vardı, qış vardı. Başqa yerlər kimi deyildi. Amma mən gördüyüm qışı
görmədim. İndi mənə deyirlər ki, gördüyün o qış var.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Naxçıvan Şərqi Anadoluya yaxın olduğu üçün iqlimi də eynidir. Bu il
çox çətin bir qış keçir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu keçib gedəcək, amma xeyri çoxdur.
Kefiniz yaxşıdır. Türkiyədə də işlər yaxşı gedir. Yeni hökumət qurulubdur.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Mən bunları Sizə ərz etmək üçün
görüşmək istəyirdim. Vaxt ayırıb məni qəbul etdiyinizə görə minnətdaram. Bilirsiniz ki, bu il noyabrın 3-də
keçirilən seçkilərdən sonra Türkiyədə yeni, təkpartiyalı hökumət quruldu, yeni parlament seçildi. Son
illərdən fərqli olaraq, ilk dəfə bir partiya hökuməti qurdu. Bu hökumətin qurulması ölkəmizin sabitliyi, parlamentin bəzi qanunları daha yaxşı qəbul etməsi baxımından çox faydalı və mühüm hadisədir.
Bilirsiniz ki, hökumətimiz qurulan kimi, bəzi məsələlərlə qarşılaşdı və gündəmində bunlara əsas yer
ayırdı. Daxili siyasət sahəsində Türkiyədə davam edən iqtisadi islahatlar amalına fayda verəcək bəzi
addımlar atıldı. Dekabrın 13-də Avropa Birliyinin Kopenhagendə keçirilmiş zirvə toplantısının sonunda
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunması haqqında danışıqlara başlanılması üçün 2004-cü ilin dekabr
ayı müəyyən edildi. Təbii, Türkiyə istədiyi nəticəni ala bilmədiyi üçün bu qərardan məmnun deyildir. Ancaq
bu qərarın verilməsi Türkiyənin Avropa Birliyinə üzv qəbul olunmasının və Avropa ilə əlaqələrinin
qarşısının açıq olduğunu göstərdi.
Avropa Birliyi Türkiyə ilə bağlı bu qərarı qəbul edərkən, Cənubi Kipr ilə bağlı bir qərar da verdi. Biz bu
qərarın yanlış olduğunu və problemin həlli üçün yetərli olmayacağını düşünürük. Türkiyə Kiprlə bağlı atacaq
addımlarını əvvəldən açıq şəkildə dilə gətirmişdir. Türkiyə Cənubi Kiprin Avropa Birliyinə üzv qəbul
edilməsini siyasi və hüquqi baxımdan tanımayacaqdır. Türkiyə bu qərarı tanımadığını və onun əhəmiyyətsiz
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olduğunu bütün dünyaya açıq şəkildə bəyan etmişdir. Ümid edirik ki, önümüzdəki vaxtlarda Şimali Kipr
Türk Cümhuriyyəti ilə Cənubi Kipr arasında müzakirələr davam edəcək və bu məsələnin həlli üçün mühüm
addımlar atılacaqdır. Ancaq Avropa Birliyinin verdiyi qərar, Cənubi Kipr bu məsələnin həlli üçün iradə
sahibi olmadığı üçün, onu bir az arxayınlaşdıracaqdır. Bunun isə problemin həllinə mühüm fayda verməyəcəyini düşünürük.
Mən yeni hökumətimizin fəaliyyəti, xarici siyasətlə bağlı gördüyü işlər və bəzi başqa məsələlər barədə
Sizə məlumat vermək üçün görüşmək istəmişdim.
Cənab Prezident, hökumətimizin xarici siyasəti əvvəlki hökumətlərin həyata keçirdikləri proqramlara
tam uyğun şəkildə davam edir. Xüsusilə Qafqazla bağlı siyasətimizin əsasını Siz bilirsiniz. Azərbaycanla,
digər türkdilli cümhuriyyətlərlə əlaqələr daim diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün tanınması, işğal altındakı torpaqlarının tezliklə azad olunması, Dağlıq Qarabağ probleminin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünə, beynəlxalq hüquqa hörmət göstərilərək həlli Türkiyənin 58-ci hökumətinin siyasətini təşkil
edir. Hesab edirik, bu sahədə əlavə heç bir şərhə ehtiyac yoxdur. Bunları Sizə demək üçün buraya gəldim.
Sizi Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü və Yeni il münasibətilə də təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Türkiyədə gedən proseslər bizi məmnun edir. İndi, siz buyurdunuz, Türkiyədə ilk dəfə bir partiya
əsasında yeni hökumət qurulubdur. Bu təxminən indiki qışa bənzəyir, 40 ildir belə qış yox idi. İndi belə bir
qış gəldi. Sizdə də bilmirəm, neçə illərdir bir partiya heç vaxt təkbaşına iqtidara gəlməmişdi, indi gəldi. Bu,
hər halda, çox önəmli bir hadisədir. Çünki bir partiya siyasətini düzgün quraraq, Türkiyənin problemlərini
daha da uğurla həll edə bilər.
Sizdə illər boyu olan koalision hökumətlər həmişə işlərin müəyyən qədər əngəllənməsinin səbəbi
olubdur. Bilirəm, Türkiyədə böyük siyasət adamlarının hamısı uzun illərdən bəri ilk dəfə bir partiyanın
iqtidara gəlməsini çox müsbət qiymətləndirir. Azərbaycanın prezidenti olaraq, mən də bunu çox yüksək qiymətləndirirəm. Parlamentdə də bu hökumətin bir müxalifəti var. Yəni bu baxımdan da elə bir problem
yoxdur. Həm iqtidarda bir partiya var, həm də müxalifətdə. Qalan partiyalar parlamentdən kənarda qalıblar.
Birincisi, yeni hökumət ölkə iqtisadiyyatının inkişafını təmin edəcək, ikincisi, ümumiyyətlə, Türkiyənin
bütün problemlərini həll edəcək, onun xarici və daxili siyasətində yeni bir mərhələ açacaqdır. Mən də bunu
bəyənirəm və sevinirəm. Mən bu barədə ilk olaraq hörmətli Ərdoğanı təbrik etdim, ona uğurlar dilədim.
Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbul olunması ilə əlaqədar gedən prosesi biz sizinlə bərabər izləmişik.
Hesab edirdik və bu gün də hesab edirik ki, indiyə qədər gördüyü bütün işlərə görə Türkiyənin Avropa
Birliyinə daxil olmağa 2004-cü ilin may ayında qəbul ediləcək 10 dövlətdən daha çox haqqı var. Ona görə də
Kopenhagendə qəbul olunan bu qərar sizi məyus etdiyi kimi, bizi də məyus etdi. Həmin qərarın qəbul
olunmasından öncə də biz o prosesləri hiss edirdik. Bəzi yerlərdə Türkiyənin əleyhinə bəyanatlar verirdilər.
Bu da bizi narahat edirdi. Biz böyük diqqətlə bu prosesi izləyirdik və o mənada ki, sizin kimi, biz də
istəyirdik Türkiyə bu dəfə Avropa Birliyinə ilk dövlətlər sırasında qəbul olunsun. Ancaq təəssüflər olsun ki,
Kopenhagendə çox böyük ədalətsizlik etdilər. Mən bunu açıq deyirəm. Bəlkə siz bunu deməyə bir az çəkinirsiniz. Amma biz çəkinmirik. Burada ikili standartlar tam açıq görünür. Çünki belə qərara heç bir əsas
yoxdur. Üstəlik, qərara yunan Kiprini də salırlar ki, o da daxil olmalıdır.
Kipr problemi 28 ildir həll olunmur. Mən son 7-8 ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Kipr məsələsinin
həlli üçün ciddi bir addım atmasını hiss etmədim. Ancaq indi Cənubi Kipri Avropa Birliyinə qəbul etmək
üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş katibi təklif verdi ki, bu məsələni həll etsin. Demək, təklif verdi,
ona görə yox ki, bu məsələ həll olunsun, xalqlar doğrudan da, rahatlıq əldə etsinlər. Ona görə ki, yunan
Kiprinin Avropa Birliyinə daxil olmasına yol açılsın. Biz burada da ədalətsizlik, ikili standartlar görürük.
Məsələn, bir müddət bundan öncə, Jiskar dEstyenin bəyanatı olmuşdur ki, Türkiyə Avropa ölkəsi deyil,
Avropa Birliyinə başqaları daxil ola bilməz. Bu, dəhşətli bir şeydir. Bir tərəfdən, onlar böyük dövlətlər
olaraq və dünyanın siyasətini apararaq, istəyirlər ki, dünyada millətlər, ölkələr arasında sülh, əmin-amanlıq
olsun. Amma digər tərəfdən isə, bu cür bəyanatlar verirlər. İndi görün, onlar nə qədər qatı fikirdədirlər. Əgər
belə fikrin varsa da, heç olmasa, bunu açıq demə. Amma o, açıq bəyan edir. Bu da bizi çox narahat etdi və
ondan sonra gedən prosesləri gördük. Biz bu məsələdə Türkiyəyə qarşı ədalətsizlik olunduğunu görürük və
buna öz etirazımızı bildiririk.
Biz həmişə Türkiyə ilə bir yerdəyik, bir yerdə də olacağıq. Təkcə ona görə yox ki, Türkiyə ilə biz qədim
zamanlardan dostuq, qardaşıq. Həm də ona görə ki, son 40 ildə demokratiyanı, bazar iqtisadiyyatını inkişaf
etdirən, NATO-nun üzvü olan, Avropada böyük yer tutan Türkiyə Avropa Birliyindən kənarda qalır. Bu
qədər də ədalətsizlik olarmı?! Mən də bilirəm, sizin hökumətiniz və hamınız belə düşünürsünüz ki, bu
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ədalətsizliklər var. Ancaq Türkiyə hökuməti də, dövləti də öz siyasətini davam etdirəcəkdir. Nəhayət, güman
edirəm ki, nə qədər ədalətsiz yanaşsalar da, onlar Türkiyənin qarşısını ala bilməyəcəklər.
Biz Kipr barəsində Türkiyəni tamamilə dəstəkləyirik. Siz Kipr barəsində hansı qərarı qəbul etsəniz –
bunu siz bizdən daha yaxşı bilirsiniz – ona yüz faiz tərəfdarıq, dəstəkləyirik və daim dəstəkləyəcəyik. Çünki
birincisi, bilirik ki, Türkiyəyə, türk xalqına qarşı, o cümlədən Kipr adasında yaşayan türklərə qarşı
ədalətsizlik olubdur. İkincisi də, indi təklif olunan plan məsələni, problemi həll etmir. Sadəcə, müvəqqəti,
kosmetik bir şey yaratmağı nəzərdə tutur ki, Cənubi Kipri Avropa Birliyinə daxil etsinlər. Ondan sonra
Şimali Kipri də, türklər də, çapalaya-çapalaya qalsınlar. Biz bunu belə anlayırıq, belə başa düşürük. Təbii ki,
bu da yolverilməzdir. Türkiyə buna yol verməz. Biz bu məsələdə də Türkiyənin siyasətini yüz faiz
dəstəkləyirik və bundan sonra da dəstəkləyəcəyik. Buna həmişə arxayın ola bilərsiniz.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunması məsələsində Türkiyənin indiyə qədər gördüyü işləri
biz qiymətləndiririk. Əminik ki, – bunu mənə dəfələrlə deyiblər və buna inanıram – Türkiyədə hansı
partiyanın, hansı hökumətin hakimiyyətə gəlib-gəlməməsindən, Türkiyənin başında kimlərin durmasından
asılı olmayaraq, Türkiyə Azərbaycana qarşı olan ədalətsizliklərə həmişə etiraz edibdir və bundan sonra da
etiraz edəcəkdir. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq
normaları əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həll edilməsinə tərəfdar olubdur,
bundan sonra da tərəfdar olacaqdır.
Bəzən mətbuatda kimsə nəsə deyir. Bu yaxın zamanlarda bizim mətbuatda yazmışdılar ki, guya
Türkiyədə Xarici İşlər naziri nəsə deyibdir. Sonra dedilər, belə deməyib, təkzib edibdir. Düzü, mən bunları
eşidəndə, bilin, prezident kimi, bunlara fikir vermirəm. Bizim bu adamlar dərhal hay-küy salmağa
başlayırlar. Xüsusən, müxalifət qəzetləri bir tərəfdən, özlərini Türkiyənin ən yaxın dostu kimi göstərirlər, o
biri tərəfdən də, araşdırmamış hay-küy salırlar. Mən bunlara fikir vermirəm. Çünki mən inanıram ki, belə şey
ola bilməz. Hesab edirəm ki, mənim bu inamım heç vaxt itməyəcəkdir. Ona görə bu barədə sizinlə bir
yerdəyik. Həmişə – indi də, sabah da sizin dəstəyinizlə Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasında ən həlledici köməyi məhz Türkiyə etməlidir və Türkiyə də edəcəkdir. Mən buna
inanıram.
Ə h m ə d Ü n a l Ç e v i k ö z: Hörmətli Cümhur başqanım, çox təşəkkür edirəm. Türkiyə ilə
Azərbaycanın bir-birinə ən böyük dəstəkçi olmasını bilirik. Ancaq bunları Sizdən bir daha eşitmək,
Türkiyənin qarşılaşdığı məsələlərdə Azərbaycanın daim onun yanında olduğunu Sizdən bir daha eşitmək bizi
çox məmnun etdi. Sizin də vurğuladığınız kimi, Türkiyə də Azərbaycanın problemlərinin həllində də ən böyük dəstək verən ölkə olmuşdur. Bu günə qədər olduğu kimi, bundan sonra da bu şəkildə davam edəcəkdir.
Bəzi hökumət üzvlərimizin ifadələrinin müəyyən dairələr tərəfindən yanlış başa düşülməsi zehinləri
bulandırmışdır. Ancaq bunların tamamilə yanlış olduğunu Sizin də dediyinizi məmnuniyyətlə görürəm.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həll edilməyincə, Ermənistanla əlaqələr barədə Türkiyənin
siyasətində heç bir dəyişiklik yoxdur və olmayacaqdır.
Sizin bunları çox yaxşı şəkildə yaxından izləmiş olduğunuzu görmək məni bir daha məmnun etdi. Çox
təşəkkür edirəm.
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİK GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ
MÜRACİƏTİ
(26 dekabr 2002)

26 dekabr 2002-ci il
Bakı
Əziz azərbaycanlılar!
Hörmətli soydaşlarımız, həmvətənlərimiz!
31 dekabrın - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi gününün Azərbaycan Respublikası vətəndaşları
və bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən hər il ümummilli bayram kimi qeyd edilməsi artıq xoş bir ənənə
halını almışdır. Bu milli birlik və həmrəylik bayramı azərbaycanlıların tarixi köklərə bağlılığının, milli
yüksəlişinin, azadlıq mübarizəsinin qanunauyğun nəticəsi kimi meydana çıxmaqla yeni tarixi şəraitdə onun
mənəvi dirçəlişini və tərəqqisini əks etdirir. XX əsrin əvvəlində müsəlman şərqində ilk demokratik
respublika yaratmış Azərbaycan xalqı əsrin sonunda müstəqilliyini bərpa edərək öz inkişafının keyfiyyətcə
yeni mərhələsinə daxil oldu. Bu gün müstəqil Azərbaycan dünya birliyinin, beynəlxalq və regional
təşkilatların tamhüquqlu üzvü və təmsilçisidir. Ölkəmizdə hüquqi dövlət, demokratik və azad vətəndaş
cəmiyyəti qurulmuşdur. Respublikamız ictimai-siyasi birliyin, vətəndaş həmrəyliyinin və sabit iqtisadi
tərəqqinin təmin edilməsində bir çox başqa ölkələrə nümunə ola biləcək nailiyyətlər qazanmışdır.
Azərbaycanın yeni neft strategiyası artıq öz bəhrələrini verir, əsrin ən böyük layihələrindən biri olan BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri reallığa çevrilir, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəməri layihəsi həyata keçirilmək
üzrədir. Ölkəmizin, regionun və bütün ətraf ölkələrin inkişafına müsbət təsir göstərəcək bu nəhəng
tikintilərin perspektivlərinə olan beynəlxalq maraq getdikcə artmaqdadır.
Xalqımız əsrlərin sınağından çıxmış mütərəqqi milli xüsusiyyətlərini qoruyaraq, eyni zamanda sivil
bəşəri dəyərləri mənimsəyir, ölkəmiz dünya xalqları ailəsinə daxil olur, qlobal iqtisadi, hüquqi, siyasi
məkana inteqrasiya olunur. Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq nüfuzu, iqtisadi, siyasi və mənəvi potensial
sürətlə artmaqdadır. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd olunmalıdır ki, keçən dövrdə xalqımızın müstəqil dövlət
quruculuğu prosesi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ərazi bütövlüyümüzün pozulması,
yüz minlərlə soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə salınması kimi ağır problemlərlə müşayiət
olunmuşdur.
Müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin əsası və güclü dayağıdır.
Bu həmrəyliyin qayəsini təşkil edən azərbaycançılıq və Azərbaycan dövlətçiliyi ideyaları məhz müstəqil
dövlətimizin yaranması ilə inkişaf etmiş, şüurlarda özünə möhkəm yer tutmuş, soydaşlarımızı birləşdirən
milli məfkurəyə çevrilmişdir. Azərbaycan Respublikası indi dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi
ideyalarının əsas daşıyıcısıdır, müxtəlif vaxtlarda tarixi Vətənimizdən uzaq düşmüş soydaşlarımızın milli
şüurunun güclənməsinin başlıca mənbəyidir. Dövlətimiz bu gün xaricdə yaşayan azərbaycanlıların insan və
vətəndaş hüquqlarının müdafiəçisi və qarantı rolunda çıxış edir.
2001-ci ilin noyabrında Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayının keçirilməsi, 2002-ci ilin
iyulunda Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması, soydaşlarımızın
birliyinin və həmrəyliyinin güclənməsi istiqamətində atılan digər addımlar öz müsbət nəticələrini
verməkdədir. Hazırda bütün azərbaycanlıların vahid amal və ideya ətrafında birləşdirilməsi, soydaşlarımızla
əlaqələrin gücləndirilməsi dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılmış, bütün rəsmi və qeyri rəsmi strukturların
diqqəti bu istiqamətə yönəldilmişdir. Məmnunluqla qeyd edirəm ki, soydaşlarımızla əlaqələrin
genişləndirilməsi, onlar arasında birlik və həmrəyliyin gücləndirilməsi intensiv və məqsədyönlü şəkildə
gedir. Xaricdəki azərbaycanlı cəmiyyət və icmalarının mövcud ölkələrin siyasi və mədəni həyatında iştirakı
daha artıq hiss olunmaqdadır.
Düşünürəm ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız həmişə ümumbəşəri dəyərlərin və mütərəqqi milli
ənənələrimizin, dilimizin, mədəniyyətimizin daşıyıcıları olacaq. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, tarixi Vətənlə yaşadıqları ölkələr arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi işinə əhəmiyyətli
dərəcədə kömək göstərəcəklər. Bunun üçün bütün soydaşlarımız ümummilli məsələlərdə vahid mövqedən
çıxış etməli, Azərbaycan mənafelərinin, siyasi və iqtisadi maraqlarının, mədəniyyətinin, mənəvi dəyərlərinin
qorunmasında xüsusi fəallıq göstərməlidirlər. Xaricdəki Azərbaycan icmalarının, diasporumuzun potensialı,
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istifadə olunmamış imkanları xeyli böyükdür və bu sahə əsl vətənpərvər insanlarımız üçün geniş yaradıcılıq
və fəaliyyət sahəsidir.
Bir daha bütün soydaşlarımızı və həmvətənlərimizi bu bayram münasibəti ilə təbrik edir, onların hər
birinə firavanlıq, xoşbəxtlik arzulayıram.
Heydər Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ BAKIDAKI SƏFİRİ
ROSS UİLSON İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
27 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli səfir, sizi səmimiyyətlə salamlayıram və Milad bayramı münasibətilə
təbrik edirəm. Necəsiniz?
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, təşəkkürümü bildirirəm, qarşıdan gələn Yeni il münasibətilə Sizi
təbrik edirəm. Bir neçə mövzu ətrafında Sizinlə danışmaq istəyirəm.
Elə bilirəm ki, 2002-ci ildə bizim gördüyümüz işləri iftixar hissi ilə xatırlamaq olar. Ümid edirəm ki,
2003-cü ildə də Sizinlə və başçılıq etdiyiniz hökumətlə vacib mövzular ətrafında fəaliyyətimizi uğurla davam
etdirəcəyik.
Cənab Prezident, bayram münasibətilə mən bir neçə günlüyə Amerika Birləşmiş Ştatlarına gedəcəyəm.
Eyni zamanda, orada cənab Pauellə, cənab Armitacla və hökumətin digər yüksək vəzifəli şəxsləri ilə
söhbətlərim də olacaqdır. Onlar mənimlə görüşmək və öyrənmək istəyirlər ki, Azərbaycanda bizim
gördüyümüz işlər nədən ibarətdir, başa çatmaqda olan 2002-ci ildə hansı işləri görmüşük və 2003-cü ildə
hansı işləri görəcəyik. Elə bilirəm ki, 2002-ci ildə gördüyümüz işləri onlara izah etmək üçün yaxşı əsaslar
vardır. Enerji sahəsində əməkdaşlığımızı onlara xüsusi fərəh hissi ilə bildirəcəyəm. Məlum olduğu kimi, bu
əməkdaşlığın ən yüksək nöqtəsi sentyabrda Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru kəmərinin təməlini qoyduğumuz vaxt
oldu. Bundan əlavə, biz bir sıra digər məsələləri də uğurla yerinə yetirdik.
Mən ABŞ-ın yüksək vəzifəli şəxslərinə buradakı biznes mühiti haqqında da məlumat verəcəyəm. Bunu
da böyük məmnuniyyətlə edəcəyəm. Sizin və başçılıq etdiyiniz hökumətin biznes mühitinin yaxşılaşması
üçün gördüyünüz işlərdən söhbət açacağam. Yazda Sizin biznesmenlərlə olan görüşünüz haqqında məlumat
verəcəyəm, avqust və sentyabr aylarında bu məsələ ilə əlaqədar imzaladığınız fərmanları onların nəzərinə
çatdıracağam.
ABŞ hökumətinə həm də Sizin hökumətlə birgə apardığımız işlər haqqında da məlumat verəcəyəm. Bu,
geniş səpkidə olan mövzuları – seçki ilə əlaqədar keçirdiyimiz müzakirələri, bizim əməkdaşlığımız, dini
azadlıq və mətbuat azadlığı üzrə apardığımız işləri əhatə edəcəkdir.
Əlbəttə ki, söhbətin əsas hissəsini başqa bir mövzu təşkil edəcəkdir. Bu sahədə biz bu yaxınlarda
əməkdaşlığa başlamışıq. Mən terrorizmə qarşı mübarizə sahəsində əməkdaşlığımızı nəzərdə tuturam. Bu,
ölkələrimizin möhkəm əməkdaşlığıdır. Elə bilirəm ki, 2003-cü ildə bu sahədə əməkdaşlığımız daha da
möhkəmlənəcəkdir.
Vaşinqtonda müzakirə edəcəyim digər mövzu yardım məsələsidir. Bu məsələ ətrafında biz 2002-ci ildə
kifayət qədər görüşlər keçirmiş, söhbətlər etmişik. Mən Azərbaycanın müxtəlif qurumlarına, ən əsası isə,
Müdafiə Nazirliyinə ediləcək yardımı nəzərdə tuturam. Burada olan ehtiyaclar haqqında dövlət rəsmilərinə
söhbət açacağam. Bu, sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə, cangüdənlərə daha çox təlimatlar keçirilməsinə və
terrorizmə qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə ediləcək yardımlardır.
Eyni zamanda, xəzinədarlıq rəsmiləri ilə də görüşlərim olacaqdır. Həmin görüşlər zamanı Azərbaycana
lazım olan iqtisadi islahatların necə keçirilməsi barədə məsləhətlər alacağam.
Biz çox ümid edirik ki, 2003-cü ilin fevralında «Şahdəniz» layihəsinə sanksiya veriləcək və daha sonra
imkanımız olacaq ki, bu yataqdan çıxarılacaq Azərbaycan qazını Avropanın bazarlarına çatdıraq. Bu məsələ
ətrafında səfir Stiv Mənn ilə və iqtisadi məsələlərlə məşğul olan digər dövlət nümayəndələri ilə də söhbət
edəcəyəm.
Cənab Armitacla və digər hökumət nümayəndələri ilə görüşlərimdə Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Azərbaycana demokratiya sahəsində nə cür yardım edəcəyi barədə müzakirələrim olacaqdır. Məlumdur ki,
2003-cü ildə demokratiya Azərbaycan üçün xüsusilə vacib məsələdir. Gələn ilin payızında Azərbaycanda
prezident seçkiləri keçiriləcəkdir.
Heç şübhəsiz ki, cənab Perina ilə də görüşüm olacaqdır. Bu görüş zamanı biz çalışacağıq ki, Amerika
Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətləri və eləcə də Minsk qrupunun gələcək
fəaliyyətini müzakirə edək, bu qrupun həmsədrlərini bir araya gətirək və möhkəm əsas yaradaq ki, ondan
çıxış edərək, münaqişənin sülh yolu ilə həllinə nail olaq.
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Cənab Prezident, gördüyünüz kimi, müzakirə ediləsi məsələlər bu dəfə də çoxdur. Həmişə olduğu kimi,
Amerika Birləşmiş Ştatlarına yola düşməzdən əvvəl mən istədim ki, Sizinlə görüşüm. Çünki Sizin
məsləhətlərinizə bizim ehtiyacımız vardır. Bu məsləhətlər həmişə mənə kömək edibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab səfir, təşəkkürümü bildirirəm və mənim salamlarımı, xoş arzularımı
Kolin Pauellə, Riçard Armitaca və digər şəxslərə çatdırın. Əgər onlardan da yüksək vəzifəli şəxslərlə
görüşsəniz, hamısına salamlarımı çatdırın. İmkanınız olsa, prezident Buşa da mənim salamlarımı yetirin.
Mən arzu edirəm ki, 2003-cü ildə Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında qoyduğu vəzifələri uğurla
həyata keçirə bilsin.
Bu səfər zamanı sizin görəcəyiniz işlər haqqında və bizim 2002-ci ildə buradakı əməkdaşlığımız,
Azərbaycanın əldə etdiyi nailiyyətlər barədə öz ölkənizdə, Vaşinqtonda verəcəyiniz məlumatlar bizim üçün
çox maraqlıdır. Mən sizin proqramınızı dəstəkləyirəm və bu proqramınız çərçivəsində görəcəyiniz işlər,
Azərbaycan haqqında verəcəyiniz məlumatları mənə çatdırdığınıza görə təşəkkür edirəm.
Həqiqətən, 2002-ci ildə bizim əməkdaşlığımız uğurlu olub. Siz bir neçə sahəyə toxundunuz. Mən çox
məmnunam ki, o sahələrdə əldə etdiyimiz nailiyyətləri bizim kimi qiymətləndirirsiniz. Bu bizim üçün çox
vacibdir. Çünki biz özümüz gördüyümüz işləri qiymətləndirə bilirik. Ancaq gördüyümüz işlər haqqında
başqa ölkələr tərəfindən, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən, bu ölkənin Azərbaycandakı səfirliyi
tərəfindən deyilən yüksək fikirlər, təbiidir ki, bizi sevindirir və ruhlandırır. Burada qeyri-adi bir şey yoxdur.
Görülən işlər haqqında, sadəcə, obyektiv fikir söylənilir. Mən onları bir daha sadalamaq istəmirəm, siz
dediniz. Sadəcə, onu demək istəyirəm ki, indi 2002-ci ilin son günlərini yaşayırıq. 2002-ci ildə Azərbaycan
dövlətinin gördüyü işləri, xalqımızın keçdiyi yolu Azərbaycanın prezidenti kimi, mən müstəqilliyin möhkəmləndirilməsində, Azərbaycanın iqtisadiyyatının inkişafında və xarici siyasətinin həyata keçirilməsində
yeni böyük addım hesab edirəm.
Bütün əvvəlki illərdən fərqli olaraq, 2002-ci ildə yəqin ki, 907-ci düzəlişin qüvvəsi dayandırıldığına,
yaxud da, ümumiyyətlə, münasibətlərimizdə daha da irəliyə getdiyimizə görə, əvvəlki illərə nisbətən
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana yardımı çox olmuşdur. Xüsusən, siz dediyiniz kimi, Sərhəd
Qoşunlarına edilən yardımı, bütün sahələrdə göstərilən köməyi yüksək qiymətləndirirəm. Ancaq düşünürəm
ki, 2003-cü ildə biz çox irəli getməliyik. Antiterror fəaliyyətində, yəni beynəlxalq terrorizmlə mübarizədə,
demək olar ki, 2002-ci il sınaq dövrü oldu. Çünki 2001-ci il sentyabrın 11-də baş vermiş dəhşətli hadisə
bizim hamımızdan beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə çox ciddi surətdə qoşulmağı tələb etdi. Biz bunu öz
imkanlarımız çərçivəsində etdik. Hesab edirəm ki, bu, əməkdaşlığımızın əsas hissələrindən biri olubdur.
Siz doğru qeyd etdiniz, Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsi artıq realdır və fevral ayında «Şahdəniz»
yatağındakı qazın istifadə olunması haqqında, həqiqətən ciddi tədbirlər görüləcəkdir. Beləliklə, biz Xəzərin
neft və qaz ehtiyatlarının Qərbə ixrac olunması ilə əlaqədar 1994-cü ildən başladığımız işlərin nəticəsini
görürük.
Təəssüflər olsun ki, biz bir sahədə istədiyimizə nail olmamışıq. Bu da 2002-ci ildə Minsk qrupu
başçılarının, yəni həmsədrlərin nümayəndələri ilə apardığımız danışıqlar, görüşlər, Ermənistan–Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həll olunması sahəsində işlərdir. Mən çox məmnunam ki, siz cənab Perina ilə
görüşüb söhbət edəcəksiniz. Cənab Perinanın son dəfə verdiyi bəyanat burada, Azərbaycanda müəyyən
müsbət fikirlər də oyatdı. Ancaq müəyyən şübhələr də yaratdı.
Bilirəm ki, jurnalistlər bu barədə sizdən soruşublar, sizə suallar veriblər. Bununla bağlı sizin verdiyiniz
açıqlamalardan mən razıyam. Onlar obyektiv xarakter daşıyır. Amma orada Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin digər münaqişələrdən fərqlənməsi, bunun həllində digər münaqişələrin həll edilməsi
qədər münasibət göstərilməsi barədə fikrin olmaması bizdə bir qədər anlaşılmazlıq yaradıbdır. Mən bu
məsələyə toxunmaq istəmirdim. Çünki bu məsələ ilə əlaqədar bizim Xarici İşlər naziri məktub hazırlayıbdır.
Ancaq indi sizinlə söhbət edərkən, bütün bu məsələlər haqqında danışarkən buna toxunmasaydım, elə
düşünülə bilərdi ki, guya mənim bu barədə fikrim yoxdur. Mən ona görə bunu sizə deyirəm. Amma
istəmirəm bu məsələni biz müzakirə edək. Bu barədə biz öz fikrimizi bildirəcəyik.
Amma bir də deyirəm, Azərbaycan prezidenti olaraq şəxsən mən həm öz xalqıma görə, həm ölkəmə
görə, respublikama görə, həm də ABŞ–Azərbaycan əlaqələrinə görə 2002-ci ili böyük məmnuniyyət hissi ilə
yola salıram. Burada sizin bildirdiyiniz fikirlər məndə daha böyük ümid yaradır ki, 2003-cü ildə Amerika
Birləşmiş Ştatları–Azərbaycan əlaqələri daha da sürətlə, daha da uğurla inkişaf edəcəkdir.
R o s s U i l s o n: Söylədiyiniz fikirlərə görə Sizə təşəkkür edirəm, elə bilirəm, onların əksəriyyəti ilə
hər ikimiz razıyıq.
Əlbəttə ki, sizin salamlarınızı həm cənab Pauellə, həm də cənab Armitaca yetirəcəyəm. Bu ilin yanvar
ayında mən Amerika Birləşmiş Ştatlarında olarkən, xoşbəxtlikdən prezident Buşla görüşdüm. Əlbəttə, heç də
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həmişə belə olmur. Bilmirəm, bu dəfə onu görmək mümkün olacaq, ya yox. Hər halda, çalışacağam ki, onu
görə biləm, Sizin salamlarınızı yetirim, görməsəm də, kiminsə vasitəsilə salamlarınızı ona çatdırım.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu çox gözəl olar.
Təşəkkür edirəm.
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«İTERA» BEYNƏLXALQ ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN PREZİDENTİ İQOR MAKAROV
BAŞDA OLMAQLA NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
28 dekabr 2002-ci il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Bildirmək istəyirəm ki,
«İtera» şirkəti Azərbaycana qaz göndərmək vədlərini ümumən yerinə yetirir, lakin cari ilin yekunlarına görə
şirkətin ölkəmizə müəyyən miqdarda, təxminən 100 milyon kubmetr borcu var. Ümidvarıq ki, bu borc gələn
ilin əvvəllərində ödəniləcəkdir.
İ q o r M a k a r o v: Cənab Prezident, yaranmış vəziyyətin səbəblərini açıqlamaq istəyirəm. Bu
borcun ödənilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edəcəyik.
Azərbaycan 2003-cü ildə 4 milyard kubmetr həcmində qaz almaq barədə «İtera» ilə müqavilə
bağlamışdır və bu həcmin artırılmasını arzu edir. Bununla əlaqədar şirkət həmin həcmi daha 1,5 milyard
kubmetr artırmaq və bunun haqqı əvəzində Azərbaycanda neft-qaz avadanlığı almaq niyyətindədir. Həmin
saziş Azərbaycan tərəfinə təqdim olunmuşdur.
«İtera»nın prezidenti olaraq qazın Özbəkistan ərazisi ilə nəqlinə dair bir sıra məsələlərin
tənzimlənməsinə və bunun sayəsində mühüm müqavilə bağlamaq mümkün olduğuna görə Sizə təşəkkürümü
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bununla bağlı mənim Özbəkistan prezidenti İslam Kərimovla telefon söhbətim
olmuşdur.
Ölkəmizə qaz göndərdiyinə görə «İtera» şirkətinə təşəkkür edirəm. Məlumatınız olsun ki, Azərbaycanda
qaz hasilatının həcmi bir qədər azalmışdır. Şirkətin göndərdiyi qaz isə ölkənin bölgələrini mavi yanacaqla
təmin etməyə, Yaponiya avadanlığı quraşdırılmış yeni elektrik stansiyasını tam gücü ilə işə salmağa imkan
yaratmışdır.
İ q o r M a k a r o v: Cənab Prezident, ölkəmizdə şirkətlər qrupunun fəaliyyətinə siyasi müdaxilə
edilməsə, «İtera» Azərbaycana qaz göndərilməsinə dair öhdəliklərini uzunmüddətli əsasda yerinə yetirməyə
hazırdır, bunun üçün bizim böyük ehtiyat mənbələrimiz vardır.
Cari ildə Rusiyada 30 milyard kubmetr qaz hasil olunmuşdur, 2003-cü ildə yeni yatağın istifadəyə
veriləcəyi də gözlənilir.

596

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

BAKININ UŞAQ EVLƏRİNDƏ TƏRBİYƏ EDİLƏN UŞAQLAR ÜÇÜN BAKI ŞƏHƏRİ
İCRA HAKİMİYYƏTİ TƏRƏFİNDƏN TƏŞKİL EDİLMİŞ YENİ İL ŞƏNLİYİNDƏ NİTQİ
Respublika sarayı
31 dekabr 2002-ci il
Əziz balalar!
Əziz uşaqlar!
Sizi qarşıdan gələn Yeni il – 2003-cü il münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə, Azərbaycanın bütün
uşaqlarına, bütün gənclərinə sağlam həyat və xoşbəxt gələcək arzulayıram.
Mən çox məmnunam ki, ötən illərdə olduğu kimi, bu il də, 2002-ci ilin son günündə də bu saatları, bu
dəqiqələri sizinlə bir yerdəyəm, sizin aranızdayam. Mən bu salonda sizinlə birlikdə şənlikdə iştirak edərkən
təsəvvür edirəm ki, sanki bütün Azərbaycan uşaqları, bütün Azərbaycan gəncləri bizim ətrafımızdadırlar.
Mən təsəvvür edirəm ki, sizi, bütün gəncləri qucaqlayıram, bağrıma basıram, öpürəm. Mən sizin hamınıza
səadət arzulayıram.
Əziz balalar, bu gün burada nümayiş etdirdiyiniz gözəl bədii səhnəciklər, rəqslər, mahnılar, cürbəcür
oyunlar bir daha göstərir ki, Azərbaycan uşaqları, Azərbaycanın yeniyetmə nəsli nə qədər istedadlıdır və əziz
balalar, sizin nə qədər xoşbəxt gələcəyiniz var.
Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, bizim xalqımız, Azərbaycan xalqı, millətimiz, yəni
hər bir Azərbaycan övladı bütün xarici və daxili aləmi ilə çox gözəldir. Mən bu gözəlliyi bu gün sizdə
görürəm. Sizin hər biriniz özünəməxsus Azərbaycan gözəlliyinin nümunəsisiniz. Qızlar gözəl Azərbaycan
qadını, gözəl Azərbaycan anası, gözəl Azərbaycan qızının nümunəsidir. Oğlanlar mərd, qoçaq, güclü,
qüdrətli, cəsur Azərbaycan oğlanlarının nümunəsidir. Bunları görəndə vətənini sevən, xalqını sevən hər bir
azərbaycanlı biganə qala bilməz. Onun yalnız və yalnız bir hissiyyatı, sevinc hissiyatı xalqına, millətinə,
ölkəsinə məhəbbət hissiyyatı ola bilər. Bax, bu hissiyatları mən indi burada sizinlə keçirirəm.
Siz 2002-ci ildə mənim həyatımda baş verən bütün çətinliklərin, problemlərin ağrı-acısını və il boyu bu
gərgin işdən olan yorğunluğumu bugünkü şən, gözəl tamaşanızla tamamilə çıxartdınız. Mən bu saatlarda
sizinlə daha da gümrahlaşdım, özümdə daha çox qüvvə hiss edirəm və 2003-cü ili elə bu qüvvə ilə, bu
hissiyyatlarla sizinlə bərabər, xalqımızla bərabər bir yerdə qarşılayıram.
Əziz balalar!
Siz müstəqil Azərbaycanın övladlarısınız. Siz müstəqil Azərbaycan vətənində doğulmusunuz, dünyaya
gəlmisiniz və indi ilk addımlarınızı atırsınız. Bu, böyük bir xoşbəxtlikdir. Bizim nəsillər, bizdən əvvəlki
nəsillər Azərbaycanın milli azadlığı, dövlət müstəqilliyi uğrunda çalışıblar, mübarizə aparıblar və nəhayət,
11 il bundan öncə Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edibdir. Biz bu dövlət müstəqilliyini əldə etdiyimizə
görə və ən əsası, onu 11 il ərzində qoruyub saxlaya bildiyimizə görə, günü-gündən möhkəmləndirdiyimizə,
inkişaf etdirdiyimizə görə fəxr edirik.
Əziz balalar, sizə isə daha böyük xoşbəxtlik nəsib olubdur. Çünki siz bu dövlət müstəqilliyi şəraitində
dünyaya gəlmiş övladlarımızsınız, Azərbaycanın gələcək vətəndaşlarısınız. Azərbaycanın gələcəyi, bu
müstəqilliyin əsrlər boyu yaşaması sizin, gənclərin üzərinə düşür. Sizi görərək, sizin bu ağıl, zəka
potensialınızı hiss edərək, sizdə bu enerjini, xalqa, vətənə məhəbbəti görərək, Azərbaycanın prezidenti kimi,
mən bu gün tam arxayınam. Biz Azərbaycanın sükanını sizin əllərinizə verəcəyik. Siz Azərbaycanı irəliyə
aparacaqsınız. Amma bilin, biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin elə bir təməlini qoymuşuq ki, ötən
illərdə də, qarşıdan gələn illərdə də elə bir Azərbaycan yaratmışıq və yaradacağıq ki, sizin üçün yaşamaq da,
işləmək də qat-qat asan olacaqdır.
Bizim məqsədimiz xalqımıza firavan həyat yaratmaqdır. Bunu edirik, ancaq istədiyimizə nail ola
bilmirik, çünki problemlər də var. Həlli çətin olan problemlər də var. Siz gənclər, uşaqlar bilməlisiniz ki,
bizim torpaqlarımızın bir qismi Ermənistanın işğalı altındadır. O torpaqlardan zorla çıxarılmış soydaşlarımız
çadırlarda yaşayırlar. Həmin çadırlarda 8–10 il bundan öncə doğulmuş, indi sizin yaşınıza gəlib çatmış
övladlarımız var. Onların yaşayışı ağırdır. Biz çalışırıq ki, onların yaşayışını yüngülləşdirək. Biz ilbəil buna
nail oluruq. Amma tam nail olmaq o vaxt mümkün olacaqdır ki, biz işğal altındakı torpaqları azad edək.
Bunu mütləq edəcəyik və soydaşlarımız öz yerlərinə qayıdacaqlar, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin
olunacaqdır. Biz bu çətinlikləri aradan qaldıracağıq və demək olar ki, böyük problemləri olmayan
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Azərbaycan yaradıb sizə təhvil verəcəyik. Siz isə gərək onu daha da məharətlə idarə edəsiniz, irəliyə
aparasınız.
Son illər mənim sizinlə belə görüşlərim ənənəyə çevrilibdir. Bu görüşlərdə, sizin hazırladığınız bayram
şənliklərində, mərasimlərində Bakıda yerləşən uşaq evlərindəki uşaqların əksəriyyəti iştirak edir. Təkcə
burada əyləşənləri demirəm, onlar mənim kimi tamaşaçılardır. Bu gün bu səhnədə uşaq evlərində yaşayan,
təhsil alan uşaqlar da öz istedadlarını nümayiş etdirirlər. Bu çox sevindirici haldır.
Azərbaycanda kimsəsiz uşaq yoxdur. Uşaq onda kimsəsiz olur ki, valideynini itirib, yaxud hansısa
səbəbdən valideyni ilə bir yerdə deyil, eyni zamanda dövlətin himayəsinə götürülməyibdir. Uşaq dövlətin
himayəsinə götürüləndən sonra o, kimsəsiz deyil, o bizim uşaqdır, dövlətin uşağıdır, Azərbaycanın uşağıdır.
Biz uşaq evlərinə məhz belə qayğı göstəririk və çalışırıq ki, uşaq evlərində olanlar heç vaxt hiss etməsinlər
ki, kimsəsizdirlər. Artıq bu da görünür. Ona görə mən bu gün fürsətdən istifadə edib, uşaq evlərində tərbiyə
alan uşaqları xüsusi təbrik edirəm və xüsusən, onların tərbiyəçilərinə, uşaq evlərinin başçılarının hamısına
təşəkkür edirəm.
Sizinlə birlikdə biz hamımız buradan, bu salondan erməni işğalı nəticəsində yerindən-yurdundan
didərgin düşmüş, çadırlarda ağır şəraitdə yaşayan vətəndaşlarımıza və xüsusən, onların uşaqlarına bayram
salamımızı göndəririk. Onlara cansağlığı arzu edirik. Mən onları bir daha əmin edirəm, o gün gəcələk ki,
onlar bu ağır vəziyyətdən xilas olacaq, öz torpaqlarına dönəcəklər.
Əziz uşaqlar, vallah, mən sizin aranızda olanda o qədər rahat oluram ki, heç ayrılmaq istəmirəm. Siz
bilirsiniz ki, mənim nəvələrim də var. Nəvələrimi çox sevirəm. Təəssüf ki, onların bəzisi bir az xəstədir, bu
gün mənimlə bura gələ bilmədilər. Amma bilirsiniz ki, keçən illər gəlirdilər. Güman edirəm, indi televiziya
ilə baxırlar, bizi görürlər və heyfsilənirlər ki, burada deyillər. Ancaq mənim üçün fərqi yoxdur, mən
nəvələrimi, öz uşaqlarımı, öz övladlarımı sevdiyim kimi, sizi də sevirəm, bütün Azərbaycan uşaqlarını
sevirəm.
Bu sevgi ilə, bu məhəbbətlə mən sizi bir daha təbrik edirəm. Hamınıza, bütün Azərbaycan uşaqlarına,
Azərbaycan gənclərinə 2003-cü ildə daha da xoşbəxt həyat arzulayıram. Sağ olun
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DÜNYA AZƏRBAYCANLILARININ HƏMRƏYLİYİ GÜNÜ VƏ YENİ İL
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
(31 dekabr 2002)

31 dekabr 2002-ci il
Əziz həmvətənlər, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları!
Sizi qarşıdan gələn 2003-cü il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Biz 2002-ci ilin son dəqiqələrini yaşayırıq. İftixar hissi ilə deyə bilərik ki, 2002-ci il Azərbaycan xalqı
üçün, ölkəmiz üçün uğurlu olmuşdur. Bu ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi möhkəmlənmiş,
qurduğumuz, yaratdığımız hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlət inkişaf etmiş, Azərbaycanda vətəndaş
cəmiyyəti bərqərar olmuş, mətbuat azadlığı, insan haqlarının qorunması Azərbaycan dövlətinin siyasətinin
əsas istiqamətlərindən biri olmuşdur.
Azərbaycanda iqtisadiyyat ardıcıl surətdə inkişaf edir. İqtisadi islahatlar həyata keçirilir və bunların
nəticəsində Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatı artıq geniş yer almışdır. Sahibkarlıq fəaliyyəti bütün imkanları
əldə etmişdir. Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafını sübut edən göstəricilər çoxdur. Mən bir neçəsini qeyd
etmək istəyirəm.
Ümumi daxili məhsul 10,5 faiz artmış, kənd təsərrüfatı istehsalı 6 faiz artmışdır. Sənaye istehsalı 3,5 faiz
artmışdır. Ən sevindirici göstərici odur ki, bir il müddətində Azərbaycana 2 milyard dollar həcmində
investisiya qoyulmuşdur. Onun 1 milyard 700 milyon dolları xarici investisiya, 300 milyon dolları isə daxili
investisiyadır. Bu, gələcəkdə iqtisadiyyatın inkişafı üçün böyük bir amildir. Bütün bunların nəticəsində
xalqımızın rifah halı yaxşılaşmışdır. Orta hesabla, işləyənlərin əmək haqqı 20 faiz, pensiyalar 20 faiz
artmışdır.
Azərbaycanın ordusu daha da güclənmiş, Azərbaycan dövlətçiliyinin və xalqın, vətəndaşların
hüquqlarının müdafiəsini təmin edən hüquq-mühafizə orqanlarının işi təkmilləşmişdir.
Beləliklə, ölkəmiz ötən ildə böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycanda çox xoş əhval-ruhiyyə
yaranmış və belə əhval-ruhiyyə ilə biz 2003-cü ili qarşılayırıq. 2003-cü il Azərbaycan üçün daha uğurlu
olacaqdır. Çünki həm 2002-ci ildə, həm də əvvəlki illərdə görülən işlər, həyata keçirdiyimiz daxili və xarici
siyasət Azərbaycanı ilbəil inkişaf etdirir.
Xarici siyasət sahəsində bizim nailiyyətlərimiz Azərbaycanın mövqelərini daha da
möhkəmləndirməkdən ibarət olubdur. Azərbaycan bütün beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunub, beynəlxalq
təşkilatların keçirdikləri müxtəlif toplantılarda Azərbaycan öz mövqelərini bəyan edib, onları müdafiə edib
və onların tanınmasına nail olubdur.
2003-cü ildə Azərbaycanın sürətli inkişafını təmin edəcək qəbul etdiyimiz dövlət büdcəsidir. Dövlət
büdcəsi artıq elan olunub, onun icrası üçün lazımi Fərmanlar imzalanıb və 2003-cü ilin əvvəlindən onun
icrası təmin edilməlidir. İnanıram ki, dövlət büdcəsinin ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi Azərbaycanda
iqtisadiyyatı daha da inkişaf etdirəcək və əhalinin rifah halını daha da yaxşılaşdıracaqdır.
Azərbaycanın 2003-cü il üçün dövlət büdcəsi 1 milyard 200 milyon dollar həcmindədir. Müqayisə üçün
demək istəyirəm ki, 1994-cü ildən bəri Azərbaycanın dövlət büdcəsi 17 dəfə artmışdır. 1996-cı ildə
Azərbaycanın büdcəsi 640 milyon dollar həcmində olmuşdur. İndi isə gördüyünüz kimi, 1 milyard 200
milyon dollardır. Bu onu göstərir ki, ilbəil Azərbaycanda iqtisadiyyat inkişaf edir və ölkənin gəlirləri artır.
Bu da bizə qarşımızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün əsas yaradır.
Bizim problemlərimiz də çoxdur. Hər sahədə problemlər var, bu, təbii bir haldır. Bu gün həll olunan
məsələ artıq sabah günün tələblərinə cavab vermir. Ona görə də daim hərəkətdəyik, daim inkişafdayıq.
Ancaq bir problem, Azərbaycanın demək olar ki, yarasıdır, bu da Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsidir və onun indiyə qədər həll olunmamasıdır. 2002-ci ildə bu sahədə çox işlər görülübdür.
Birincisi, Minsk qrupunun həmsədrlərinin fəaliyyətini mən müsbət qiymətləndirirəm. Bundan başqa,
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri arasında bilavasitə görüşlər keçirilir. Onu demək istəyirəm ki,
Azərbaycan Prezidenti hansı beynəlxalq təşkilatda olursa, hansı ölkəni ziyarət edirsə, ya Azərbaycanda,
yaxud da digər ölkələrdə hansı dövlət başçısı ilə görüşürsə, danışıqların əsas hissəsini ErmənistanAzərbaycan münaqişəsi, Dağlıq Qarabağ problemi təşkil edir. Deyə bilərəm ki, bu yaxınlarda Praqada
NATO-nun toplantısında hər bir natiqə beş dəqiqə söz demək hüququ verilmişdi. Mən bu beş dəqiqədən bir
az da artıq danışdım, ancaq bütün danışığımın hamısını məhz bu problemə, Azərbaycanın işğal olunmuş
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torpaqlarının azad edilməsinə, ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına, yerindən-yurdundan didərgin düşmüş
soydaşlarımızın yerinə qayıtmasına həsr etdim.
Güman edirəm ki, 2003-cü ildə bu sahədə işlərimiz davam edəcək və biz bu məsələ ilə daha sürətlə, daha
böyük səylə məşğul olacağıq və əminəm ki, məsələni sülh yolu ilə həll edəcəyik. Buna heç kəsin şübhəsi
olmasın. Bəzən bizim cəmiyyətdə bu məsələni müharibə yolu ilə həll etmək fikirləri meydana çıxır. Bu yol
heç vaxt inkar olunmur. Ancaq biz hələ çalışmalıyıq ki, sülh yolunun imkanlarından sona qədər istifadə
edək. Güman edirəm ki, biz bu yolla gedərək, istədiyimizə nail ola biləcəyik.
Biz 2003-cü ilə böyük nikbinliklə baxırıq. Ölkəmizdə yaranmış ictimai-siyasi sabitlik davam edir. Biz
insanlara rahat yaşamaq imkanı yaratmışıq və insanların həyat tərzinin ilbəil, aybaay yaxşılaşması üçün
çalışırıq və bundan sonra da çalışacağıq. Ümidvaram ki, bizim hamımızın birlikdə göstərdiyimiz səylər
2003-cü ildə öz gözəl nəticələrini verəcəkdir.
Bu gün Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günüdür. Mən bu münasibətlə Azərbaycan xalqını,
vətəndaşlarımızı və bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıları təbrik edirəm və onları bir daha, bir daha
birliyə, həmrəyliyə dəvət edirəm.
Əziz dostlar, Yeni iliniz mübarək olsun!
Sağ olun.
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