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TÜRKİYƏNİN ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ SƏDRİ RƏCƏB TAYYİB
ƏRDOĞAN VƏ ONUN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
7 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli cənab Ərdoğan!
Hörmətli nazirlər!
Hörmətli qonaqlar!
Siz Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa gətirmisiniz! Sizin bu səfəriniz bizim üçün çox əhəmiyyətli və
qiymətlidir. Çünki Türkiyədə hökumət dəyişikliyi baş veribdir. Biz Türkiyədəki işlərin hamısını daim ürəkdən,
qəlbdən, Türkiyəyə bağlı olaraq izləmişik. Ona görə də belə bir səfərin indi baş verməsini mən Türkiyə–
Azərbaycan əlaqələrində xüsusi tarixi əhəmiyyətə malik olan bir hadisə hesab edirəm.
Cənab Ərdoğan, keçən il noyabr ayında Türkiyədə keçirilmiş seçkilərdə böyük qələbə qazandığınıza görə,
Ədalət və İnkişaf Partiyası böyük qələbə qazandığına görə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu qələbəniz sizə Böyük
Millət Məclisində çoxsaylı millət vəkillərinin olmasını təmin edib və beləliklə, Ədalət və İnkişaf Partiyası
təkbaşına Türkiyədə hökumət təşkil etmək, iqtidarda olmaq imkanı əldə edibdir. Bu, Türkiyənin tarixində çox
əlamətdar hadisədir. Biz indi sizinlə söhbət edəndə tarixə bir az nəzər saldıq. Keçmişdə belə hallar çox az
olmuşdur. Amma hər dəfə hökumət təkbaşına iqtidarda olan qüvvələr tərəfindən idarə olunarkən Türkiyə yüksəlmiş, inkişaf etmişdir. Ona görə də mən düşünürəm ki, Türkiyə Cümhuriyyətinin vətəndaşları sizə çox səs
verərək, sizi bu cür böyük uğurla seçərək, təbiidir ki, sizə böyük ümidlər bəsləyiblər. Güman edirəm ki, sizin
partiya və yaratdığınız hökumət bu ümidləri doğruldacaqdır.
Cənab Ərdoğan, mən sizi xüsusi təbrik edirəm. Çünki sizin partiya sədri olmağınız və bu partiyaya böyük
uğur qazandırmağınız da qeyri-adi hadisədir. İndi siz onun problemlərini hamıdan yaxşı bilirsiniz. Sizin hələ
indiyə qədər millət vəkili olmaq imkanınız yoxdur, amma belə olan halda da sizin qurduğunuz, yaratdığınız,
başçılıq etdiyiniz partiyanın xalq arasında bu cür hörmət qazanması, səs alması şəxsən sizin fəaliyyətinizin çox
yüksək qiymətidir. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. Şübhə yoxdur ki, siz millət vəkili olacaqsınız.
Güman edirəm, siz Baş nazir də təyin olunacaq, hökumətə başçılıq edəcəksiniz. Ancaq bunlar hamısı qeyri-adi
bir prosesdə getdiyinə görə mən buna xüsusi əhəmiyyət verirəm.
Cənab Ərdoğan, qələbə qazandıqdan sonra şəxsən sizin dinamik fəaliyyətinizi də biz Azərbaycanda çox
böyük sevgi və məhəbbətlə izləyirik. Mən bunu alqışlayıram. Çünki Türkiyə Cümhuriyyəti dünyanın böyük
ölkələrindən biridir. Türkiyə Cümhuriyyəti inkişaf etmiş bir dövlətdir, demokratik ölkədir, bazar iqtisadiyyatı
yolu ilə gedən ölkədir. Uzun illər NATO-nun tərkibində olan bir ölkədir. Belə bir ölkənin hökuməti, təbiidir ki,
gərək dinamik olmağa qadir olsun. Sizin ilk addımlarınız, Türkiyənin Avropa Birliyinə daxil olması
istiqamətindəki fəaliyyətiniz, Kipr məsələsi ilə əlaqədar fəaliyyətiniz – bunlar hamısı onu göstərir ki, sizin
əlinizdə Baş nazir mandatı olanda bu işləri daha çox, daha asanlıqla görəcəksiniz. Mən bütün bunlara görə sizi
təbrik edirəm. Bunlar hamısı sevindirici hallardır.
Sizin bu qələbənizi, Türkiyənin indi belə inkişaf yoluna düşməsini biz Azərbaycanda özümüzün belə bir
səviyyəyə qalxmağımız kimi qəbul edirik. Çünki Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələr, dostluq, qardaşlıq
əlaqələri əvvəldən olubdur. Təbiidir, bizim dərin köklərimiz məlumdur. Ancaq Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini əldə edəndən sonra Türkiyə həmişə Azərbaycanın ən yaxın dostu, qardaşı olubdur. Bu gün də
belədir. Artıq biz bir-birimiz ilə strateji əməkdaşlıq səviyyəsində əlaqələr həyata keçiririk. Elə bir sahə yoxdur
ki, bizim orada əməkdaşlığımız olmasın.
Təbiidir ki, əsas sahələrdən biri də Türkiyə ilə Azərbaycanı bağlayan, Azərbaycanın böyük təbii
sərvətlərinin, Xəzər dənizində olan sərvətlərin dünya bazarlarına çıxarılması üçün Bakı–Tbilisi–Ceyhan boru
xəttinin məhz Türkiyənin ərazisindən keçirilməsi, Azərbaycanın böyük təbii qaz ehtiyatlarının yenə də
Türkiyəyə və Türkiyədən Avropaya çıxarılması haqqında bizim birgə qərarlarımız və bir çox başqa işlərimizdir.
Bunlar bizim hələ görəcəyimiz işlərin əsasıdır. Qarşıda çox böyük imkanlar, böyük perspektivlər var. Onlardan
da biz birgə istifadə edəcəyik.
Mən sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmisiniz! Sizin Azərbaycanda az müddətdə olmağınıza baxmayaraq,
biz çalışacağıq sizə şərait yaradaq ki, maksimum çox iş görə biləsiniz. Buyurun.
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Hörmətli Cümhur başqanım!
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Hörmətli nazirlər!
Çox təşəkkür edirəm. Biz, nümayəndə heyətinin bütün üzvləri qardaş Azərbaycanı ziyarət etməkdən və
zati-aliləri ilə bir arada olmaqdan böyük məmnunluq və şərəf duyuruq. Təbii, biz bu gün yenə öz evimizdəyik.
On il bundan öncə Azərbaycana gəlmişdim, o gündən bu günə baxanda Azərbaycanda zati-alilərinin rəhbərliyi
altında əldə olunan nailiyyətləri, inkişafı, çox fərqli inkişafı görürəm. Doğrudan da Azərbaycan çox ciddi bir
dəyişiklik yolunu keçmiş, çağdaşlaşma yolunda çox ciddi bir dəyişikliyi bacarmışdır. İnanıram ki, bu dəyişiklik
dünyada da örnək bir yer alır.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında, əslində, anlatmağa ehtiyac olmayan çox ciddi qardaşlıq kökləri var. Biz
hər şeydən əvvəl qardaşıq. Təbii, bu qardaşlıq kökləri bizim iş adamlarımızın Azərbaycanın daxilində gördüklərində, sizlərin onlara qucağınızı açmağınızda özünü göstərir. Amma könlümüz bunun daha çox olmasını
istəyir. İnşallah, bu Sizin onlara göstərəcəyiniz himayə ilə daha da irəliyə gedəcəkdir. Mən buna inanıram.
Bizim əl-ələ verərək həm siyasətdə, həm iqtisadiyyatda, həm də mədəni sahədə bunları yüksəlişlə irəliyə
aparmaq və inkişaf etdirməyimiz əsas şərtdir. Hazırda bizim ən önəmli münasibətlərimizi daha da genişləndirmək üçün əsas sahələr onlar olduğu üçün biz bu gün buraya Xarici İşlər nazirimizi, Daxili İşlər nazirimizi,
Enerji nazirimizi və Mədəniyyət nazirimizi də gətirmişik.
Təbiidir ki, noyabrın 3-də Türkiyə yeni bir dövrə qədəm qoydu. Xalqımız bizə parlamentdə yerlərin 66
faizi ilə təmsil olunmaq hüququ verdi. Bu, seçim sistemindən qaynaqlanan bir fərqlilikdir. Xalq bizə 34,4 faiz
səs verdi və bizim partiya parlamentdə yerlərin 66 faizini qazandı. Təbiidir ki, bu bizim üzərimizdə çox böyük
məsuliyyət qoyur. Biz də bu məsuliyyəti bilərək, Sizin də bir az əvvəl dediyiniz kimi, əvvəlcə Avropa Birliyi ilə
bağlı münasibətlərdə yüksək bir dinamiklik göstərdik, 20 gündə Avropa Birliyinin üzvü olan 14 ölkəni ziyarət
etdik. Arada Amerika Birləşmiş Ştatlarını ziyarət etdik. Sonra Rusiyaya bir ziyarətimiz oldu. Ondan sonra da
dedik ki, indi artıq türk cümhuriyyətlərini ziyarətə başlamalıyıq və bunu Azərbaycandan başladıq.
Ramazan ayında yemək zamanı dəyərli böyük elçinizə söyləmişdim. Demişdim ki, inşallah, yaxın
vaxtlarda türk cümhuriyyətlərini ziyarətə başlayacağıq və ilk səfər edəcəyimiz yer Azərbaycan olacaqdır. Bu
gün ona söylədim ki, artıq bu səfəri həyata keçiririk. İndi buradan Türkmənistana, daha sonra da Qazaxıstana
səfər edib ilk turu bitirəcəyik. Sonra isə inşallah, ikinci turu yerinə yetirəcəyik.
Bizim aramızda olan qardaşlıq telləri yalnız keçmişimizdən deyil, həm də gələcəyimizdən ilham alır. Çünki
qardaşların arasındakı bağlar zaman baxımından sərhədsizdir. Arzumuz, diləyimiz bu həmrəyliyimizi, bu
birliyimizi, bu bərabərliyimizi gələcəyə doğru daha şövqlə, sevgi və məhəbbətlə aparmaqdır. Çünki bizə bizdən
fayda var. Bunu bacarmağımız lazımdır.
Az öncə sizə ifadə etdiyimiz kimi, inşallah, Bakı–Tbilisi–Ceyhan 2005-ci ildə yox, daha tez hazır olsun.
Bizim Enerji naziri də buradadır. Böyük səylə, gecə-gündüz durmadan işləməklə bunu daha erkən bitirmək
lazımdır. Çünki zamanla yarışmaq məcburiyyətindəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox gözəl.
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Bəli, zamanla yarışacağıq və bu işi tezliklə bitirməyimiz lazımdır.
Eyni şəkildə mədəniyyət sahəsində fəaliyyətimizi daha çox zənginləşdirməyimiz lazımdır. Bizim ortaq
mədəniyyətimiz var. Bunun zənginləşdirilməsi lazımdır. Çünki mədəniyyət mədəniyyətdir, əgər mədəniyyətimiz yoxdursa, demək, mədəniyyət baxımından dünyada da yoxsan. Azərbaycanın bu sahədə çox dərin
zənginliyi var. Mən bələdiyyə başqanı olduğum dövrdə Azərbaycan ilə çox sıx əlaqələrim var idi. Bunları
hörmətli naziriniz də bilir. İnşallah, bundan sonra bunu daha da artıraraq davam etdirəcəyik. Hazırda bu
çalışmalar davam edir və edəcəkdir.
Enerji sektorunda söylədiyimizdən əlavə, daxili işlərdə də – hörmətli Daxili İşlər nazirimiz də buradadır,
onların keçmişə əsaslanan zəngin təcrübələri var – əlaqələrimizi davam etdirmək amalı ilə birlik, bərabərlik,
bütünlük içində gələcəyə yönəldilmiş fəaliyyətimizi sürdürəcəyik.
Hörmətli Cümhur başqanım, çox qiymətli vaxtınızı nümayəndə heyətimizə ayırdığınıza görə Sizə təkrar
təşəkkür edirəm. Bu görüşümüzün bundan sonra müştərək atacağımız addımlar üçün xeyirli olmasını diləyirəm.
Təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Görüş başa çatdıqdan sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Türkiyənin Ədalət və İnkişaf
Partiyasının sədri Rəcəb Tayyib Ərdoğanın birgə mətbuat konfransı və bəyanatlarla çıxışları
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin bəyanatı
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Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Sizin hamınızı salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, bu gün Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrində əlamətdar
hadisə baş verir. Türkiyə Cümhuriyyətində keçən ilin noyabrında seçkilərdə uğur qazanmış Ədalət və İnkişaf
Partiyası təkbaşına hakimiyyətə gəlib və hökumət qurubdur. Partiyanın sədri, bizim hörmətli dostumuz cənab
Ərdoğan bir neçə çox mühüm xarici səfərdən sonra Qafqaza, Orta Asiya cümhuriyyətlərinə səfərlərinə
Azərbaycandan başlayıbdır. Mən bu münasibətlə həm dostumuz cənab Ərdoğana, həm də onu müşayiət edən
şəxslərin hamısına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Bu da əlamətdar hadisədir ki,
bu səfərlər yenə də Azərbaycandan başlayır. Amma eyni zamanda bu təbiidir, əgər başqa birisi olsaydı, ola bilər
ki, onu anlamaq çətin olardı. Bunun səbəbini siz bilirsiniz. Türkiyə və Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq,
strateji əməkdaşlıq əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır, həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir və bu dostluq
əlaqələrini Azərbaycanda həmişə yüksək qiymətləndiriblər, bu gün də biz yüksək qiymətləndiririk. Məhz bu
dostluq, qardaşlıq əlaqələri Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra onun
inkişafında mühüm rol oynayıbdır. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini
əldə edəndən Türkiyə həmişə Azərbaycanla bərabər olub, bir yerdə olub və Azərbaycanın bütün qayğılarını
bölüşübdür. Dedim ki, bizim əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və həyatın bütün sahələrini əhatə edir.
Ancaq hesab edirəm ki, indi Türkiyədə yeni hökumət yaranandan sonra bir partiyanın iqtidarda olması Türkiyə
Cümhuriyyətinin sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaradıb və belə halda, təbii ki, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri də
gərək o sürətli inkişafla ayaqlaşsın. Yəni onunla bərabər getməyə qadir olsun.
Güman edirəm ki, biz buna da nail ola biləcəyik. Mən bir daha sizə deyirəm ki, xoş gəlmisiniz. Biz bu gün
çox səmərəli danışıqlar apardıq. Cənab Ərdoğanla mən başbaşa, təkbətək danışdıq. Doğrudur, biz reqlamenti
pozduq və bir-iki dəfə protokol şöbəsindən gəlib bizə dedilər ki, vaxt keçdi. Amma elə bil ki, biz heç
danışmamışdıq. Bizim danışmağımız üçün 1-2 saat azdır. Saatlar lazımdır. İnşallah, bu da olacaqdır. Güman
edirəm ki, yaxın vaxtlarda cənab Ərdoğan Türkiyənin Baş naziri olacaq, ondan sonra mənim dəvətim var,
dəvətimi qəbul edib yenə də ilk olaraq Azərbaycana səfər edəcəkdir. Proqramı biz onda daha geniş tutacağıq.
Bizim daha çox söhbət etməyə, danışmağa, Azərbaycanda belə bir söz var, dərdləşməyə vaxtımız olacaqdır
Sağ olun, mən sizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sözü sizə verirəm.
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın bəyanatı
Möhtərəm mətbuat nümayəndələri!
Azərbaycanı ziyarət etməkdən və cənab prezident Heydər Əliyevlə bir arada olmaqdan böyük bir səadət və
şərəf duymaqdayam. Cənab Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın əldə etdiyi inkişaf və nailiyyətlər
həmişə bizim diqqət mərkəzimizdədir. Bu gün cənab Heydər Əliyevlə son dərəcə faydalı danışıqlar apardıq.
Türkiyə ilə Azərbaycan arasında dərin qardaşlıq və dostluq münasibətləri mövcuddur. Kifayət qədər yüksək
səviyyədə olan ikitərəfli münasibətlərimizin daha da inkişaf etdirilməsinin ölkələrimizin mənafeyi üçün mühüm
nəticələr doğuracağına inanırıq. Ürəkdən inanırıq ki, bu ziyarətimiz də əlaqələrimizin daha da inkişafına mühüm
töhfə verəcəkdir. Türkiyə Azərbaycanla əlaqələrini və əməkdaşlığını daha da inkişaf etdirmək əzmindədir.
Cənab Əliyevin iş başına gəlməsindən bəri Azərbaycanın da eyni əzm və qərarlılıq içində olduğuna şahidik.
Cənab prezidentə də dediyim kimi, biz qardaş və dost olmaqla yanaşı, ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə
strateji bir həmrəylik və ortaqlıq mövcuddur. Bu çərçivədə bəzi məsələləri aşkarlıq şəraitində müzakirə
etməyimizin lazımlı və faydalı olduğunu düşünürəm.
Bu səfərə gələndə özümlə təxminən 150 türk iş adamını, ictimai təşkilatların rəhbərlərini, o cümlədən
Türkiyə Ticarət Palatasının rəhbərlərini də buraya gətirdim. Onlarla bərabər 50-yə yaxın mətbuat işçisi də bu
səfəri işıqlandırmaq üçün buraya gəlmişdir. Dörd nazirimiz, Ədalət və İnkişaf Partiyası sədrinin bəzi
müavinləri, müşavirlərimiz mənimlə bərabərdirlər. Bu da Azərbaycana səfərimizə verdiyimiz böyük əhəmiyyətə
bir sübutdur.
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Bakı–Tbilisi–Ceyhan layihəsinin həyata keçirilməsində ölkələrimizin gərgin səyləri artıq öz bəhrəsini
vermişdir. Marşrutun haradan keçməsi barədə Gürcüstanda yaşanan problemin aradan qaldırılması sevindirici
bir hadisədir. Türkiyə bundan sonra belə problemlərin ortaya çıxmaması üçün məsələni ciddi şəkildə
izləyəcəkdir.
Bir az əvvəl bu barədə möhtərəm prezidentimizə də fikrimi bildirdim. Bizim zənnimizcə, 2005-ci il çox
uzaqdır. Biz zamana qarşı yarışmağa məcburuq. Bu işi nə qədər qısa müddət ərzində həll edə bilsək, o qədər çox
uğur qazanacağıq.
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Bundan sonrakı əsas işimiz isə Bakı–Ərzurum qaz kəmərinin tikintisini gercəkləşdirməkdir. Bu layihənin
həyata keçirilməsi nəticəsində Azərbaycan qazı Türkiyə üzərindən Avropaya nəql ediləcəkdir. Sahab terminala
gedərək bu işlərə nə qədər böyük əhəmiyyət verdiyimizi əyani şəkildə göstərəcəyik.
2000-ci ildə ölkələrimiz arasında olan 326 milyon dollarlıq ticarətin həcmi 2001-ci ildə 295 milyon dollara
düşmüşdür. Bu da 11 faizlik bir azalma deməkdir. Təəssüf ki, bu meyl 2002-ci ildə də davam etmişdir. Digər
tərəfdən, Azərbaycana qoyulan sərmayəmiz 2001-ci ildə 723 milyon dollar təşkil etmişdir. Biz Azərbaycanda
aparılan iqtisadi islahatları dəstəkləyir və imkanımız daxilində ona kömək etməyə çalışırıq. Bununla bərabər,
inanırıq ki, vergi, gömrük, maliyyə və nəqliyyat bölmələrində mövcud olan problemlər Azərbaycanın möhtərəm
Baş nazirinin göstərişləri ilə aradan qaldırılacaqdır.
Biz ortaq bir mədəniyyətə mənsubuq. Bu mənada mədəniyyət sahəsində də atacağımız ciddi addımlar var.
Ona görə də Mədəniyyət nazirimizi də özümlə gətirdim. Mədəni əlaqələr sahəsində aramızdakı münasibətləri
daha da möhkəmləndirəcəyimizə inanıram.
Daxili işlər sahəsində də bəzi müştərək addımlar atmalıyıq. Daxili İşlər nazirimiz də mənimlə birlikdədir.
Daxili İşlər nazirliklərimiz arasında əməkdaşlıq daha da qüvvətləndiriləcəkdir. Xarici İşlər nazirimiz də nümayəndə heyətinin tərkibindədir. Nazirimiz Azərbaycanda həmkarları ilə lazım olan məsələləri müzakirə
edəcəkdir. Mən inanıram ki, sahab bütün bu sahələrdə geniş danışıqlar gedəcəkdir.
Öz dəyərli vaxtını bizimlə görüşə ayırdığı üçün sizin hüzurunuzda cənab prezident Heydər Əliyevə
nümayəndə heyətimiz adından öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Sağ olun.
* * *
Daha sonra Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev və Rəcəb Tayyib Ərdoğan jurnalistlərin suallarına
cavab verdilər.
S u a l: Cənab Ərdoğan, bu sualı buradakı bütün türk jurnalistləri adından verirəm. Biz Türkiyədən
yola düşdükdən dərhal sonra Hakim Kanatoğlunun bir açıqlaması oldu. Onun sözlərindən belə çıxır ki, 3
noyabr seçkilərindən sonra Siirt vilayətində keçiriləcək təkrar seçkilərdə də siz namizəd ola bilməyəcəksiniz. Bunun üçün seçicilərin siyahılarının yenidən tərtib edilməsi kimi maneələr var. Bu barədə
sizin fikriniz necədir?
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Mən bu suala Türkiyəyə qayıtdıqdan sonra cavab vermək istərdim.
S u a l: Cənab Ərdoğan, Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrinin indiki səviyyəsini necə
qiymətləndirirsiniz?
Rəhbərlik etdiyiniz partiya hakimiyyətə gəldikdən sonra bu əlaqələri necə inkişaf etdirəcək?
Azərbaycanın hazırkı inkişafı və perspektivləri Türkiyədən necə görünür?
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Bir az əvvəl də dediyim kimi, bu günə qədər olan münasibətləri
kifayət qədər parlaq hesab etmirik. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm də mədəni sahələrdə münasibətləri qüvvətləndirməliyik. Bir az əvvəl möhtərəm prezidentimiz Heydər Əliyevə də söylədim. Biz üzərimizə düşən hər şeyi
etməyə hazırıq. Mən bu məsələ ilə bağlı hörmətli Baş nazirimiz Abdullah Gülün salamlarını və düşüncələrini də
çatdırmaq istəyirəm. Mənimlə eyni təyyarədə gələn iş adamları və burada çalışan türk iş adamları Azərbaycanda
daha çox sərmayə qoymağı arzulayırlar. Onlar möhtərəm prezident Heydər Əliyevə ümidvardırlar. Bundan
başqa, ölkələrimiz arasında ticarətin həcmini də sürətlə artırmalıyıq.
S u a l: Cənab Prezident, cənab Sədr, mən hər ikinizə eyni sualla müraciət etmək istəyirəm.
Azərbaycan–Türkiyə münasibətlərində bir sıxıntı və ya problem olubmu, əgər olubsa, bu, aradan
qaldırıldımı? Möhtərəm Heydər Əliyev Türkiyə ilə əlaqələrində hər hansı problem ilə üzləşdimi, cənab
Ərdoğan Azərbaycan–Türkiyə əlaqələrini kifayət qədər möhkəm hesab edirmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən dedim ki, Türkiyə–Azərbaycan əlaqələri çox yüksək səviyyədədir. Bunu bir
daha təkrar edirəm. Amma problem deyəndə, problemsiz həyat olmur. Problem olur və biz onu həll edirik. Türkiyə ilə Azərbaycan arasında həll edilə bilməyəcək problem yoxdur, olmayıbdır. Keçmişdə bir-iki xətalar baş
vermişdir. Onlar da məlumdur. Onları yada salmaq istəmirəm. Ancaq bizim dövlətlər arasında, hökumətlər arasında həllini tapa bilməyən problem yoxdur. Problemləri biz birlikdə həll edirik.
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Mən də cənab prezidentin sözləri ilə razıyam. Onu da əlavə etmək
istəyirəm ki, keçmişdə olmuş xətaları gələcəyə aparmaq siyasətin xarakterinə ziddir. Siyasət əsla kin qəbul
etməz. Xüsusilə qardaşlar arasında bu əsla mükmün deyildir. Biz bunların hamısının üstündən keçib gedirik,
tariximizdə yeni səhifələr açaraq, aramızdakı münasibətləri, ticarətin həcmini artıraraq həmrəylik içində
gələcəyə addımlayırıq və addımlayacağıq.
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S u a l: Cənab Ərdoğan, 15 ilə yaxın davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Türkiyə hər zaman
Azərbaycanın ədalətli mövqeyini dəstəkləyibdir. Amma Avropa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının bəzi
siyasi və iqtisadi dairələri, bir sıra maliyyə qurumları Türkiyənin Ermənistanla diplomatik əlaqələr
qurmaq, iqtisadi münasibətlər yaratması üçün təzyiqlər göstərirlər. Dağlıq Qarabağ problemi həll
edilmədiyi təqdirdə, Ermənistanın Türkiyəyə ərazi iddiaları irəli sürdüyü bir halda Türkiyə bu addımı
atacaqmı? Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycana dəstəyini davam etdirəcəkmi?
R ə c ə b T a y y i b Ə r d o ğ a n: Bu məsələ ilə əlaqədar Türkiyənin bu günə qədər yürütdüyü siyasət
məlumdur. Biz heç vaxt azəri qardaşlarımızı incidəcək bir addım atmadıq. Bu, mümkün də deyildir. Biz cənab
Heydər Əliyev ilə Robert Köçəryan arasında davam edən danışıqların Azərbaycan üçün xeyirli bir nəticə ilə
başa çatmasını diləyirik. Minsk prosesini müsbət bir mexanizm olaraq qəbul edirik, ancaq bir nəticə verməməsini də təəccüblə qarşılayırıq. Bu baxımdan Türkiyə bu günə qədər yürütdüyü siyasəti bundan sonra da
davam etdirəcəkdir. Biz hər zaman azəri qardaşlarımızın yanında olacağıq.
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"ULDUZ" SARAYINDA TÜRKİYƏNİN ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ
SƏDRİ RƏCƏB TAYYİB ƏRDOĞANIN ŞƏRƏFİNƏ ZİYAFƏTDƏ NİTQİ
7 yanvar 2003-cü il
Hörmətli cənab Ərdoğan!
Hörmətli nazirlər!
Hörmətli qonaqlar, dostlar!
Sizi Azərbaycanda bir daha səmimi qəlbdən salamlayıram və Azərbaycana bu səfərinizdən böyük
məmnunluq hissi duyuram.
Biz bu gün az vaxt içərisində çox işlər gördük. Birincisi, cənab Ərdoğanla şəxsən tanış olduq. Biz vaxtilə
İstanbulda da görüşmüşdük, bir yerdə yemək də yemişdik. O başqa. Amma indi isə cənab Ərdoğan Türkiyə
hökumətinin lideridir, seçkilərdə gözlənilməmiş böyük nailiyyət əldə etmiş Ədalət və İnkişaf Partiyasının
sədridir. Təbiidir ki, indi bu görüşümüz tamamilə başqa xarakter daşıyır.
Cənab Ərdoğan, mən sizinlə təkbətək danışıqdan, apardığımız fikir mübadiləsindən çox məmnunam. Bizim
fikirlərimiz üst-üstə düşür və indiyə qədər olduğu kimi, bu gün də siz də, mən də Türkiyə-Azərbaycan
əlaqələrini ən yüksəkdə tuturuq. Mən sizinlə apardığım danışıqlar nəticəsində belə anladım.
Bu səfərin qeyri-adi xarakteri ondan ibarətdir ki, cənab Ərdoğan partiyanın sədri olaraq, öz partiyasını
hakimiyyətə gətirib, partiyasının üzvlərinə hakimiyyət vəzifələri verib, onları Böyük Millət Məclisində,
hökumətdə əyləşdirib və özü də onlara daha yuxarıdan rəhbərlik edir. Bu, tamamilə təbiidir. Çünki dediyim
kimi, bu nailiyyət Türkiyənin tarixində keçmişdə nadir hallarda olubdur. Hər dəfə belə hal, yəni bir partiyanın
təkbaşına iqtidar olması Türkiyəyə çox böyük uğurlar gətirib, Türkiyəni inkişaf etdirib və Türkiyəni
yüksəldibdir.
Xalq indi də səsi Ədalət və İnkişaf Partiyasına verərkən, düşünürəm ki, bu ümidlərlə yaşayır və heç şübhə
etmirəm ki, partiya xalqın bu ümidlərini doğruldacaqdır. Cənab Ərdoğan, belə bir şəraitdə sizin Azərbaycana
səfəriniz, yenə də deyirəm, çox əhəmiyyətlidir. Demək, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri Türkiyə siyasətində yenə
də prioritet xarakter daşıyır. Bizim siyasətimizdə xüsusi yer tutur və bu da bizi məmnun edir.
Qarşımızda böyük yol var. Azərbaycan gənc, müstəqil dövlətdir. Biz 11 ildir ki, müstəqillik dövründə
yaşayırıq, problemlərimiz var. Ən böyük problem Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunması və işğal edilmiş torpaqlardan bir milyondan
artıq Azərbaycan vətəndaşının zorla çıxarılması, onların çadırlarda yaşamasıdır. Bu problem bizim, Azərbaycan
dövlətinin böyük yarasıdır. Biz bu problemi həll etməyə çalışırıq. Bu barədə Türkiyə ilə daim məsləhətləşirik.
Türkiyənin dəstəyinə ümid bəsləyirik. Türkiyə bizimlə bərabərdir. Amma təəssüflər olsun, hələ ki, bunu həll edə
bilməmişik. Ancaq inanıram ki, biz bunu həll edəcəyik.
Müstəqil Azərbaycanın, gənc dövlətin qarşısında başqa problemlər də var. İndi biz bazar iqtisadiyyatına
keçmişik. Bazar iqtisadiyyatının xüsusiyyətləri Türkiyədə yaxşı məlumdur. Keçmiş zamanlarda Türkiyə bu
dövrü yaşayıbdır. İndi biz də yaşayırıq. Ancaq əgər bizim torpaqlarımız işğal olunmasaydı, bir milyondan artıq
vətəndaşımız öz yerindən-yurdundan çıxarılıb çadırlarda, işsiz vəziyyətdə olmasaydı, müstəqil dövlətimizin
qarşısında olan digər problemləri daha da asanlıqla, uğurla həll edə bilərdik. Ancaq buna baxmayaraq, biz
irəliləyirik.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı 1996-cı ildən başlayaraq ilbəil inkişaf edir. Biz 2002-ci ildə də yeni nəticələr
əldə etmişik. Bizim 2003-cü ilə böyük planlarımız var. Ancaq hələ ki, Azərbaycanda bazar iqtisadiyyatını tam
bərqərar etmək, özəlləşdirməni sona çatdırmaq üçün, sahibkarlığı inkişaf etdirmək, hər bir sahibkarın səmərəli
işləməsinə şərait yaratmaq üçün görüləsi işlərimiz çoxdur.
Biz öz inkişaf yolumuzun bir hissəsini xarici investisiyanın Azərbaycana cəlb olunmasında görürük. Bu
barədə də çox işlər görmüşük, neft və qaz sektoruna böyük investisiyalar gəlibdir. 2002-ci ildə Azərbaycana 2
milyard dollar investisiya qoyulubdur. Razı olun ki, kiçik bir ölkəyə, cəmi 8 milyon əhalisi olan ölkəyə bir ildə
2 milyard dollar investisiya qoyulması, – bunun 1 milyard 700 milyon dolları xarici investisiyadır, 300 milyon
dollar isə daxili investisiyadır, – böyük işdir. Ancaq bu da bizi qane etmir. İnvestisiya qoyulmasında biz
Türkiyəni, türk iş adamlarını Azərbaycana daha çox cəlb etmək istəyirik.
Türkiyənin iş adamları Azərbaycanda çox işlər görüblər. Onların işləri elə şəhərimizdə də görünür. Məsələn,
bizim aeroportun binasının tikilməsində Türkiyənin şirkətləri gözəl işlər görüblər. İndi biz fəxr edirik ki,
beynəlxalq hava limanımız vardır. Amma bir o deyil, başqa çox işlər də görüblər. Ancaq hələ bundan sonra da
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işlər görəcəklər. Ümidvaram ki, cənab Ərdoğanla bərabər gəlmiş iş adamları ilə sabah keçiriləcək görüş və
orada aparılacaq fikir mübadiləsi yeni imkanlar açacaqdır.
Mən bir neçə ay bundan öncə Türkiyədə olarkən, İstanbulda Türkiyənin iş adamları ilə görüşdüm, onları
Azərbaycana dəvət etdim. Ondan sonra Türkiyənin ən böyük iş adamı Sabançı Azərbaycana gəldi. Sonra Şarık
Tara Azərbaycana gəldi, başqaları gəldi, böyük görüşlər keçirdik. İndi cənab Ərdoğan buraya 150 iş adamı
gətiribdir. Heç olmasa, bunlardan 50-si burada yaxşı işləsə, bizim işlərimiz çox irəliyə gedəcəkdir.
Bizim ölkəmiz açıqdır, hər şey açıqdır. İstərdim ki, Türkiyə Azərbaycana daha çox sərmayə qoysun, gəlib
burada iş görsünlər. Xüsusən, istehsal yaratsınlar. İstehsal yeni iş yerləri açır. Bizdə işsizlər çoxdur. İşsizlik
bizim əsas problemlərimizdən biridir. Biz istehsal sahələri yaratmalıyıq. Özümüz də buna çalışırıq və
çalışmalıyıq. Xarici investorlar da özlərini məhz istehsal sahəsində daha çox göstərməlidirlər.
Kommersiya, ticarət, alış-veriş sahələri çox mühüm sahələrdir. Bunları da irəliyə aparmalıyıq. Cənab
Ərdoğan doğru buyurdu ki, 300 milyon dollarlıq ticarət dövriyyəsi Türkiyə və Azərbaycan üçün o qədər də
yararlı bir şey deyildir. Biz bunu artırmalıyıq. Amma eyni zamanda, gərək xarici investorlar Azərbaycanda
istehsal sahələri yaratsınlar. Bizdə olan işsizlərə iş vermək lazımdır. Onlara iş verəndə, istehsal yarananda iş
adamları qoyduqları sərmayələrdən bəhrə götürəcək, bizim adamlar da işlə təmin olunacaqlar. Güman edirəm,
bu sahədə imkan çoxdur və biz bu imkanlardan da istifadə edəcəyik.
Mən bunu xüsusi qeyd etmək istəyirəm, bizi sevindirən odur ki, Türkiyənin həyatında yeni bir dövr açılır,
yeni bir mərhələ açılır. Ədalət və İnkişaf Partiyası təkbaşına iqtidarda olaraq böyük işlər görə bilər. Mən bu gün
cənab Ərdoğanın dediklərindən belə anladım ki, artıq bu işlərin planları var, onlar həyata keçiriləcək,
Türkiyənin iqtisadiyyatı inkişaf edəcəkdir. Türkiyənin iqtisadiyyatı nə qədər çox inkişaf etsə, bunun
Azərbaycana da bir o qədər müsbət təsiri olacaqdır. Biz bunu arzu edirik.
Başqa məsələlərdə, beynəlxalq təşkilatlarda, hər yerdə Türkiyə ilə Azərbaycan bir yerdədir və bir yerdə də
olacağıq. Erməni lobbisinə qarşı bir yerdə mübarizə aparmışıq, bir yerdə də aparacağıq. Ermənilərin guya
türklərin onlara qarşı soyqırım etmələri haqqında fikirlərinin biz həmişə əleyhinə çıxmışıq. Bizim Milli Məclis
bu barədə Fransa parlamentinə etiraz göndərib, başqa bəyanatlar vermişik və bundan sonra da verəcəyik.
Ermənilər Azərbaycanda azərbaycanlıları qırıblar, Türkiyədə türkləri qırıblar. İndi deyirlər ki, guya türklər
erməniləri qırıb, soyqırım ediblər. Bu, doğru deyildir, yalandır.
Siz sabah Şəhidlər xiyabanında olacaqsınız. Güman edirəm, orada türk əsgərlərinin xatirəsinə ucaldılmış
abidəni də görəcəksiniz. O abidə nədir? Qafqaz türk ordusu 1918-ci ildə Azərbaycana gəldi. Əgər o,
Azərbaycana gəlməsəydi, azərbaycanlıları ermənilərin qırğınından xilas etməsəydi, ermənilər burada daha çox
azərbaycanlı qıracaq və hakimiyyətlərini möhkəmləndirəcəkdilər. Ona görə Azərbaycan xalqı minnətdarlıq
əlaməti olaraq, bir neçə il bundan öncə orada o abidəni ucaldıbdır. Mənim dostum, 9-cu cümhur başqanı
Süleyman Dəmirəl ilə birlikdə o abidənin açılışını etmişik. İndi o, bizim Şəhidlər xiyabanı kimi, bütün
azərbaycanlılar üçün eyni dərəcədə ziyarətgah yeridir. Biz həmişə bir olmuşuq, bir olacağıq və birlikdə də hər
yerdə mübarizəmizi aparacağıq.
Atatürkün yaratdığı Türkiyə Cümhuriyyəti 1923-cü ildən indiyə qədər böyük yol keçibdir. Bu yol çox
şərəfli yoldur. İndi Türkiyədə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət var. Bu, çox böyük işdir. Bu işi türk xalqı,
Türkiyənin siyasətçiləri aparıb, bu gün də aparır, gələcəkdə də aparacaqlar.
Mən istəyirəm, badələri Türkiyə Cümhuriyyətinin şərəfinə, türk xalqının şərəfinə, Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunun, qardaşlığın şərəfinə qaldıraq. Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN ƏDALƏT VƏ İNKİŞAF PARTİYASININ SƏDRİ RƏCƏB TAYYİB
ƏRDOĞANLA BİRGƏ KEÇİRİLƏN MƏTBUAT KONFRANSINDA
JURNALİSTLƏR QARŞISINDA BƏYANATI
7 yanvar 2003-cü il
Hörmətli mətbuat nümayəndələri!
Sizin hamınızı salamlayıram və bildirmək istəyirəm ki, bu gün Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrində əlamətdar
hadisə baş verir. Türkiyə Cümhuriyyətində keçən ilin noyabrında seçkilərdə uğur qazanmış Ədalət və İnkişaf
Partiyası təkbaşına hakimiyyətə gəlib və hökumət qurubdur. Partiyanın sədri, bizim hörmətli dostumuz cənab
Ərdoğan bir neçə çox mühüm xarici səfərdən sonra Qafqaza, Orta Asiya cümhuriyyətlərinə səfərlərinə
Azərbaycandan başlayıbdır. Mən bu münasibətlə həm dostumuz cənab Ərdoğana, həm də onu müşayiət edən
şəxslərin hamısına bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycana xoş gəlmisiniz! Bu da əlamətdar hadisədir ki,
bu səfərlər yenə də Azərbaycandan başlayır. Amma eyni zamanda bu təbiidir, əgər başqa birisi olsaydı, ola bilər
ki, onu anlamaq çətin olardı. Bunun səbəbini siz bilirsiniz. Türkiyə və Azərbaycan arasındakı dostluq, qardaşlıq,
strateji əməkdaşlıq əlaqələri xüsusi xarakter daşıyır, həyatımızın bütün sahələrini əhatə edir və bu dostluq
əlaqələrini Azərbaycanda həmişə yüksək qiymətləndiriblər, bu gün də biz yüksək qiymətləndiririk. Məhz bu
dostluq, qardaşlıq əlaqələri Azərbaycan Respublikası öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra onun
inkişafında mühüm rol oynayıbdır. Mən həmişə demişəm, bu gün də deyirəm ki, Azərbaycan öz müstəqilliyini
əldə edəndən Türkiyə həmişə Azərbaycanla bərabər olub, bir yerdə olub və Azərbaycanın bütün qayğılarını
bölüşübdür. Dedim ki, bizim əlaqələrimiz çox yüksək səviyyədədir və həyatın bütün sahələrini əhatə edir.
Ancaq hesab edirəm ki, indi Türkiyədə yeni hökumət yaranandan sonra bir partiyanın iqtidarda olması Türkiyə
cümhuriyyətinin sürətlə inkişaf etməsinə şərait yaradıb və belə halda, təbii ki, Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri də
gərək o sürətli inkişafla ayaqlaşsın. Yəni onunla bərabər getməyə qadir olsun.
Güman edirəm ki, biz buna da nail ola biləcəyik. Mən bir daha sizə deyirəm ki, xoş gəlmisiniz. Biz bu gün
çox səmərəli danışıqlar apardıq. Cənab Ərdoğanla mən başbaşa, təkbətək danışdıq. Doğrudur, biz reqlamenti
pozduq və bir-iki dəfə protokol şöbəsindən gəlib bizə dedilər ki, vaxt keçdi. Amma elə bil ki, biz heç
danışmamışdıq. Bizim danışmağımız üçün 1-2 saat azdır. Saatlar lazımdır. İnşallah, bu da olacaqdır. Güman
edirəm ki, yaxın vaxtlarda cənab Ərdoğan Türkiyənin baş naziri olacaq, ondan sonra mənim dəvətim var,
dəvətimi qəbul edib yenə də ilk olaraq Azərbaycana səfər edəcəkdir. Proqramı biz onda daha geniş tutacağıq.
Bizim daha çox söhbət etməyə, danışmağa, Azərbaycanda belə bir söz var, dərdləşməyə vaxtımız olacaqdır.
Sağ olun, mən sizə öz hörmət və ehtiramımı bildirirəm. Sözü sizə verirəm.
"Azərbaycan" qəzeti, 8 yanvar 2003-cü il
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ANS ŞİRKƏTLƏR QRUPUNUN VƏ ÇİNGİZ MUSTAFAYEV ADINA FONDUN
TƏSİS ETDİYİ "2002-ci İLİN ADAMI" MÜKAFATININ VƏ DİPLOMUNUN
TƏQDİM OLUNMASI MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
11 yanvar 2003-cü il
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi bu gün bu mərasimdə səmimi qəlbdən salamlayıram və belə bir qeyri-adi görüşdə hamımızın bir
yerdə olmağından çox məmnunam.
Azərbaycan prezidenti kimi mən Azərbaycanda mükafatlar verirəm, insanları təltif edirəm – hamısını mən
edirəm. Amma indi Azərbaycanda ilk dəfədir ki, məni təltif ediblər və mənə mükafat veriblər. Ona görə bu,
həqiqətən, çox əlamətdar hadisədir və bu münasibətlə mən Çingiz Mustafayev fonduna, ANS şirkətlər qrupuna
öz təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Bu hədiyyə mənim üçün çox qiymətlidir. Ən birincisi, onun adına görə. Çingiz Mustafayevin adını daşıyan
fond Azərbaycanda uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Bu fond Milli Qəhrəmanın, Azərbaycanın istedadlı
jurnalistlərindən birinin xatirəsinə yaranmış fonddur. Çingiz Mustafayevin qısa müddətli həyatı, Ermənistanın
Azərbaycana təcavüz etdiyi ilk illərdə bir jurnalist kimi çox cəsarətli və məharətli fəaliyyəti nümunə olmuşdur,
böyük örnək olmuşdur. Hesab edirəm ki, bu, həqiqətən, Azərbaycanın bütün jurnalistləri üçün böyük nümunə
olmalıdır.
Vətən yolunda şəhid olan hər bir insan qəlbimizdə, xalqımızın qəlbində yaşayır və yaşamalıdır. Ancaq
belələrinin, müharibənin qızğın dövründə qorxmadan özünü odun-alovun içinə ataraq, həqiqətləri xalqa və
dünyaya çatdırmaq arzusu ilə yaşayan Çingiz Mustafayev kimi insanın xatirəsi bizim üçün daha da əzizdir. Ona
görə də bu hədiyyə mənim üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
ANS Azərbaycanda ilk müstəqil televiziya kanalıdır. ANS-in yaranma tarixi məlumdur. O müxtəlif
formalarda hələ 1990-cı illərin əvvəllərindən fəaliyyət göstərməyə başlamışdı. Bu da məhz Çingiz Mustafayevin
qardaşı Vahid Mustafayevin və digərlərinin səyləri nəticəsində mümkün olmuşdu. Bilirəm, onların qarşısı
alınmışdı, verilişləri bir neçə dəfə bağlanmışdı, qadağan edilmişdi, ancaq onlar öz tutduqları yoldan
çəkilməmişdilər. Demək, onlar da Çingiz Mustafayevin xüsusiyyətlərinə sadiq olaraq, öz yolları ilə inadla
getmişlər və Azərbaycanda özəl televiziya şirkətlərinin yaranmasının əsasını qoymuşlar.
Təbiidir ki, özəl teleşirkətlər heç də hamının xoşuna gəlmir. Bəzən elə burada olanları da narahat edir, bəzi
verilişləri mənim özümün də xoşuma gəlmir. Mən bunu açıq etiraf etməliyəm. Ancaq nə etmək lazımdır?
Dözmək lazımdır. Çünki bizim demokratiyanın, söz azadlığının, insan azadlığının yollarından biri də budur. Biz
bu yola düşmüşük, Azərbaycanda dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra bunu bəyan etmişik. Mən bunu
Azərbaycanın prezidenti kimi deyirəm, bəyan etmişik ki, bizim yolumuz demokratiya yoludur, siyasi plüralizm
yoludur, insan haqlarına hörmət yoludur, bazar iqtisadiyyatı, sərbəst iqtisadiyyat yoludur. Qurduğumuz,
yaratdığımız hüquqi, demokratik, dünyəvi dövləti ancaq bu yolla inkişaf etdirmək olar. Biz bu yolda çox işlər
görmüşük. Ancaq bu yol heç vaxt, heç vaxt hamar olmayıbdır. Əgər biz bu yolla gedərək, kənardan tənqidləri
eşitməsək, buraxılan səhvlər haqqında deyilən haqq sözləri eşidib, qavrayıb, onlardan nəticə çıxarmasaq, ancaq
öz bildiyimiz kimi etsək, onda təbii ki, çox səhvlər buraxarıq. Elə indiyə qədər də səhvlər buraxılıbdır. Mən
etiraf edirəm ki, bizim getdiyimiz bu yolda səhvlərimiz də olubdur, qüsurlarımız, nöqsanlarımız bu gün də var,
hamısı var. Amma hakimiyyətdə olanlar, icra orqanlarında işləyənlər bunları bəzən ya görə bilmirlər, görsələr
də, əhəmiyyət vermirlər. Ancaq bizə azad mətbuat, o cümlədən, xüsusən müstəqil telekanallar vaxtlı-vaxtında
müəyyən məsələləri xatırlatmasa, tənqid etməsə, yenə də deyirəm, səhvlər daha da çox olar.
Məsələn, mən dünən axşam ANS-ə baxırdım. Bayılda sürüşmə ilə əlaqədar bir süjet göstərdilər ki, oradan
insanları çıxarmaq istəyirlər, onlar müqavimət göstərib, hay-küy salıblar, polis gəlibdir. Sonra onun dalınca
ikinci bir süjet getdi. Biz Mingəçevirdə qaçqınlar üçün yer ayırmışıq ki, evlər tikilsin və onlar orada indi
qaldıqları dövlət binalarından, məktəblərdən çıxsınlar. Xüsusən də orada avarçəkmə üzrə çox əhəmiyyətli idman
bazamız var. O, beynəlxalq xarakter daşıyan bir idman bazasıdır. Onları vaxtilə orada yerləşdiriblər. Həm də
onların yaşadığı yerlər münasib deyildir. Amma indi onlar üçün tikilən evləri televiziyada bəzən göstərirlər.
Onlar həmin evlərə köçməlidirlər. Orada da narazılıq var ki, guya o yer düz seçilməyibdir, şoranlıqdır, filandır.
Mən bu iki süjeti gördüm. Fikirləşdim ki, sabah soruşacağam ki, bu məsələ nədir. Ancaq heç sabaha qoymadım,
bir saatdan sonra baş nazir Rasizadəni evində telefonla narahat etdim. Dedim ki, mən televiziyaya baxırdım,
ANS kanalına baxırdım. Belə şeyləri gördüm. O dedi ki, mən də gördüm. Mənə izahat verdi ki, insanlar
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anlaşılmaz hərəkətlər edirlər. Mən onun dediyini deyirəm. Bayılda zona var, sürüşmə gedir. Orada bir-iki dəfə
böyük sürüşmədən faciələr oldu. İndi orada aparılan müşahidələr göstərir ki, sürüşmə yenə ola bilər. İnsanlar da
sürüşmə ehtimalı olan yerlərdə yaşayırlar. Onları başqa yerlərə köçürmək üçün yer planlaşdırılmışdır, amma
oradakılar istəmirlər. Yerli icra orqanları təbiidir ki, nəzarət etməyiblər, pis işləyiblər və insanlar oradan çıxmaq
əvəzinə, yeni qanunsuz evlər tikiblər. Orada tikilənlərin hamısı qanunsuzdur. Rasizadə deyir ki, oranın nə
kanalizasiyası var, nə su xətti var, nə də başqa şeyləri var. Amma oradan köçmək də istəmirlər.
Mən televiziyadan belə başa düşdüm. Orada qışqıran deyir ki, mənim pulumu ver, köçüm. Çünki onlara pul
vermək lazımdır ki, gedib başqa yerlərdə ev alsınlar. Bu, problem deyil, verilən o pula gedib ev ala bilərlər.
Ancaq indi bilmirəm, orada vəziyyət nə təhərdir, bunu demək istəmirəm. Mən bunları Rasizadəyə dedim.
Əlbəttə, Rasizadə bunu görmüşdü. Amma dedi ki, yaxşı, biz bunu edirik, daha televiziyada vermək nəyə
lazımdır. Mən dedim, sən indi belə deyirsən, ancaq onlar bunu verməsəydilər, biz də görməzdik. Sənə gəlib
deyirlər ki, edirik. Sən də mənə deyirsən ki, edirik. Biz də rahatlanırıq. Amma bunlar göstərəndən sonra
məcburuq bu işə qarışaq və aydınlaşdıraq ki, həqiqət nə yerdədir. Əgər doğrudan da həqiqət icra orqanlarının
tərəfindədirsə, onda bildirək ki, belədir. Yox, elə deyilsə, belə deyək. Yəni mən dünənki hadisəni deyirəm.
Axşam Rasizadə də istirahət edir, mən də istirahət edirəm. Ancaq ANS-ə baxıram və bunu görürəm, baş nazirə
telefon edirəm və ona bu barədə göstərişlər verirəm. Demək, bu fakt özü özlüyündə özəl televiziya kanalının, –
sizin, yaxud, o birisinin, o birisinin, – bizə köməyidir.
Ona görə də mən bu faktla bir də təsdiq etmək istəyirəm ki, sərbəst, azad mətbuat və o cümlədən özəl
televiziya kanalları demokratik ölkədə geniş yayılmalıdır, inkişaf etməlidir və bizim hamımızın ümummilli
mənafelərimizi təmin etmək üçün birlikdə çalışmalıdır. Amma bu sahədə qüsurlar da var. Xüsusən bəzi qəzetlər
müəyyən məsələlərdə ifratçılığa yol verirlər. Jurnalistika etikası tamamilə pozulur. Beləliklə, bəlkə də bəzi
hallarda və bir çox hallarda ədalətli tənqidləri də qəbul olunmur. Amma mən buna böyük bir proses kimi
baxıram.
Mən dedim, ANS televiziya kanalı bir gündə inkişaf etməyibdir. 13 ildir yaranıbdır. Amma görün, birinci
ildən indiyə qədər bu televiziya kanalı nə qədər dəyişibdir. O cümlədən ondan sonra yaranmış "Spase", "Lider",
"Azad Azərbaycan" kanalları. Demək, görürsünüz, siz bu cığırı açmısınız. Sizin dalınızca da gedirlər. Mənə
deyirlər, rayonlarda da belə kanallar var. Bölgələrə, rayonlara xidmət edirlər.
Ona görə mən sizin telekanal haqqında öz fikrimi deyirəm, hörmət və ehtiramımı bildirirəm, müsbət
işlərinizi qiymətləndirirəm. Amma məsləhət görürəm ki, nöqsanlarınızı da aradan qaldırın. Bəzən jurnalistlərə
belə gəlir ki, onlar nöqsansızdır. Onda mənim yadıma Məşədi İbad düşür. Bilirsiniz də, Məşədi İbad deyir ki,
mənim eybim nədir? Fikirləşir, fikirləşir və deyir ki, mənim eybim eyibsizlikdir. İndi əgər siz də özünüzü
tamamilə eyibsiz hesab etsəniz, onda Məşədi İbad olacaqsınız. Mən istəmirəm ki, siz Məşədi İbad olasınız.
Mən bəlkə də sizin vaxtınızı çox alıram. Ancaq mənə belə gəlir ki, bu sözlər burada deyiləsi sözlərdir və
mən bunları deməli idim.
O məsələləri ki, siz yüksək qiymətləndirmisiniz və bununla əlaqədar məni "Ilin adamı" elan etmisiniz, siz
burada da məsələləri düzgün tutmusunuz. Yəni mən görürəm ki, siz məsələlərin hansının Azərbaycana nə qədər,
hansı səviyyədə faydalı olduğunu müəyyən etmək qabiliyyətinə maliksiniz. Həqiqətən, siz qeyd etdiyiniz
məsələlər Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Məsələn, Xəzərin statusu ilə əlaqədar. Siz təsəvvür edin, biz Azərbaycanın neft strategiyasını həyata
keçirərək, 1994-cü ildə böyük müqavilə imzaladıq və bunu "Əsrin müqaviləsi" adlandırdılar. Bu, dünyada bir
bomba kimi partladı və təbiidir ki, bunun ətrafında müzakirələr aparmağa başladılar. O vaxta qədər Xəzərdə nə
qədər neft var, nə qədər neft çıxarmaq olar, nə etmək olar – bunları heç kəs yadına salmırdı. O cümlədən
Xəzəryanı dövlətlər – Rusiya da və başqa dövlətlər də.
Amma bilin, biz bu müqaviləni imzalayanda orada yazılmışdı ki, buradan hasil olan neft gələcəkdə BakıTbilisi-Ceyhan neft kəməri vasitəsilə ixrac ediləcəkdir. Əgər biz onu müqavilədə yazmasaydıq, bu müqavilə
heç bir perspektivə malik olmazdı. Hansısa bir yerdə böyük neft ehtiyatının, qaz ehtiyatının olması, təbiidir ki, o
yerin zənginliyidir. Amma onun istifadə edilməsi və dünya bazarına çıxarılması imkanları olmasa, onun üstündə
oturacaqsan, elə ac qalacaqsan. Biz də bundan istifadə etmək imkanlarını tapdıq, dünyanın böyük neft
şirkətlərini cəlb etdik və neftin ixrac olunması yolunu da müəyyən etdik. Ona görə də bu, böyük narazılıqlar
meydana çıxardı.
Biz indi Rusiya ilə çox yaxşı bir sənəd imzaladıq. Ancaq 1994-cü ildə müqavilə imzalanandan 4-5 ay sonra
Rusiya bizə nota vermişdi. Nəinki bizə, İngiltərəyə, bp-yə də nota vermişdi ki, siz qanunsuz iş görmüsünüz,
Xəzərin statusu müəyyən olunmamış müqavilə imzalamısınız.
Mənim xatirimdədir, onun üstündən 6 ay keçmişdi, mən İstanbulda Böyük Britaniyanın o vaxtkı xarici işlər
naziri ilə görüşdüm. Gördüm ki, o mənimlə pərişan bir vəziyyətdə danışır. Deyir ki, nə edəcəyik? Dedim, nə
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barədə? Deyir ki, bəs Rusiya belə bir nota veribdir, biz necə işləyəcəyik?! Mən dedim ki, siz narahat olmayın,
biz işləyəcəyik. Amma ondan sonra nə qədər belə danışıqlar gedibdir, nə qədər müzakirələr gedibdir. Nəhayət,
açıq deyim, Vladimir Putin Rusiyaya prezident seçiləndən sonra, 2001-ci ilin əvvəlində onun Azərbaycana ilk
səfərindən sonra biz Rusiya ilə bu danışıqları sürətləndirə bildik. Yəni konstruktiv bir məcraya gətirə bildik.
Nəhayət, sənəd imzaladıq. Qazaxıstanla da imzaladıq. İndi üç dövlət eyni fikirdədir.
Güman edirəm ki, biz bu danışıqları İranla da, Türkmənistanla da davam etdirəcəyik. Ümumiyyətlə,
bununla qurtarmır. Xəzəryanı beş dövlət vaxtaşırı görüşüb danışmalıdır. Ayın 13-də Bakıya İranın xarici işlər
nazirinin nümayəndəsi Səfəri ilə heyət gəlir. Biz burada danışıqlar aparacağıq. Sonra Azərbaycanda Xəzəryanı
dövlətlərin ekspertlərinin görüşünü keçirmək nəzərdə tutulubdur. Bunu da edəcəyik. Beləliklə, güman edirəm,
bu problemi həll edəcəyik. Ancaq siz qeyd etdiyiniz müqavilənin imzalanması həqiqətən tarixi bir hadisədir.
Mən o birilərini sadalamaq istəmirəm. Hər birinin böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, Qəbələ RLS-i barədə.
Bəziləri indi də deyirlər ki, düz etməyiblər, nə etməyiblər. Yaxşı, biz etmişik, nə olubdur? On ildi elə-belə
qalmışdı, nə o tərəfə keçə bilirdik, nə də bu tərəfə. Amma indi ildə 7 milyon dollar icarə haqqı alırıq, suyun
pulunu verirlər, elektrik enerjisinin pulunu verirlər – hər bir şeyi verirlər və orada öz işlərini görürlər. O işlərin
görülməsinin də zərəri yoxdur. Nə bizim təbiətə zərəri var, nə ətraf mühitə zərəri var. Əksinə, əgər ümumi,
qlobal nöqteyi-nəzərdən, təhlükəsizlik nöqteyi-nəzərindən baxsanız, o təkcə Rusiya üçün yox, Qərb dövlətləri
üçün də çox əhəmiyyətlidir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, bəli, bu da çox böyük düyünə düşmüş bir məsələ idi. Ancaq biz bunu addım-addım
irəliyə apardıq. Görün, nə qədər vaxt keçibdir. 1998-ci ildə biz – Türkiyə, Qazaxıstan, Gürcüstan, Azərbaycan
Ankarada birinci anlaşmanı imzaladıq, hətta Özbəkistanı da ona cəlb etdik. Orada Amerika Birləşmiş Ştatları
çox fəal iştirak edirdi. Çünki onu imzalamaq çox çətin idi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının o vaxtkı energetika
naziri görüşlər keçirirdi, iştirak edirdi və orada o da imzasını qoydu.
1999-cu ildə İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşündə biz – Türkiyə, Azərbaycan, Gürcüstan saziş imzaladıq.
Sonra bəyannamə də imzaladıq. Ona Qazaxıstan da qoşuldu. Bunların hamısına Amerika Birləşmiş Ştatlarının
prezidenti Bill Klinton da imzasını qoydu. Amma görün, ondan neçə il keçdi. Biz layihənin həyata keçirilməsi
üçün bu işləri addımbaaddım, ilbəil, ardıcıl surətdə görmüşük. Bunun nəticəsi də gəlib çatdı. Biz keçən ilin
sentyabrında boru kəmərinin təməlini qoyduq. Birbaşa tikinti işləri mart ayında başlayır, 2005-ci ildə qurtaracaq
və neft Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri ilə Ceyhan limanına axacaqdır. Bu, həm iqtisadi nöqteyi-nəzərdən, həm də
siyasi nöqteyi-nəzərdən tarixi bir hadisədir. Biz bunları etmişik və çox sağ olun ki, siz də bunları
qiymətləndirmisiniz.
Qalan məsələlər haqqında vaxtınızı daha almaq istəmirəm. Bir də deyirəm, görünür ki, siz bu məsələlərin
ümummilli əhəmiyyətə malik olmasını düzgün tuta bilirsiniz və indi də düzgün tutmusunuz, obyektiv
olmusunuz. Bəzi hallarda obyektiv olmursunuz, amma bunda obyektiv olmusunuz. Bəlkə də mənim bir
mükafatım olsaydı, obyektivliyinizə görə burada sizə bir mükafat da verərdim.
Vahid, mən sənin ailəni burada görməkdən çox məmnunam. Çingiz Mustafayevin anası, atası, qardaşı,
əmisi Arif Mustafayev, o, keçmişdə Mərkəzi Komitədə 13 il mənim köməkçim işləyibdir, buradakılar onu
tanıyırlar, – hamısı buradadır, mən sizi bir də salamlayıram və çox şadam ki, sizin ailənizdən belə böyük işlər
meydana çıxıbdır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ MÜLKİ TƏDQİQATLAR VƏ İNKİŞAF
FONDUNUN PREZİDENTİ GERSON ŞER İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
14 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli Gerson Şer, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Bakıya xoş gəlmisiniz.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə əməkdaşlığınız haqqında çox xoş məlumatlar almışam. Çox məmnunam və ümidvaram ki, bu əməkdaşlıq bundan sonra daha da genişlənəcəkdir. İndi Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası çox böyük status alıbdır. Mən bu yaxınlarda lazımi fərmanlar vermişəm. Artıq akademiya bir
dövlət orqanı olaraq, Azərbaycanda elmin inkişafına həm cavabdehdir, həm də onu bütün sahələrdə təmin
etməlidir. Güman edirəm, bu barədə sizə məlumatlar veriblər.
Cənubi Qafqaz ölkələri haqqında sizin xüsusi bir proqramınız var, onu həyata keçirmək istəyirsiniz. İndi
mən sizi dinləmək istəyirəm ki, Azərbaycan bu proqramda nə kimi yer tutur.
G e r s o n Ş e r: Cənab Prezident, minnətdarlığımı bildirirəm, Sizinlə görüşmək mənim üçün böyük
şərəfdir və çox xoşdur. Mən akademik Mahmud Kərimovdan məlumat aldım ki, Siz Azərbaycanda elmin
inkişafına bu qədər böyük diqqət yetirirsiniz. Bizim fond keçmiş SSRİ ölkələri ilə əməkdaşlıq edir və bu
əməkdaşlıq çərçivəsində çalışırıq alimlərə imkan verək ki, onlar öz ölkələrində mülki tədqiqatlar üzrə
araşdırmaları inkişaf etdirsinlər. İstəyirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarından olan alimlərlə birlikdə həmkarlıq
çərçivəsində işləsinlər. Eyni zamanda, iş zamanı Amerika idarəçilik üsulundan istifadə olunsun, iş rəqabətə,
yarışa əsaslansın. Alimlərin ən yaxşısı seçilsin və sonra onlara müvafiq qrantlar ayrılsın.
Biz bilirik ki, son on il sizin ölkə üçün çox çətin olmuşdur. Elmlə əlaqədar qərarlar qəbul edilərkən çoxlu
çətinliklər olmuşdur. Bu həm maliyyə, həm də idarəçilik məsələlərinə aiddir.
Bizim elmi əməkdaşlığımız ona əsaslanır ki, bu əməkdaşlıq çərçivəsində müstəqil milli elmi fondlar
olacaqdır. Çalışacağıq ki, sizin alimlərə əlimizdən gələn köməyi edək. Lakin son qərarı onlar özləri verəcəkdir.
Cənab Prezident, xüsusilə də Sizin elmlə bağlı olan son qərarınız məni çox ruhlandırdı. Siz Cənubi
Qafqazla bağlı təşəbbüsümüzlə maraqlandınız. Ümumi fikir bundan ibarətdir ki, biz Cənubi Qafqazda yerləşən
universitetlərə xüsusi fikir verəcəyik və xüsusi dəstək göstərəcəyik. Biz anlayırıq ki, universitetlərdə elmi
tədqiqatlar aparmaq olduqca çətindir. Çünki burada avadanlıq artıq köhnəlmişdir, müasir tələblərə cavab vermir.
Lakin məhz universitetlər yeni ümidverici alimlərin yetişdirildiyi yerdir.
Əlbəttə, əgər Sizin dəstəyiniz olsa və Amerika Birləşmiş Ştatlarından maliyyə yardımı alsaq, istəyirik üç
Qafqaz ölkəsi üçün bir mərkəz yaradaq və idarəetməni buradan aparaq. Biz anlayırıq ki, bu işə, bu idarəetməyə
olduqca ehtiyatla yanaşmaq lazımdır. Çünki ölkələr müxtəlifdir və elə etmək lazımdır ki, proqramlar məhz
həmin ölkələrin tələblərinə cavab versin. Bu ölkələrdə elmin və universitetlərin üzləşdiyi problemlər də
oxşardır. İndi bizim üçün əsas məsələ hazırda vəsait tapmaqdır. Lakin əvvəlcə istəyirik ki, bu məsələdə Sizin və
regionda olan digər rəhbərlərin də dəstəyini alaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Bizim Milli Elmlər Akademiyasına və universitetlərimizə
göstərdiyiniz diqqəti və əməkdaşlığınızı müsbət qiymətləndirirəm. Arzu edirəm ki, bu, davam etsin. Siz bu
barədə, planlarınız haqqında danışdınız.
Bizim elmi müəssisələrin və universitetlərin indiki vəziyyəti haqqında dediklərinizlə mən tamamilə
razıyam. Yəni biz gənc müstəqil dövlət olaraq və böyük bir prosesdən keçəndən sonra, əlbəttə, elmi,
universitetləri müasir texnika, texnologiya ilə, müasir avadanlıqla təmin etmək imkanlarımız məhduddur. Bu
baxımdan sizin tərəfinizdən hər bir təşəbbüs məmnuniyyətlə qəbul olunacaqdır. Güman edirəm ki, bundan sonra
təşəbbüsləriniz daha da çox olacaq və qrantlarınız daha da artırılacaqdır. Söhbətimizin əvvəlində gördüm ki, siz
mənim verdiyim fərmanlarla tanışsınız və bunları bəyənirsiniz. Demək, belə düşünmək olar ki, bu bizim Milli
Elmlər Akademiyasının sizinlə əməkdaşlığına daha da çox kömək edəcəkdir.
Cənubi Qafqaz universitetləri haqqında sizin fikriniz də müsbət xarakter daşıyır. Ancaq güman edirəm, bu
məsələni bir az dərindən öyrənməlisiniz. Siz dediyiniz kimi, bir mərkəz yaradıb hər bir ölkədə lazımi inkişafı
təmin etmək çətin olacaqdır.
Bilirsiniz ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında indi münaqişə mövcuddur. Demək, Azərbaycan
Ermənistanla indiki dövrdə heç bir əməkdaşlıq edə bilməz. O cümlədən, sizin göstərdiyiniz proqram əsasında.
Ona görə də mən sizə məsləhət görərdim ki, hər bir respublikaya müstəqil münasibət göstərəsiniz. Daha da
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yaxşı olar ki, hər bir ölkədə müstəqil olaraq öz işinizi görəsiniz. Onda sizin hər ölkəyə göstərdiyiniz yardımın
hamısı göz qabağında olacaqdır. Amma bir mərkəz yaratsanız – o mərkəzdən hansı ölkəyə daha çox yardım
göstərdiniz, hansına az göstərdiniz – rəqabət gedəcək və bu da çox xoşagəlməz hadisələr meydana çıxaracaqdır.
Ona görə mənim məsləhətim belədir.
G e r s o n Ş e r: Cənab Prezident, biz hər bir ölkənin müstəqilliyinə və özünəməxsus xüsusiyyətlərinə çox
diqqətlə yanaşırıq. Hər bir ölkədə ayrıca mərkəz yaradılacaq, yəni üç mərkəz olacaqdır. Lakin onların idarəçiliyi
üçün bir əlaqələndirmə mərkəzi lazım olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu mümkündür, eyni zamanda bildirirəm ki, ancaq hər ölkənin müstəqil işi
olmalıdır.
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YUNESKO-nun BAŞ DİREKTORUNUN MÜAVİNİ MUNİR BUŞENAKİ VƏ BAŞ
DİREKTORUN BAŞ MÜŞAVİRİ XORST QODİKE İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
23 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi salamlayıram, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Sizin bu
səfəriniz Azərbaycan ilə YUNESKO arasındakı əlaqələrin və əməkdaşlığın inkişafı üçün faydalı olacaqdır. Biz
YUNESKO kimi mötəbər təşkilata çox böyük hörmət və ehtiramla yanaşırıq. İndiyə qədər Azərbaycan
YUNESKO ilə uğurlu əməkdaşlıq edibdir. Ancaq hələ çox məsələlər var ki, bunlar YUNESKO–Azərbaycan
əməkdaşlığının bu günü və gələcəyi üçün müzakirə mövzularıdır və mövzuları ola bilər.
Mən sizin səfər proqramınıza baxdım. Məmnunam ki, bizim bəzi tarixi-mədəniyyət abidələrimizlə tanış
olmaq istəyirsiniz. Bunlar hamısı müəyyən şəkildə YUNESKO-ya məlumdur. Ancaq sizin şəxsi tanış olmağınız,
təbiidir ki, bu təəssüratları tamamilə yaxşılaşdıra bilər.
M u n i r B u ş e n a k i: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə təşəkkür edirik. İcazə verin təmsil
etdiyimiz təşkilatın rəhbərinin salamını və xoş arzularını Sizə çatdırım. Cənab Prezident, düzdür, biz
Azərbaycana qısamüddətli səfər edirik, lakin proqramımız çox zəngindir. İki gün ərzində təəssüratlarım çox
böyükdür, ölkənizin çox gözəl tarixi yerlərini görmüşəm. Ən böyük təəssürat isə, əlbəttə, Şəhidlər xiyabanını
ziyarət edərkən yarandı. Mən orada çox mütəəssir oldum. Fikir verdim ki, canlarını fəda vermiş insanların çoxu
mənim uşaqlarımla həmyaşıddır. Mənim bu ölkə haqqında ilk təəssüratlarım belə yarandı. Təəssüf ki, ölkəniz
indi də təcavüzə məruz qalmaqdadır.
YUNESKO-da mədəniyyətə cavabdeh bir şəxs kimi, məmnuniyyətlə demək istəyirəm ki, Azərbaycanda
görkəmli tarixi yerlər var. Onlardan biri də İçərişəhərdir. Dünən Şirvanşahlar sarayına da getdim və Dünya
Bankının maliyyə dəstəyi ilə görülən bərpa işlərini müşahidə etdim. Mənə Qız qalasına da çıxmaq müyəssər
oldu. Keçmişdə arxeoloq olmuşam. Ona görə də istədim ki, bu tarixi yerləri görüb hiss edə bilim. Qız qalasına
qalxdıqdan sonra şəhərin bütün topoqrafiyasını müşahidə etdim.
Bu gün səhər Qobustana getmək də bizə nəsib oldu, oranı gördük. Bu, Yer kürəsinin ən ilk insan
məskənlərindən biridir. Ora bizim çox xoşumuza gəldi. Cənab Prezident, bilirəm ki, Azərbaycanın görkəmli
yerləri daha çoxdur. Siyahıdakı sonrakı yerlər Naxçıvanda olan türbələr və Suraxanıdakı Atəşgahdır.
Biz Mədəniyyət Nazirliyi ilə və YUNESKO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası ilə birlikdə digər məsələlər
üzərində də işləyirik. Mən ilk növbədə muğamı nəzərdə tuturam. Biz Konvensiya hazırlayırıq və o, hiss oluna
bilməyən, qeyri-maddi, habelə şifahi mədəniyyət irsinin qorunmasını nəzərdə tutur.
Keçən il buraya bizim bir missiya gəlmiş və bərpa işlərinə dair dərslər keçmişdir. Həmin missiyanın işinin
davamı kimi, biz bu ilin sonuna qədər Seyid Yəhya Bakuvi türbəsinin bərpasını başa çatdıracağıq.
Cənab Prezident, icazənizlə YUNESKO ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın rəmzi olaraq, təşkilatın Baş
direktorunun imzaladığı sertifikatı Sizə təqdim edim və bildirim ki, bu sertifikata əsasən Bakıdakı Şirvanşahlar
sarayı və Qız qalası daxil olmaqla İçərişəhər YUNESKO-nun dünya irs siyahısına daxil edilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, minnətdarlığımı bildirirəm. İçərişəhəri dünya irs siyahısına
daxil etdiyinizə görə YUNESKO-ya, onun Baş direktoruna və sizə təşəkkürümü bildirirəm.
Düşünürəm ki, bu çoxdan olmalı idi. Çünki bu tarixi abidələr bütün dünyaya çoxdan məlumdur. Ancaq
indiyə qədər olmayıbsa, indi bunu edirsinizsə, mən sizə bir də təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, bu iş sadəcə,
siyahıya salınmaqla bitməyəcəkdir. Yəqin ki, bu barədə geniş təbliğat işləri aparılacaq və bizim bu tarixi
abidələrimiz dünyada daha geniş təbliğ olunacaqdır. Bu isə bizim üzərimizə daha da çox həm vəzifə, həm də
məsuliyyət qoyur.
Etiraf etməliyəm ki, biz özümüz də yaxın keçmişdə bu abidələrə, Azərbaycan xalqının bu qədər zəngin,
qiymətli, milli mədəniyyətini nümayiş etdirən abidələrə fikir verməmişik. Çünki sovet dövründə bunların hamısı
feodalizmin, kapitalizmin qalıqları hesab olunurdu. Hər halda, sovet hakimiyyətinin ilk dövrlərində belə əhvalruhiyyə olmuşdu. Ona görə də bir çox belə abidələr yer üzərindən tamamilə silinmişdi, dağılmışdı. Ancaq XX
əsrin ikinci yarısından, yəni İkinci dünya müharibəsindən sonra xalqımız bu işlərlə ciddi məşğul olmağa başladı.
Bu abidələr haqqında məlumatlar bir günün içərisində, yaxud son on ildə meydana çıxmayıbdır. Bizim fədakar
alimlərimiz, tədqiqatçılarımız bu işlə daim məşğul olublar. Baxmayaraq ki, vaxtilə hökumətin bu məsələlərə
münasibəti o qədər də müsbət deyildi.
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İndi isə müstəqil dövlət olaraq Azərbaycan, təbii ki, həm bu sərvətlərlə fəxr edir, həm də onların qorunub
saxlanmasını və dünyada təbliğ olunmasını özünün əsas vəzifələrindən biri hesab edir. Bu baxımdan biz indi
belə bir sertifikat alaraq daha da ruhlanırıq və sizinlə əməkdaşlığımızı davam etdirəcəyik.
Mən YUNESKO təşkilatına böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. YUNESKO-nun Baş direktoru
Azərbaycana gələrkən biz onunla tanış olduq, söhbət etdik. Çox yaxşı münasibətlər yarandı. Arzu edərdim ki,
siz ona mənim salamlarımı, ən xoş arzularımı çatdırasınız. Ümumiyyətlə, biləsiniz ki, biz sizinlə əməkdaşlığı
daha da genişləndirmək və dərinləşdirmək istəyirik. Düşünürəm ki, burada görmədiyiniz bəzi yerləri də görəcək, yaxşı təəssüratlarla Parisə qayıdacaqsınız.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN DÖVLƏT BAŞÇILARININ QEYRİ-RƏSMİ ZİRVƏ
GÖRÜŞÜNDƏ İŞTİRAK ETMƏK ÜÇÜN KİYEV ŞƏHƏRİNƏ YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL
BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
28 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Kiyevə mənim səfərim haqqında artıq yetərli məlumatınız var, əlavə məlumata
ehtiyac yoxdur. Rusiyanın və Ukraynanın prezidentləri cənab Putin və cənab Kuçma təklif etdilər ki, dövlət
başçılarının belə növbədənkənar qeyri-rəsmi bir görüşü keçirilsin. Mən də buna etiraz etməmişəm, bu görüşə
gedirəm. Görüşdə əsasən iqtisadi məsələlər, o cümlədən azad iqtisadi zona yaradılması haqqında məsələ müzakirə ediləcəkdir. Ola bilər, başqa məsələlər də müzakirə olunsun. Sabah günün ikinci yarısında qayıdacağam. O
qədər çox işimiz yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, dünən xoş bir xəbər aldıq. Biz Sizi bu münasibətlə təbrik edirik. Əlbəttə,
Azərbaycanın Avropa Şurasında təmsil olunduğu qısa vaxt ərzində MDB ölkələrindən elə bir nümayəndə
yoxdur ki, İlham Əliyev kimi orada iş görsün. Onun AŞ PA sədrinin müavini və büro üzvü seçilməsi bizim hamımızı sevindirdi. Bu, Azərbaycan dövlətinin adını yüksəldir. Bu barədə Sizin fikrinizi bilmək
olarmı? İlham Əliyevin bu yüksək vəzifəyə seçilməsindən Azərbaycan nə gözləyir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Sən hamısını dedin. Bilirsiniz, gəlin bu məsələni indi müzakirə etməyək. Mən
özüm də heç bilmirdim ki, o bu vəzifəyə seçiləcəkdir. Onu seçiblər, etimad göstəriblər. Təbii ki, bu, müəyyən
qədər qeyri-adi haldır. Çünki iki il bundan qabaq bizi Avropa Şurasına qəbul etmək istəmirdilər. Bilirsiniz ki,
bir neçə il idi Avropa Şurasına həqiqi üzv olmağa çalışırdıq, çünki biz dörd il namizəd vəziyyətində idik. Ancaq
bizə bəzi şərtlər qoyurdular. Onların bəzilərini biz yerinə yetirdik, bəzilərini yox. Bizim daxilimizdə olan
müxalifət qüvvələri də çox çalışırdılar ki, bizi oraya qəbul etməsinlər. Ancaq qəbul etdilər.
Biz əməkdaşlıq edirik, orada da bizim nümayəndə heyətinə İlham Əliyev rəhbərlik edir. Digər deputatların
fəaliyyətinə də mən diqqət yetirirəm. Həqiqətən, çox fəaldırlar. İş təkcə Assambleyanın iclasları ilə bitmir,
müxtəlif komitələrdə görüşlər keçirilir. Bizim deputatlar hər yerə gedirlər və Azərbaycanın mənafelərini
müdafiə edirlər. Bizim üçün çox əhəmiyyətli haldır ki, Avropa Şurasında Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi
haqqında məsələ qaldırılıbdır. Biz neçə illərdir ki, ATƏT çərçivəsində danışıqlar aparırıq. Bu il də aparacağıq.
Çünki bu məsələnin həlli Birləşmiş Millətlər Təşkilatı tərəfindən ATƏT-ə həvalə olunubdur. Amma Avropa
Şurasının da böyük imkanları var.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüz etməsi, torpaqlarımızın işğal edilməsi, vətəndaşlarımızın zorla
yurdlarından çıxarılması, onların 10 ildir ki, çadırlarda yaşaması. Bilirsiniz ki, bu vəziyyəti dünyaya çatdırmaq
üçün mən özüm də nə qədər çalışıram, başqaları da çalışır. İndiyə qədər hələ çox yerlərdə biz bunu olduğu kimi
çatdıra bilməmişik. Avropa Şurasının tribunası bu barədə bizim üçün çox mühüm bir yerdir. Bizim deputatlar da
bundan istifadə ediblər.
Amma bir bu deyil. Mən bunu ona görə deyirəm, çünki bu bizim əsas məsələmizdir. Əgər bu problemimiz
olmasa, biz başqa məsələlərdə işlərimizi çox uğurla aparardıq və heç bir narahatçılığımız da olmazdı. Amma bu
əsas məsələni Avropa Şurasının – orada Avropa ölkələrindən 600 deputat iştirak edir – qarşısına çıxarmaq,
həmin deputatlara çatdırmaq, yaxud da ayrı-ayrı görüşlərdə, qeyri-rəsmi görüşlərdə onlara bildirmək – bu çox
böyük imkandır. Mən yenə də deyirəm, İlham Əliyev və onun rəhbərliyi altında bizim bütün nümayəndə heyəti
uğurla işləyirlər. Mən onların işini müsbət qiymətləndirirəm. Bu bizim öz işimizdir. Ancaq indi belə bir imkanın
yaranması, İlham Əliyevin sədrin müavini və büro üzvü seçilməsi yəqin ki, bizim imkanlarımızı daha da artırır.
S u a l: Cənab Prezident, İlham Əliyev Avropa Şurasının tribunasından azərbaycanlı hərbi əsir
Elməddin Abıyevlə bağlı məsələ qaldırdı. Siz Qafqaz dördlüyü ilə görüşəndə bu məsələni
qaldıracaqsınızmı?
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxacağam, əgər lazım olsa, qaldıracağam.
S u a l: Cənab Prezident, Kiyevdə Robert Köçəryanla görüşünüz ola bilərmi? İkitərəfli görüşün
keçirilməsi mümkündürmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilmirəm, bəlkə oldu, bəlkə yox.
S u a l: Avropa Şurasında Azərbaycanı təmsil edəcək hakim məsələsi gündəliyə gəlibdir…
H e y d ə r Ə l i y e v: Ay qızım, axı cəmisi üç-dörd gündür ki, ora namizədlər verilibdir. Özləri də
deyirlər ki, üç nəfərin namizədliyini verin, üçündən birini özümüz seçəcəyik. Mən gedib ondan yapışım ki, de
görüm, kimi seçəcəksən? Oraya hakim seçilməyin öz prosedurası var. Onlar sizin kimi deyillər. Kağızlar orada
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10–15 gün, 20–30 gün yatır, sonra götürüb bir də baxırlar. Amma bu onların öz işidir. Mən hesab etmirəm ki, bu
bizim üçün bir nömrəli məsələdir və bundan ötrü çalışmalıyıq. İndiyə qədər bizim hakimimiz olmayıbdır. Bundan sonra nə vaxt olar, olar.
S u a l: Cənab Prezident, yanvar faciəsi ilə əlaqədar Mixail Qorbaçovun Beynəlxalq məhkəməyə
verilməsi məsələsi qaldırıldı. Vaqif Mustafayevin çəkdiyi filmdə də Qorbaçovun müəyyən etirafları var.
Bu məsələnin reallaşması mümkündürmü?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bilirsiniz, hər bir məsələnin reallığı onun həyata keçirilməsi imkanlarından asılıdır.
Bu məsələni bizim ictimaiyyət, müxtəlif təşkilatlar qaldırıblar, hesab edirəm ki, düz qaldırıblar və onlar bunu
axıra çatdıra bilərlər.
S u a l: Cənab Prezident, ABŞ prezidenti yaxın vaxtlarda İraqda hərbi əməliyyatların başlanmasına
hazır olduqlarını bildirdi. Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyi necədir?
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hələ cənab Buşun məruzəsini eşitməmişəm. O gərək ki, bu gecə Konqresdə
çıxış etməli idi. Sağ olun.
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KİYEVDƏN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ BEYNƏLXALQ HAVA LİMANINDA
JURNALİSTLƏRƏ VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
29 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir olsun!
Mənim Kiyevə qısamüddətli səfərim haqqında yəqin ki, televiziyadan və digər informasiya orqanlarından
məlumatınız var. Ona görə sizə elə bir məlumat verməyə ehtiyac yoxdur.
Biz orada əsasən azad iqtisadi zona yaradılması haqqında müzakirə apardıq. Bu barədə yenə də hərə öz
fikrini dedi. Tapşırdıq ki, bir az da işləsinlər, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri başçılarının sentyabr ayında
toplantısı olacaq, orada bu məsələyə baxarıq.
İlk dəfə olaraq Müstəqil Dövlətlər Birliyində sədr dəyişildi. İndi Rusiyanın deyil, Ukraynanın prezidentini
sədr seçdik. Bu da yaxşı bir hadisədir. Çünki, ümumiyyətlə, əvvəlcədən bu təşkilatda rotasiya sistemi var.
Ancaq Yeltsin zamanı onu müəyyən qədər dəstəkləmək üçün hər dəfə belə qərarlar qəbul edirdik ki, o, sədr
qalsın. Amma indi prezident Putin məsələni özü qoyubdur. O bunu oktyabr ayında Kişinyovdakı sammitdə də
qaldırmışdı. Biz bunu orada da müzakirə etdik, ancaq həll edə bilmədik. Amma burada müzakirə etdik və həll
etdik. Artıq indi Ukraynanın prezidenti Leonid Kuçma Müstəqil Dövlətlər Birliyinin Dövlət Başçıları Şurasının
sədridir. Sentyabr ayında olacaq sammitin yeri də əvvəlcədən müəyyən olundu – Yaltada keçiriləcəkdir. Başqa
elə bir məsələ yoxdur.
Prezident Putin görüşdə beynəlxalq məsələlər haqqında müəyyən məlumat verdi. Çünki onun böyük
əlaqələri var. Xüsusən İraqla və bir də Şimali Koreya ilə əlaqədar olan məsələlər haqqında bizə məlumatlar
verdi. Biz bu məlumatların bir hissəsini bilirik, bir hissəsini də nəzərə aldıq. Başqa elə bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiya prezidenti sammitdən sonra mətbuat konfransında bəyan etdi ki,
İraqla bağlı MDB dövlət başçılarının hamısı eyni mövqedən çıxış edibdir. Buna münasibətinizi öyrənmək
istərdik, Azərbaycanın mövqeyi necədir?
C a v a b: Biz oradan çıxıb getdik. Mətbuat konfransını cənab Putinlə cənab Kuçma bir yerdə keçirdilər.
Buna görə nə deyibsə, onun cavabıdır.
S u a l: Cənab Prezident, orada «Qafqaz dördlüyü»nün görüşü keçirildi, nəticələri barədə nə deyə
bilərsiniz?
C a v a b: Bəli, keçirildi, növbəti dəfə söhbət etdik. Rusiya, Gürcüstan, Ermənistan və Azərbaycan
prezidentləri regiondakı vəziyyət, təhlükəsizliyin təmin olunması, iqtisadi əməkdaşlıq məsələləri barədə
danışdıq. Bu, sadəcə, fikir mübadiləsidir, başqa bir şey yoxdur.
S u a l: Cənab Prezident, «Qafqaz dördlüyü» çərçivəsində əsir düşmüş Elməddin Abıyevin məsələsini
qaldırdınızmı?
C a v a b: Mən bunu ondan soruşdum. Siz bunu artıq o qədər şişirtməyin. Hər dəfə televiziyada, deyəsən,
ANS kanalıdır, o əsgəri göstərirlər. Hadisə olubdur, minaya düşübdür. Bunu onlar deyir. Bəlkə də atəş açıblar.
O yaralanıb və özü də ağır yaralanıbdır. Onlar da onun üzərində cərrahiyyə əməliyyatı aparıblar. Əvvəl də bizə
demişdilər, indi Köçəryan da mənə dedi ki, – Putinin yanında söhbətimiz oldu, Şevardnadze də orada idi – biz
gözləyirik ki, səhhətinə zərər dəymədən onu qaytarmaq mümkün olsun.
Axı hər gün televizoru açırıq, o əsgəri göstərirsiniz, bilmirəm, onu göstərənlər kimdir, yəqin buradadır.
Əsgər yaralanar da, itkin də düşər. Siz bunu başa düşməlisiniz ki, 6-7 il müharibə aparmış, bir-birini öldürmüş,
bir-birini qırmış iki xalq, erməni və Azərbaycan xalqı 1994-cü ildən indiyə qədər hər iki dövlətin iradəsinə görə,
kənardan heç bir sülhməramlı qüvvənin iştirakı olmadan atəşkəsi saxlayır. Elə həmin o əsgər haqqında da
söhbət edəndə Köçəryan özü dedi, mən də dedim ki, bəli, biz atəşkəsi saxlayırıq və saxlayacağıq. Ancaq bu
hadisə də olubdur. Belə hadisələr ola bilər.
S u a l: Cənab Prezident, azad iqtisadi zonanın yaradılması barədə nə kimi irəliləyişlər əldə olundu?
C a v a b: Mən sizə dedim ki, yenə də müzakirə etdik və tapşırdıq ki, gələn sammitə qədər tam qərar
hazırlasınlar.
S u a l: Cənab Prezident, «Qafqaz dördlüyü»nün görüşündən sonra Vladimir Putin bəyan etdi ki, bu
ölkələrin güc strukturlarının əməkdaşlığı zəruridir. Buna münasibətinizi bilmək olarmı?
C a v a b: Bilirsiniz, güc strukturları əməkdaşlıq etmirlər. Onlar görüşürlər və bəzi məsələlər haqqında
müzakirələr aparırlar. Ancaq bu o demək deyil ki, biz Ermənistanla əməkdaşlıq edirik. Eləcə də, məsələn, belə
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təkliflər irəliyə sürülübdür ki, dörd ölkənin parlament sədrləri görüşsünlər. Onlar bu yaxınlarda Kislovodskda
görüşəcəklər. Bəli, daxili işlər nazirləri, başqa güc strukturlarının rəhbərləri görüşürlər.
S u a l: Cənab Prezident, Rusiyanın kütləvi informasiya vasitələri belə bir məlumat yayıb ki, yazda
Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri Sankt-Peterburqda görüşəcəklər. Bu doğrudurmu?
C a v a b: Yaxşı, bunları bilirsinizsə, məndən niyə soruşursunuz?! Bəli, mayın 30-da Sankt–Peterburqun
300 illiyi olacaqdır. Biz də dəvət olunmuşuq. Özü də bir çox dövlət başçıları, bütün Avropanın dövlət başçıları
dəvət edilibdir. Bizim orada görüşümüz olacaqdır. Sağ olun.
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UKRAYNANIN MÜDAFİƏ NAZİRİ, ORDU GENERALI
VLADİMİR ŞKİDÇENKO İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
30 yanvar 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Azərbaycana xoş gəlmisiniz, Ukrayna
Müdafiə nazirinin rəsmi səfəri ölkələrimiz arasında dostluq münasibətlərinin genişləndiyinə sübutdur. Ukrayna
ilə Azərbaycan arasındakı dostluq möhkəmdir, əməkdaşlıq çox səmərəli, səmimi və etibarlıdır. Mən prezident
Leonid Kuçma ilə yaranmış mehriban dostluq münasibətlərini yüksək qiymətləndirirəm. Sizi – Ukraynanın
Müdafiə nazirini əlamətdar hadisə – prezident Leonid Kuçmanın MDB-nin üzvü olan ölkələrin Dövlət Başçıları
Şurasının sədri seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Onu da bildirim ki, sədr vəzifəsinin bu cür rotasiya
prinsipi Birliyin bütün tarixi ərzində ilk dəfə qəbul olunub və bu prinsipi dövlət başçılarının əvvəlki, 2002-ci
ildə Kişinyovda keçirilmiş zirvə toplantısında Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif etmişdi.
V l a d i m i r Ş k i d ç e n k o: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə təşəkkürümü bildirirəm. Səfərin
gedişində apardığım danışıqlar barədə məlumat vermək istəyirəm. Bakıya səfər ərəfəsində prezident Leonid
Kuçma nümayəndə heyəti qarşısında ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın səviyyəsinin daha da
yüksəldilməsi vəzifəsini qoymuşdur. Səfər zamanı Müdafiə nazirinizlə danışıqlar aparmış, 2003-cü ildə
ikitərəfli əməkdaşlıq haqqında saziş imzalanmışdır. İki ölkə arasında hərbi təhsil sahəsində, hərbi-texniki sahədə
yaxşı əməkdaşlıq yaranmışdır. NATO ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi yolları barədə də fikir mübadiləsi
aparılmışdır. Mənim fikrimcə, belə fikir mübadiləsinin zəruriliyi hər iki ölkənin strateji məqsədlərinin
oxşarlığından irəli gəlir.
Mən Ali Hərbi Məktəbdə və təlim mərkəzində də oldum. Azərbaycanda hərbi təhsil sahəsində həyata
keçirilən islahatı yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycanda gördüyüm bir sıra müsbət yenilikləri Ukrayna Silahlı
Qüvvələrində tətbiq etmək niyyətindəyəm. Onu da vurğulayım ki, Sizin rəhbərliyiniz ilə son illər Azərbaycanda
böyük nailiyyətlər əldə olunmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, son vaxtlar Azərbaycanda hərbi təhsilin təkmilləşdirilməsi üçün böyük iş
görülmüşdür. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkəmizdə hərbi quruculuq Ermənistanla müharibə
şəraitində getmişdir. O illərdə müəyyən şəxslər guya müdafiə məqsədləri ilə silahlı dəstələr yaradırdılar, əslində
isə, həmin dəstələr bu adamların hakimiyyət uğrunda mübarizəsi ilə bağlı şəxsi məqsədlərinə xidmət edirdi.
Ukraynanın isə milli ordu yatarmaq məsələlərində daha böyük üstünlükləri var idi, çünki Sovet Ordusunda
ukraynalılar bir çox rəhbər vəzifələrində təmsil olunmuşdular və sıravi heyətin xeyli hissəsini təşkil edirdilər.
Azərbaycan zabitləri Ukraynanın ali hərbi məktəblərində təhsil alırlar. Odur ki, hərbçilərimiz bu ölkənin
təcrübəsindən hər vasitə ilə bəhrələnməlidirlər. Ukrayna nümayəndə heyətinin səfəri, Bakıda aparılmış
danışıqlar ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafı üçün mühüm hadisədir. Hərbi sahədə daha sıx əməkdaşlığı inkişaf
etdirməyə xüsusi zərurət var.
V l a d i m i r Ş k i d ç e n k o: Cənab Prezident, azərbaycanlı həmkarımın MDB ölkələrinin müdafiə
nazirləri arasında yüksək nüfuzu olduğunu söyləmək istəyirəm və mən onu Ukraynaya səfərə dəvət etmişəm.
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MDB-nin ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN MƏDƏNİ ƏMƏKDAŞLIQ ŞURASININ BAKIDA
KEÇİRİLMİŞ 18-ci İCLASININ İŞTİRAKÇILARI İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
4 fevral 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, MDB-nin üzvü olan
ölkələrin Mədəni Əməkdaşlıq Şurasının 18-ci iclasının Azərbaycanda keçirilməsindən məmnun olduğumu
bildirirəm. Biz, ümumən, MDB-nin fəaliyyətində mədəniyyət sahəsinə böyük əhəmiyyət veririk.
MDB dövlət başçılarının, demək olar, hamısı belə bir fikirdədir ki, Birlik ölkələri arasında münasibətlərin
daha da inkişafının, iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsinin təmin olunmasında mədəniyyət sahəsi çox böyük
rol oynayır. Bu, həqiqətən, belədir. Biz hansı ölkəyə və nə qədər mal satır, ondan nə qədər alırıq – bunu çox az
adam bilir.
Məsələn, əgər indi soruşsaq ki, MDB ölkələrindən hər biri ilə digərləri arasında, yaxud Azərbaycanla
Rusiya arasında mal dövriyyəsi nə qədərdir, hesab edirəm ki, bu suala cavab vermək çətin olacaqdır. Mən bunu
mədəniyyətin, incəsənətin əhalinin geniş dairələrinə nə qədər bəlli olduğunu və qarşılıqlı münasibətlərə necə
güclü təsir göstərdiyini – bunu heç nə ilə ölçmək olmaz – vurğulamaq üçün deyirəm.
İndi MDB-də müvafiq idarələrin müxtəlif təşkilatları çoxdur. Amma mən hesab edirəm ki, onların arasında
mədəniyyət daha mühüm rol oynayır. Yeri gəlmişkən deyim ki, bu təkcə mənim fikrim deyildir. Bu bizim –
MDB ölkələri dövlət başçılarının görüşlərində həmişə səslənən ümumi fikirdir. Ona görə də mən şadam ki, siz
görüşürsünüz, məsələləri müzakirə edirsiniz, bir-birinizə kömək göstərir və ölkələrimiz, müstəqil dövlətlərimiz
arasında mədəni mübadiləni təmin edirsiniz.
Dövlətlər və xalqlar, ayrı-ayrı insanlar arasında dostluğun möhkəmlənməsinə mədəniyyət qədər güclü heç
nə təsir göstərə bilməz.
Dövlət başçısı hər hansı ölkədə səfərdə olarkən və orada çıxış edərkən iki ölkə arasındakı əlaqələrdən –
iqtisadi-ticarət əlaqələrindən ümumi şəkildə bəhs edir. Ancaq hansısa şairin, yazıçının, bəstəkarın, rəssamın hələ
hansısa əsrdə filan-filan əsərlərdə xalqlarımızın dostluğunu tərənnüm etməsi barədə isə daha ifadəli və inandırıcı
şəkildə danışır.
Biz görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə təntənəli
yubiley mərasimi keçirməyə hazırlaşırıq. Onun «Yeddi gözəl» kimi çox məşhur baleti var. Onun parlaq
musiqisi, bəstəkarlıq sənətinin ən yüksək səviyyədə olması, bu baletin XX əsr dünya mədəniyyəti inciləri
sırasına düşməyə layiq olması – bütün bunlar öz yerində. Ancaq bəstəkarın Xll əsrdə yaşamış və slavyan gözəlini, Çin gözəlini və başqalarını tərənnüm etmiş Nizami Gəncəvinin poemasından istifadə etməsi xüsusi təsir
bağışlayır. Deməli, Nizami hələ 800 il əvvəl bu reallığı görmüş və özünün ölməz poemasında təsvir etmişdir.
Bizim müasirimiz Qara Qarayev isə bu süjetdən istifadə edərək, tamamilə başqa formada, amma eyni
məzmunda əsər yaratmışdır.
Nizaminin poemasını oxuyursan və orada həmin gözəllərlə bağlı sözləri axtarıb tapırsan, baletə tamaşa
edəndə isə hansı gözəlin hansı ölkədən olduğunu bilmək çətin olmur ki, bu, Çin, bu isə slavyan gözəlidir, çünki
rejissor işi də, musiqi də son dərəcə mükəmməldir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, mədəniyyətin həmişə, təkcə
indi yox, qədim dövrlərdən indiyədək xalqlar arasında, dövlətlər arasında, ölkələr arasında qarşılıqlı
münasibətlərin inkişafında necə mühüm rol oynadığını daha inandırıcı şəkildə ifadə edim. İndi MDB-də, əlbəttə,
hər ölkə öz xüsusiyyətlərini, öz dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaqla, öz mənafelərini müdafiə etməklə
daha geniş surətdə əməkdaşlığa yönəldilmiş ardıcıl tədbirlər görülür. Eyni zamanda, bütün hallarda bizə köməyi
dəyən mədəniyyət kimi bir vasitədən istifadə edirik.
Siz mədəniyyət xadimlərisiniz və öz ölkələrinizdə mədəniyyət nazirliklərinə başçılıq edirsiniz. Budur, siz
Azərbaycanda toplaşmısınız, mənim qeyd etdiyim məsələləri müzakirə etmisiniz. Mən orada sizin nə etdiyinizi
bilmirdim, əlimin altında heç bir kağız, heç bir arayış yoxdur. Mən bunu bilmirəm. Amma mən bütün həyatım
boyu, həmişə və hər yerdə, həyatımın bütün mərhələlərində, cəmiyyətin inkişafının bütün dövrlərində
mədəniyyətə böyük əhəmiyyət vermişəm. Buna görə də mən sizi təbrik edirəm və əminəm ki, siz, sadəcə olaraq,
görüşmək, söhbət etmək, bir-birinizə xoş sözlər demək üçün toplaşmamısınız. Hər bir görüşdə, mən isə istərdim
ki, xüsusən bu görüşdə siz özünüz bildiyiniz və mənim dediyim məsələnin həlli üçün daha bir ciddi addım
atasınız.
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Y u r i Y a r o v (MDB-nin icra katibi): Cənab Prezident, səmimi qəbula və Bakıda toplaşmaq imkanı
yaratdığınıza görə Sizə minnətdarlığımı bildirərək qeyd edim ki, prezident Heydər Əliyev Müstəqil Dövlətlər
Birliyinin fəaliyyətində mədəniyyət sahəsinə daim diqqət yetirən bir insandır. Şuranın üzvlərinin bu gün məhz
burada toplaşması məhz Sizin xidmətinizdir, sizin dövlətinizin xidmətidir.
Şuranın əvvəlki iclasında Azərbaycanın Mədəniyyət naziri Şuranın sədri seçildi və bundan sonra Bakıda
keçirilmiş ilk iclas axırıncı 8 il ərzində ən mötəbər iclas oldu. Bunu da əlavə edim ki, bu, yaxşı ənənədir,
bugünkü iclasdan başlayaraq estafet davam etdiriləcəkdir. Biz minnətdarıq ki, bu gün işgüzar söhbət oldu. Ümid
edirik ki, Azərbaycanın sədrliyi ilə və əgər Siz bizim təklifimizi müdafiə etsəniz, Bakıda MDB ölkələri musiqi
kollektivlərinin beynəlxalq festivalını keçirərdik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu ideyanı dəstəkləyirəm. Ancaq bu tədbir dövlət başçılarının Zirvə toplantısı ilə
eyni vaxta təsadüf etməməlidir.
Y u r i Y a r o v: Bu festival MDB-nin üzvü olan ölkələrin dövlət başçılarının mədəni əməkdaşlığı
genişləndirmək sahəsində qarşıya qoyduqları vəzifələrin yerinə yetirilməsinə dair tədbirlərdən biri olacaqdır.
M i x a i l Ş v i d k o v (Rusiya Federasiyasının Mədəniyyət naziri): Səmimi qəbula görə minnətdarlıq
edərək bildirim ki, bunu, adətən, Şuranın sədri edir. Ancaq indiki sədr həm də Azərbaycanın Mədəniyyət naziri
olduğu üçün bu mühüm vəzifəni yerinə yetirmək mənə tapşırılmışdır. Mən bunun öhdəsindən yaxşı gələ
bilməyəcəyəm, çünki mən nisbətən təzə nazirəm. Cənab Prezident, bu görüşə görə, bizi mehribanlıqla
qarşıladığınıza görə Sizə minnətdarıq. Bu görüş bizim üçün çox mühümdür, çünki Ukrayna tərəfinin təşəbbüsü
ilə Polad Bülbüloğlunun Şura sədri seçildiyi Moskvadakı yığıncaqdan sonra biz ilk dəfə toplaşaraq, 2005-ci
ilədək əməkdaşlığımızla bağlı mövzuda 14 məsələni artıq müzakirə etmişik.
2005-ci il Birliyin bütün ölkələri üçün çox mühüm bir dövrdür. Bizim birgə fəaliyyətimizdə, əlbəttə,
faşizm üzərində qələbənin 60 illiyi ilə bağlı tədbirlər əsas yer tutacaqdır. Bu tarix MDB xalqları üçün öz
əhəmiyyətini indi də saxlamışdır və srağagün Volqoqradda keçmiş Sovet İttifaqının, əslində, burada vuruşmuş
bütün xalqların nümayəndələri iştirak etmişdir. Siz bilirsiniz ki, o torpaqda bir çox azərbaycanlı qəhrəmanlar
canlarını qurban vermiş və çoxları da Berlinə qədər gedib çıxaraq, vətənə qayıtmışlar. Bu bizim atalarımızın
bayramıdır və o hamımızı birləşdirir.
Bu gün MDB-də mədəniyyətlə bağlı dialoqlar və proseslər, bütövlükdə, dünyada baş verən proseslərlə
yanaşı gedir. Bunu başa düşmək bizim üçün çox vacibdir. Avropa inteqrasiyası var, Asiya inteqrasiyası
prosesləri var, türk dünyası var və bütün bunlar tamamilə yeni proseslərdir. Bu gün biz iclasımızda dedik ki,
ötən illər üçün yas saxlamamalıyıq, çünki bunun mənası yoxdur, gələcəyimizi düşünməliyik.
Biz başqa, yeni dünyada yaşayırıq, indi başqa qanunlar, başqa mexanizmlər qüvvədədir və biz MDB
çərçivəsində dövlətlərimizin cəlb olunduğu bütün coğrafi-siyasi amilləri nəzərə almalıyıq. Buna görə də
mədəniyyət sahəsində hamı ilə əməkdaşlıq etmək, əlbəttə, vacibdir. Bu əməkdaşlıq ümumi xarakterli bütün
proseslərə – iqtisadi, siyasi proseslərə təsir göstərir. Bu bizim hamımızı özünə cəlb edir. Odur ki, kitabxanalararası mübadilə, rəssamlıq təhsili sahəsində mübadilə problemlərini müzakirə edərkən, qanunvericilik bazasına
da diqqət yetirməliyik, çünki biz mədəniyyət sahəsində müxtəlif qanunvericiliyə malik dövlətlərlə əməkdaşlıq
edirik. Bu qanunvericilik eyniləşdirilə bilməz, lakin burada hansı kommunikasiyaların olduğunu başa düşmək
lazımdır. Bir sözlə, mən bütün həmkarlarımın fikrini ifadə edirəm, bu işdə Şura sədrinin fəaliyyəti ona görə çox
vacibdir ki, Şura ölkələrimizin mədəniyyətinin yeni minilliyin çağırışlarına hazır olmasında mühüm rol oynasın.
Hər şeydən göründüyü kimi, bu bir o qədər asan məsələ deyildir. Lakin mədəniyyət insanlara rahatlıq gətirmək,
onların həyatını mənalı etmək üçündür. Biz müxtəlif konfessiyalara mənsub, müxtəlif dillərdə danışan adamlarıq. Ona görə də bizim üçün çox vacibdir ki, Yer kürəsinin bu hissəsində insanların qəlbində dinclik olsun.
Mən qonaqpərvərliyə görə bir daha öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Bu gün, həqiqətən günəşli oldu,
çünki Siz havanı da dəyişmisiniz. Avropanın 16 dərəcə şaxta olan slavyan hissəsindən gələnlər üçün bu, ayrıca
bayramdır, lakin günəş həm də bizim qəlbimizdə idi, çünki biz Azərbaycanda mədəniyyətə yüksək münasibəti
hiss etdik.
(Rusiyanın Mədəniyyət naziri iclas iştirakçıları adından Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə yaraşıqlı
vaza təqdim etdi).
H e y d ə r Ə l i y e v: Bakı görüşündə MDB ölkələrinin bütün mədəniyyət nazirləri iştirak edir?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, Ermənistanın, Özbəkistanın və Türkmənistanın mədəniyyət
nazirləri bu görüşə gəlməmişlər. Onlar Şuranın üzvləri olsalar da, Özbəkistanın və Türkmənistanın
nümayəndələri Moskva görüşündə də iştirak etməmiş, Ermənistan isə səfirlə təmsil olunmuşdu.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu, əlbəttə, hər ölkənin öz işidir, biz müstəqil dövlətlərik, bu işə müdaxilə edə
bilmərik. Mənə Ermənistanın burada iştirak edib-etməməsi maraqlı idi, qalan ölkələrin iştirak etmədiklərini heç
bilmirdim də. Siz Polad Bülbüloğlunu Şuranın sədri seçmisiniz. Əlbəttə, sizdə də rotasiya prinsipi olacaq. Biz
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MDB-də rotasiyanı artıq tətbiq etməyə başlamışıq. Kiyevdə axırıncı iclasda bunu Vladimir Vladimiroviç özü
təklif etdi, ondan əvvəl Kişinyovda da rotasiya prinsipinə keçməyi təklif etmişdi və elə bu prinsiplə də biz
Leonid Daniloviç Kuçmanı seçdik. Hesab edirəm ki, bu, düzgün qərardır və siz də bunu yaddan
çıxarmamalısınız. Əlbəttə, siz hələ təzə-təzə möhkəmlənirsiniz. Mən MDB-nin iclasında dedim ki, Vladimir
Vladimiroviç MDB-ni möhkəmlətdi, birləşdirdi və buna görə də indi başqası rəhbərlik edə bilər. Burada da
məsələyə təxminən belə yanaşmaq lazımdır. Görünür, siz onu çoxdankı nazir kimi seçmisiniz. Lakin bununla
belə, rotasiya prinsipində əlifba sırası əsas götürülür. Elə əlifbaya görə də Azərbaycan birinci yerdədir. Deməli,
siz prinsipi pozmamısınız. Əlbəttə, mən özüm MDB-yə başçılıq etmək iddiasında deyiləm və əgər sabah hətta
əlifba prinsipi ilə mənə MDB-nin sədri olmaq təklif edilsə, bunun lazım olub-olmadığını fikirləşəcəyəm. Belə
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək çox ciddi işdir. Bu məsələdə sizə «afərin» demək olar. Siz əlifbaya riayət
edirsiniz, ona görə də sizə irad tutmaq olmaz. Əlifbanın növbəti hərfini tətbiq etmək daha çətin olacaqdır.
M u x t a r G ü l - M ə h ə m m ə d (Qazaxıstanın Mədəniyyət, Informasiya və Ictimai Həmrəylik naziri):
Cənab Prezident, məlumat verərək bildirim ki, fevralın 5-də daha bir tədbir nəzərdə tutulmuşdur: bu görüşdə
türkdilli ölkələrin, o cümlədən 6 müstəqil dövlətin və Rusiya Federasiyasının subyekti olan 6 türkdilli ölkənin
mədəniyyət nazirləri iştirak edəcəklər. Orada da bizim liderimiz Azərbaycanın Mədəniyyət naziri olacaqdır.
Həqiqətən, TÜRKSOY-un yaradılması təşəbbüsü Polad Bülbüloğluna məxsusdur. Bu gün biz fikir mübadiləsi
apardıq. Türkdilli xalqlar 200 milyon nəfərə çatır, Rusiyada türk mədəniyyətinin, türkdilli sivilizasiyanın əhəmiyyəti böyükdür. Rusiya Federasiyasının bu barədə ayrıca planları vardır və biz də onların həyata
keçirilməsində fəal iştirak edəcəyik. Buna görə də təkcə mədəniyyətin inkişafına deyil, həm də bütün sosial
sahənin inkişafına daim diqqət yetirdiyinizə görə Sizə ürəkdən təşəkkür edirik. Bu gün biz bunu öz gözlərimizlə
gördük – filarmoniya bərpa olunur, muzeylər, teatrların hamısı fəaliyyət göstərir. Biz yaxşı bilirik ki, Birliyin
bəzi ölkələrində teatrlar bağlanmışdı, incəsənətin tam bir sıra növləri sönmüşdü. Azərbaycanda isə yeni şəraitdə
mədəniyyət də, təhsil də, bütün sosial sahələr çiçəklənir və dinamik inkişaf edir. Mən bu qayğıya və
qonaqpərvərliyə görə, bizimlə görüşmək üçün vaxt tapdığınıza görə, həmkarlarım adından bir daha
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun, Sizə cansağlığı və xoş diləklər arzulayırıq. Qazaxıstanda
Sizi çox sevirlər, Qazaxıstana hər gəlişinizi, Qazaxıstan dövlətinin başçısı Nursultan Nazarbayevin Sizə səmimi
və dostcasına münasibətini yaxşı xatırlayırıq. Sizə uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Maraqlıdır, Rusiya Federasiyasının iri türkdilli respublikaları olan Tatarıstan və
Başqırdıstan TÜRKSOY-da iştirak edirlər?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Bəli, bu respublikalar TÜRKSOY-da iştirak edirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Fevralın 6-da Opera və Balet Teatrında Qara Qarayevin xatirəsinə həsr edilmiş
konsert olacaqdır, sizi bu konsertə dəvət edirəm. Bu, yaxşı simfonik konsert olacaqdır. Bilirəm ki, onu Rauf
Abdullayev hazırlayır. Bu yaxınlarda mən Qara Qarayevin oğlunu qəbul etdim və mənə demişdilər ki, onun
mənzili yoxdur. Mən sərəncam verdim ki, ona dərhal üçotaqlı mənzil ayrılsın. İndi o burada deyildir, Amerika
Birləşmiş Ştatlarına getmişdir. O mənə məlumat verdi ki, Rauf Abdullayev Qara Qarayevin tələbələrinin əsərlərindən ibarət bir neçə simfonik konsert hazırlayır. Bunu da həyata keçirmək lazımdır. Bu, silsilə konsertlər
olmalıdır. Çünki bir var Qara Qarayevin özü, bir də var onun məktəbi, tələbələri. Onların sayı isə az deyildir.
Müasir musiqiçilər nəsli nümayəndələrinin hamısı Qara Qarayevin tələbələridir. Söhbət simfonik musiqidən
gedir. İndi konsertlər verin, filarmoniyada bərpa işləri qurtardıqdan sonra isə orada davam etdirərsiniz.
Hazırda filarmoniya yenidən qurulur. Bu, gözəl və qədim bina 100 il öncə tikilmişdir. Vaxt ötdükcə
yararsız hala düşmüşdü. Əvvəl onu bərpa etməyə imkanımız yox idi, lakin mən vəsait axtarıb tapdım. Kimlərsə
bizə hansısa faizlərlə kreditlər təklif edirdilər. Nə üçün? Biz bunun üçün öz büdcəmizdən vəsait ayırdıq.
Düşünürəm ki, ilk konserti Mstislav Rostropoviç verəcəkdir. O bizim həmyerlimizdir. Hər dəfə buraya gələndə
təəssüflənirdi ki, filarmoniya yoxdur. Vaxtilə o bu filarmoniyada konsertlər vermişdir və bizə irad tuturdu ki, nə
üçün onu bərpa etmirik. O, filarmoniyanın bərpa olunduğundan xəbər tutanda sevindi və gəlməyi vəd etdi.
Rostropoviçin idarəsi ilə simfonik konsert dünya miqyaslı hadisədir.
Sizlərdən mənim salamımı öz ölkələrinizin rəhbərlərinə yetirməyi xahiş edirəm.Sağ olun.
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TÜRKSOY TƏŞKİLATININ ÜZVÜ OLAN ÖLKƏLƏRİN MƏDƏNİYYƏT
NAZİRLƏRİ DAİMİ ŞURASININ XIX TOPLANTISINDA ÇIXIŞI
6 fevral 2003-cü il
Mən TÜRKSOY Təşkilatının yeni toplantısının iştirakçılarını salamlayıram və burada – Azərbaycanda
hamınıza uğurlu fəaliyyət arzulayıram. Türkdilli dövlətlər birliyi əmələ gələndən sonra bizim təşkilatlar
içərisində ən irəli getmiş qurumlardan biri TÜRKSOY-dur. TÜRKSOY hamını birləşdirir. Amma hansısa başqa
bir təşkilatda hərə bir tərəfə çəkir. Ona görə biz sizin təşkilata çox diqqət yetirir, əhəmiyyət veririk. Biz dövlət
başçıları olaraq, türkdilli dövlət başçılarının toplantılarında birinci növbədə mədəni əlaqələri inkişaf etdirmək
məsələsini qoyuruq. Təbiidir, iqtisadi əməkdaşlığın, insani əlaqələrin inkişaf etdirilməsi məsələləri də vardır.
Bunların hamısı vardır. Ancaq bunların hamısının kökündə mədəniyyət, dil, bizim adət-ənənələrimiz durur.
Bizi bir-birimizə bağlayan nədir? Dilimizin kökü. Düzdür, bəziləri bir-birini başa düşmür. Amma biz
dinimizə görə eyni kökdən gəlmiş xalqlarıq.
İkincisi, bizim müştərək mədəniyyətimiz, ənənələrimiz, müştərək mənəvi dəyərlərimizdir. Bunlar əsrlər
boyu türkdilli xalqları bir-biri ilə bağlayıb, birləşdirib, yaxınlaşdırıbdır. Sonra rus imperatorluğu, ondan sonra
isə sovet imperatorluğu dövründə biz bunları itirmədik, ancaq bir-birinizdən bir qədər aralandıq. Doğrudur,
tamam aralanmadıq, biz Türkmənistan nümayəndələri ilə hər il burada görüşdük, yarış keçirdik. Türkmənistan
pambıqçıları Azərbaycana gəlirdilər, bizim pambıqçılar isə Türkmənistana gedirdilər. Yəni bunlar var idi.
Amma oturub danışmırdıq ki, axı, bizim dilimizin bir kökü vardır. Bizim yaxın adət-ənənələrimiz vardır.
Bu barədə danışmırdıq, çünki onda sovet ideologiyası, bir də ümumi sovet xalqı vardı. Get-gedə millətlər
əriyib gedirdi, olacaqdı ümumi sovet xalqı. Sovet xalqı. Bunlar da hamısı – Elçin, Polad, Fatma xanım... sovet
xalqının adamlarıdır. O qədər "sovet xalqı" olublar ki, bəzən öz dillərini də yaddan çıxarıblar.
Amma imperatorluq dağıldı, biz müstəqil olduq. Onda anladıq ki, bizim hələ ulu babalarımız vaxtilə həmişə
bir yerdə olublar, bir kökdən gəliblər, bir yerdə vuruşublar. Bunların eyni adət-ənənələri, mahnıları, rəqsləri var.
Polad yaxşı bilir, bunlar hamısı eyni şeydir. Ona görə də Türkiyə Cümhuriyyətinin təşəbbüsü ilə, xüsusən
mərhum Turqut Özalın və doqquzuncu prezident Süleyman Dəmirəlin təşəbbüsü ilə türkdilli dövlətlər birliyi
yarandı. Son dövrdə hər il müxtəlif ölkələrdə türkdilli dövlətlər birliyinə daxil olan dövlət başçılarının görüşünü
keçiririk. Çalışırıq, iqtisadiyyatımızı irəli aparırıq. Amma mədəniyyət sahəsində sizin işləriniz bizimkindən də
yaxşı gedir. Ona görə də mən sizi təbrik edirəm. Çox məmnunam ki, buraya toplaşmısınız. İndi Türkiyə,
Qazaxıstan, Türkmənistan, Qırğızıstan, Qaqauziya, Tatarıstan, Başqırdıstan nümayəndələri buradadırlar. Mən
çox maraqlanırdım ki, bu toplantıya Başqırdıstan, Tatarıstanın nümayəndələri gələcək, ya yox. Çünki bunlar
böyük respublikalardır. İndi günah onlarda deyil ki, bu respublikalar müstəqil ola bilməyiblər. Onların günahı
yoxdur. Öz əhalisinin sayına görə, – məsələn, Tatarıstanda deyəsən 4 milyon əhali var, – böyük respublikalardır.
Özü də güclü iqtisadiyyatı, hər şeyi var. Bu respublika müstəqil ola bilər. Eləcə də Başqırdıstan, elədirmi?
Amma, o ki qaldı Tıva, Xakasiya, Saxa (Yakutiya), Altay... Gəlin açıq danışaq. Heç kim, – o cümlədən bəlkə
mən də, – bilmirdi ki, tivalar türk kökündən gələn bir xalqdır. Düzdür, cənab Elçin? O, bizim böyük
yazıçılarımızdan biridir. Bunu bilmirdik. Çünki "sovet xalqı" fikri beynimizə girmişdi, bunu bilmirdik.
Mən Moskvada Siyasi Büroda çalışanda, – SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini idim, – tıvalar
mənim yanıma çox gələrdilər. Bir-iki dəfə söhbət etdik, dedik, axı, bizim kökümüz birdir. Ona görə də bunlar
daha çox mənim yanıma gəlirdilər. Bunlara Krasnoyarskdan dəmir yolu çəkmək lazım idi. O vaxt Tıvanın
rəhbərləri mənim yanımda tez-tez olurdular.
Orada avtomobil yolları çəkmək çətin idi. Dəmir yolu istəyirdilər. Mən onlara kömək edir və qərarlar qəbul
edirdim. Amma kimlərsə o tərəfdən, bu tərəfdən mane olurdu.
Mən Altayda oldum. Orada məni Rusiya Federasiyası Ali Sovetinin deputatı seçmişdilər. SSRİ Ali
Sovetinin Azərbaycandan deputatı seçilmişdim. Altay bizim babalarımızın qədim məskənidir. Mən ora getdim.
O vaxt Dağlıq Altay adı altında tanınan ərazi indi Altay Respublikası adlanır.
Mən o vaxt orada olarkən onlara deyirdim ki, siz türksünüz, onlar deyirdilər ki, biz dağlıq altaylılarıq.
Amma onların mənə olan münasibətini görürdüm. Onlar isə mənimlə "qohum" olduqlarını boyunlarına
almırdılar. Amma indi qohum olmuşuq. Mən istədim ki, sizin bu görüşünüz bir qədər şux keçsin. İndi görün nə
qədər türkdilli diyar var. Xakasiya, Tıva, Altay, Saxa... Saxadan da tez-tez mənim yanıma gələnlər olurdu.
Orada yaşayanların qəribə familiyaları var. Məsələn, Nikolay...
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Onların ad-familiyaları ruslarda olduğu kimidir. Rəhbərləri vardı, adı Nikolay idi, mənim yanıma gəlirdi.
Onun da problemləri vardı. Berkakitdən dəmir yolu çəkdirmək istəyirdi. Biz də bunu istəyirdik. Çünki orada
çoxlu daş kömür və dəmir filizi yataqları vardı. Lakin dəmir yolu çəkmək üçün vəsait yox idi. Amma mənim
yanıma gəlib-gedirdilər. İndi onlardan kimin həyatda olub-olmadığını bilmirəm.
Mən hələ 1940-1950-ci illərdə Leninqradda oxumuşam. Xakasiyadan bir nəfər mənimlə oxuyurdu. Mən o
vaxt Xakasiyanı tanımırdım. Ondan soruşdum ki, Xakasiyada yaşayanlar kimlərdir, hansı millətdəndir,
müsəlmandırlarmı? Türkdürlərmi? O, özü bunu izah edə bilmirdi.
Elçin Əfəndiyev: Onlar şamandırlar.
Heydər Əliyev: Şaman olsalar da, türkdürlər. Türklər də şamandır.
Mən sizin təşkilatın işindən çox razıyam. Təəssüf edirəm ki, bəzi cümhuriyyətlərdən gələn yoxdur. Təkcə
Türkmənistan nümayəndəsinin gəlməsi böyük bayramdır. Yaxşı bilirəm ki, Türkmənistan nümayəndələri çox
yerə getmirlər. Amma əgər Türkmənistan nümayəndəsi Azərbaycana gəlibsə, bu, mənim dostum, qardaşım,
Türkmənbaşı Saparmurad Niyazovun Azərbaycan-Türkmənistan dostluğuna olan sədaqətidir. Doğrudurmu?
Xahiş edirəm mənim salamımı, hörmətimi ona çatdırın. Deyin ki, orada baş vermiş hadisələrdən mən çox
sıxıldım. Ancaq yaxşı ki, o, bu vəziyyətdən çıxa bildi. Onun gücü var. Oradakı bəzi adamlar başa düşmürlər ki,
belə bir insanı hakimiyyətdən devirmək olmaz. Bizim dostumuz Türkmənbaşı həmişə sayıqdır, ikincisi də, öz
rəqiblərindən daha böyük qüvvəyə malikdir. Bütün xalq arxasındadır. Arxasında xalq duranda, ona heç nə
etmək olmaz.
Məsələn, 1994-cü ildə burada məni hakimiyyətdən salmaq istədilər. Özü də cəmi bir il idi ki, mən
hakimiyyətə gəlmişdim. 1993-cü ildə burada Elçibəy hökumətini yıxırdılar. Elçibəy hökuməti məni
Naxçıvandan buraya dəvət etdi ki, gəlib onları xilas edim. Mən buraya gəldim, onlar qorxub hamısı qaçıb
getdilər. Sonra Gəncədən Surət Hüseynov adlı bir polkovnik bura hücum etdi. Onun hücumunu dayandırdıq.
Bakıya gəldi, dedim ki, nə istəyirsən? Dedi ki, prezident olacağam. Dedim ki, sən prezident ola bilməzsən.
Mənə dedi ki, yox, olacağam. Dedim ki, xalq kimi seçsə, o da olsun. Xalq məni seçdi. Amma bir ildən sonra
Surət Hüseynov yenə də dözmədi, burada çevriliş etməyə çalışdı. Mənim də silahım yox idi, ordu onun əlində
idi. Mən bu otaqdan gecə saat 10-da xalqa müraciət etdim. İki saatdan sonra bu meydana 500 min insan
toplaşdı. Onların içərisində qadınlar da, uşaqlar da, cavanlar, yaşlılar da vardı. Xalqın qarşısında heç kəs dura
bilməzdi. Mən heç nə etmədim. Xalq onun cəzasını verdi.
İndi Türkmənbaşının da arxasında xalq dayanır. Ona görə də kimin ki, arxasında xalq var, ona heç nə etmək
olmaz. Mən çox məmnunam ki, sən Türkmənistandan bura gəlmisən. Tatarıstan prezidenti Mintimer Şaymiyev,
Başqırdıstan prezidenti Murtaza Rəhimov də mənim dostumdur.
Şaymiyev Bakıda olub. Amma Rəhimov olmayıbdır. Mən bir neçə dəfə dəvət etmişəm ki, gəlsin, görüşək.
Mintimer Şaymiyev bütün dünyada məşhur adamdır.
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AZƏRBAYCAN HƏMKARLAR İTTİFAQLARI KONFEDERASİYASININ II
QURULTAYINDA İŞTİRAK EDƏN XARİCİ HƏMKARLAR İTTİFAQI
TƏŞKİLATLARININ NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
6 fevral 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında həmkarlar ittifaqları böyük gücə malikdir, ölkəmizin bir milyon yarım vətəndaşı bu təşkilatda
birləşmişdir. Bu da təbiidir. Həmkarlar ittifaqları elə bir təşkilatdır ki, o, bütün formasiyalarda – kapitalizm
formasiyasında da, sosializm formasiyasında da, digər formasiyalarda da mövcud olmuşdur. Doğrudur, onlar
müxtəlif ölkələrdə, hər halda, müxtəlif imkanlara və hüquqlara malik idi. Məsələn, keçmiş Sovetlər İttifaqında
həmkarlar ittifaqları güclü təşkilat idi, Kommunist Partiyasından sonra onun böyük səlahiyyəti vardı. Lakin bəzi
kapitalist ölkələrində də onlar elə güclü idilər ki, bunu istənilən hökumətə nümayiş etdirirdilər. Biz həmkarlar
ittifaqı hərəkatının bütün inkişaf mərhələlərini keçmişik. Məsələn, mən çox şey görmüşəm. İndi bu təşkilatlar,
demək olar, bütün ölkələrdə mövcuddur, eyni prinsiplər əsasında fəaliyyət göstərirlər, bunlar sizə yaxşı
məlumdur. Mən onları sizə izah etməyəcəyəm, əksinə, bu barədə, xüsusən də, son illər baş verən hadisələr
barədə siz məni məlumatlandıra bilərsiniz. Deyə bilərəm ki, Azərbaycanda həmkarlar ittifaqı hərəkatı,
həmkarlar ittifaqı təşkilatları və Həmkarlar İttifaqı Konfederasiyası böyük nüfuza və dəstəyə, geniş şəbəkəyə
malikdir. Ona görə də indi heç kim həmkarlar ittifaqları kimi belə geniş miqyaslı qurultay keçirə bilməz.
Kommunist Partiyası daha yoxdur, ölkədə isə 40–50 partiya mövcuddur, lakin onların üzvlərinin sayı azdır,
buna görə də onlar öz qurultaylarının kəmiyyəti və miqyası baxımından həmkarlar ittifaqları ilə müqayisə edilə
bilməzlər. Nəhayət, əmək adamının mənafelərinin qorunması baxımından dünyada həmkarlar ittifaqlarının eyni
prinsipləri və vəzifələri təşəkkül tapmışdır və bütün bunlar onlara böyük qüc verir. Bununla yanaşı, müxtəlif
ölkələrdə bu təşkilatların təcrübəsi bir-birindən fərqlənir. Odur ki, istər konfranslarda, istərsə də qurultaylarda
olsun, fərqi yoxdur, bir çox ölkələrin həmkarlar ittifaqı hərəkatı nümayəndələrinin görüşməsi faydalıdır. Mən
bunu alqışlayıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının qurultayı bizim üçün, yəni ictimaiyyətimiz üçün böyük hadisədir.
Mən qurultay çərçivəsində görülmüş işi yüksək qiymətləndirirəm və ümidvaram ki, qonaqların hər biri özü
ilə xoş təəssürat aparacaqdır. Mən əmək fəaliyyətimə başladığım vaxtdan həmkarlar ittifaqının üzvü idim,
doğrudur, bu çox çəkmədi. Ona görə ki, sonralar uzun müddət hərbi xidmətdə oldum, orada isə həmkarlar
ittifaqı yoxdur. Sonra mən partiya, dövlət işinə keçirildim və o vaxtdan bəri həmkarlar ittifaqının səliqəli
üzvüyəm, üzvlük haqqını ödəyirəm, borcum yoxdur.
J o z e O l i v e y r a (Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Baş katibinin müavini):
Cənab Prezident, dünya həmkarlar ittifaqı hərəkatında Azərbaycanın rolunu vurğulamaq istəyirəm. Bu
qurultayda iştirak etmək mənim üçün böyük şərəf və böyük sevincdir. Burada mən dünyanın müxtəlif ölkələrini
təmsil edən dostlarımın və qardaşlarımın arasındayam. Biz öz təşkilatımızda Azərbaycanda həmkarlar ittifaqı
hərəkatına çox böyük əhəmiyyət veririk və buraya da məhz buna görə gəlmişik. Nümayəndələri qurultaya gələn
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının 25-i Şərqi Avropaya aiddir. Azərbaycanda həmkarlar ittifaqlarına öz işini bilən
bir insan – Səttar Mehbalıyev başçılıq edir. Deməliyəm ki, qloballaşma dövründə həmkarlar ittifaqlarının rolu
xüsusilə artır, çünki sosial dialoq indi bizim üçün çox vacibdir. Sosial dialoq bu region üçün də tərəqqi və sülh
qədər vacibdir. Buna nail olmaq üçün isə sosial dialoq gərəkdir. Şadıq ki, bu məsələlərlə yenidən
konfederasiyanın sədri, həmkarlar ittifaqı hərəkatının lideri seçilən Səttar Mehbalıyev məşğul olacaqdır. Biz ona
etimad edirik, inanırıq. Düşünürəm ki, ölkənizin müdrik rəhbəri kimi, Siz də sosial dialoqun rolunu yüksək
qiymətləndirirsiniz.
M i x a i l Ş m a k o v (Rusiya Azad Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının prezidenti): Cənab Prezident,
mən Rusiyanın həmkarlar ittifaqları adından Sizi böyük hörmət və ehtiramla salamlayıram. Qurultayda Səttar
Mehbalıyevin yekdilliklə Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının sədri seçilməsi Azərbaycanda
çox möhkəm həmkarlar ittifaqı təşkilatı olduğunu göstərir. Biz bunu böyük məmnunluqla qeyd etdik və sözün
yaxşı mənasında həsəd aparırıq ki, burada həmkarlar ittifaqı hərəkatında ziddiyyətlər regionumuzun digər
ölkələrindəkinə nisbətən çox azdır.
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Bu gün daha bir əlamətdar hadisə baş verdi. Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasına
daxil olan həmkarlar ittifaqları və həmkarlar ittifaqı birlikləri özünün bugünkü müşavirəsində MDB və Mərkəzi
Avropa ölkələri həmkarlar ittifaqlarının informasiya-məşvərət şəbəkəsini yaratmağı qərara aldılar və Səttar
Mehbalıyevi onun ilk sədri seçdilər. Bu da beynəlxalq həmkarlar ittifaqı hərəkatı çərçivəsində AHİK-in
fəaliyyətinin böyük rol oynadığını göstərir.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevə və Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının rəhbərinə uğurlu birgə iş
arzulayıram. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası ilə Sizin, ölkə prezidentinin arasında qarşılıqlı
münasibətlərin bu cür qurulduğuna sözün yaxşı mənasında həsəd aparırıq.
Sizin rəhbərliyinizlə respublikanın ildən-ilə necə inkişaf etdiyini, iqtisadiyyatının möhkəmləndiyini bilir və
görürük. Biz bunu istəyirik və arzu edirik ki, bütün bunlar daha dinamik və səmərəli olsun. Heydər Əliyeviç,
icazə verin, respublikanın yüksəlişdə olması münasibətilə Sizi və Səttar Mehbalıyevi bir daha təbrik edim. Allah
eləsin, həmişə belə olsun.
I r a k l i T u q u ş i (Gürcüstan Həmkarlar İttifaqları Birliyinin sədri): Cənab Prezident, mən də Sizi
ölkəmizin həmkarlar ittifaqları adından salamlayıram, Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının dünyada rolunun
artdığını nəzərə çatdırmaq istəyirəm, Bakı haqqında, Azərbaycanın iqtisadi və ictimai-siyasi həyatında gedən
dinamik prosesləri çox yüksək qiymətləndirirəm. Bir neçə il əvvəl mən Sizin qəbulunuzda olmuşdum, onda biz
sayca çox az idik. İndiki qurultayda qonaqlar daha çoxdur, bir çox beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak
edirlər. Əlbəttə, bu, həmkarlar ittifaqlarının və sosial xidmət qurumlarının beynəlxalq rolunun artdığına
sübutdur.
Əgər 5-6 il əvvəl burada gördüklərimi indi ilə müqayisə etsək, ötən dövr ərzində insanların həyatında nə
qədər böyük müsbət dəyişikliklər baş verdiyini görərik. Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarımız arasında, həqiqətən,
gözəl münasibətlər var, müxtəlif beynəlxalq konfranslarda, forumlarda tez-tez görüşərək ünsiyyətdə oluruq, birbirimizlə məsləhətləşirik.
Mən Sizə, Azərbaycan prezidentinə uzun ömür, xalqınıza tərəqqi və Azərbaycan–Gürcüstan qardaşlıq
münasibətlərinin daha da genişlənməsini arzulayıram.
Y u s i f E n g i n (Türkiyənin «Haqq-İş» Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Baş katibinin müavini):
Hörmətli Cümhur başqanım! Bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə çox təşəkkür edirəm. Sözümün əvvəlində Sizə uzun
ömür, cansağlığı diləyirəm. Çünki Azərbaycanın inkişaf etməsində, dünyada daha böyük nüfuza sahib
olmasında Sizin gördüyünüz və görəcəyiniz işlərin çox böyük önəmi vardır.
İcazənizlə, Türkiyəni təmsil edən nümayəndələri Sizə təqdim edərdim. Mən Yusif Engin Türkiyə «Haqqİş» Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Baş katibinin müaviniyəm. Həmkarım Tebrul Kablak Türkiyə Metal
İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının Baş katibidır, Yücel Top isə Türkiyə Həmkarlar İttifaqlarının
Beynəlxalq Azad Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasındakı nümayəndəsidir və Brüsseldə çalışır.
Biz iki gündür ki, Bakıdayıq. Buraya Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının qurultayında
iştirak etmək üçün gəlmişik. Doğrusu, biz Azərbaycanı öz ölkəmizdən ayırmırıq. Sadəcə, rəsmi bir ayrılıq var,
amma qəlbimiz birdir. Bu, davam edir və edəcəkdir. Azərbaycanın inkişaf etməsində, sosial, siyasi və iqtisadi
sahələrdə güclənməsində zati-alinizin çox böyük əməyini, çalışmalarınızı bilirik və bunu yüksək
qiymətləndiririk.
Sizin Konfederasiyanın dünyaya açılmasından, BAHİK-in üzvü olmasından, bölgə ölkələrindəki dialoq və
işbirliyi çərçivəsində Azərbaycanın çox böyük rolu olmasından məlumatımız var. Xüsusilə, Azərbaycanın
sosial, siyasi və iqtisadi inkişafında Səttar Mehbalıyevin rəhbərlik etdiyi Həmkarlar İttifaqları
Konfederasiyasının böyük əməyini, qazandığı uğurları məmnuniyyətlə izləyirik.
Bilirəm və ümid edirəm ki, sivilizasiyaya, insan azadlıqlarına və əməyinə yüksək qiymət verən AHİK
önümüzdəki illərdə qazanacağı imkanlar, demokratiya sayəsində əldə edəcəyi uğurlara birlikdə sevinəcəyik. Bu
günə qədər olan planlarınız bunu bizə sübut edir. Biz dialoqun daha da artırılmasını və davam etdirilməsini,
işbirliyinin daha sıxlaşdırılmasını arzu edirik.
Təbii, sözümü çox uzada bilmirəm. Sizinlə birlikdə olmaq bizim üçün böyük bir məmnunluq və şərəfdir.
Sözümü tamamlayaraq, həmkarlarım adından, konfederasiyalarımız adından qardaşlıq duyğusu ilə Sizi bir daha
hörmətlə salamlayıram. Sizə sağlam ömür diləyir, Azərbaycanın güclənmiş, sabit, əmin-amanlıq içində olmasını
və inkişafını arzulayır, hörmət və ehtiramımı bildirirəm.
V a n ç o M u r a t o v s k i (Makedoniya Həmkarlar İttifaqları Federasiyasının prezidenti): Hörmətli
Heydər Əliyeviç, Makedoniya kiçik, keçmiş Yuqoslaviyanın ərazisində olan bir ölkədir. Həmkarlar ittifaqlarını
təmsil edənlər, adətən, çox uzun danışmağa meyllidirlər. Mən isə çalışacağam qısa danışım. Mən birinci dəfədir
burada, Sizin ölkənizdəyəm. Ölkəniz olduqca xoşuma gəlir, çox gözəl bir ölkədir. Buraya gəlməmişdən əvvəl
ölkəniz haqqında çox eşitmişdim və hamısı da müsbət idi. Buraya gəldikdən sonra bunların hamısının reallıq
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olduğuna əmin ola bildim. Sizin ölkənizin nə dərəcədə inkişaf etdiyini, tərəqqi əldə etdiyini öz gözlərimlə görə
bildim. Mənim yeganə istəyim odur ki, Sizin səhhətiniz möhkəm olsun. Sizə arzu edirəm, imkanınız olsun ki, bu
ölkəni uzun illər tərəqqi yolu ilə irəli aparasınız.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Sizin keçmiş prezident Qliqorov ilə mənim dostluğum var idi. Çox
illərdən, İosif Titonun vaxtından. İndi bunların hamısı dağıldı. Ona görə sizin ölkəni yaxşı tanıyıram.
Y u r i L e b e d e v (Həmkarlar İttifaqları Ümumi Konfederasiyası sədrinin müavini): Həmkarlar ittifaqı
hərəkatına göstərdiyiniz diqqətə, səmimi qəbula görə Sizə, cənab Prezident, səmimi minnətdarlığımı bildirirəm.
Biz, Həmkarlar İttifaqları Ümumi Konfederasiyasında işləyərək, Azərbaycanda Sizin rəhbərliyinizlə qazanılmış
uğurlar barədə çox eşitmişdik. Mən 5 ildir burada olmamışam, bu illər ərzində nə qədər yeni binalar tikildiyini
öz gözlərimlə gördükdə, buna heyran qaldım. Əlbəttə, biz Azərbaycan həmkarlar ittifaqlarının əla keçirilmiş
qurultayının təsiri altındayıq. Biz buraya gəlməli olan nümayəndə heyətinin tərkibini təsdiq edərkən, oraya əslən
bir bakılını da daxil etdik.
Y u r i K o r i t i n (Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı, Yerli Sənaye və Xidmət Sahələri İşçiləri Həmkarlar
İttifaqları Beynəlxalq Birliyi sədrinin müavini): Cənab Prezident, vaxtilə məni yüksək vəzifəyə Siz irəli
çəkmişdiniz. Siz məni, frezerçi fəhləni, Azərbaycan Ali Sovetinin deputatı Yuri Vladimiroviç Koritini
Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Aparatına – tikinti və şəhər təsərrüfatı şöbəsinə işə qəbul etdiniz. Bu, 1975-ci ilin mayında olmuşdur, mən MK-nın təlimatçısı, sonra Ramiz Ənvəroviç Mehdiyevin
yanında ikinci katib, Oktyabr Rayon İcraiyyə Komitəsinin sədri olmuşam. Siz Bakıdan Moskvaya gedərkən
Nazirlər Sovetində bizimlə sağollaşdınız. Sonra, Sovetlər İttifaqının mövcudluğu dövründə məni
Azərbaycandan ÜİHİMŞ-ə seçdilər. İndi mən Mənzil-Kommunal Təsərrüfatı, Yerli Sənaye və Xidmət Sahələri
İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Beynəlxalq Birliyinin rəhbərlərindən biriyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: O vaxt ÜİHİMŞ-in sədri kim idi?
Y u r i K o r i t i n: Şalayev idi. İndi o pensiyadadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, artıq 28 il keçmişdir. O bizim kadrdır.
Y u r i K o r i t i n: Heydər Əliyeviç, mən Sizə çox minnətdaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Deməli, mən səni düzgün olaraq irəli çəkmişdim, yanılmamışdım. Hərçənd, mən
də səhv edirdim.
L e v Y a k o v l e v (Avtomobil Nəqliyyatı və Yol Təsərrüfatı İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Beynəlxalq
Birliyinin sədri): Mən də bir vaxtlar prezident Heydər Əliyev ilə işləmişdim. Sovet dövründə mən Nəqliyyat
İşçiləri Həmkarlar İttifaqları Mərkəzi Komitəsinin sədri işləyirdim, Siz isə Nazirlər Soveti sədrinin birinci
müavini idiniz. Sizin apardığınız heç bir müşavirə bizim iştirakımız olmadan keçmirdi. Siz həmkarlar
ittifaqlarına həmişə böyük diqqət yetirirdiniz. Biz buraya gələrkən keçmiş əməkdaşlarınız – Sizin köməkçiniz və
Nazirlər Sovetində şöbə müdiri olmuş Yevgeni Zarbayev və Nəqliyyat Tikintisi Nazirliyinə başçılıq etmiş
Vladimir Arkadyeviç Brejnev Sizə salam yetirməyi xahiş etdilər. Mən Sizin keçirdiyiniz ilk kollegiya iclasını
xatırlayıram. O vaxt çoxları narahat idi, düşünürdülər, görəsən, bu təzə adam bizi haraya aparıb çıxaracaqdır.
Əslində isə, hər şey yüksək səviyyədə oldu. Siz böyük təhlil apararaq, qarşımızda duran vəzifələri dəqiq şəkildə,
təmkinlə və düzgün izah etdiniz. Sağ olun, xoşbəxt olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim adımdan onlara böyük salam yetirin. O vaxt Nazirlər Sovetində sədrin
birinci müavini və Siyasi Büronun üzvü kimi, mənim vəzifəm bir çox sahələrə kuratorluq etməkdən ibarət idi.
Ancaq nəqliyyat – həm dəmir yol, həm dəniz, həm çay, həm avtomobil nəqliyyatı, həm də nəqliyyat tikintisi
mənə daha yaxın idi. Brejnevi də bu vəzifəyə mən təyin etmişdim.
L e v Y a k o v l e v: O vaxtlar, 12-ci beşillik dövründə sahədə yüksəliş müşahidə olunurdu, ancaq biz
Sizə beşilliyin zərbəçisi adını təqdim etməyə macal tapmadıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən Brejnevi tövsiyə etdim, o, Sosnovun birinci müavini idi və MK-da biz onun
həmin vəzifəyə təyin olunması haqqında qərar qəbul etdik. Sonra mən onu kollegiyada təqdim etdim. Biz
onunla çox fəal işlədik, o çox işgüzar adamdır.
L e v Y a k o v l e v: İndi o, korporasiyaya başçılıq edir. Bir sözlə, Sizin yetirməniz doğru yoldadır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Bunları xatırlamaq mənim üçün xoş oldu. Burada Azərbaycanın,
xalqımızın, dövlətimizin ünvanına və mənim ünvanıma söylədiyiniz xoş sözlərə görə sizin hamınıza bir daha
təşəkkür edirəm. Mən bu görüşə şadam. Görüşün əvvəlində mən həmkarlar ittifaqlarına münasibətimdən
danışdım, indi onlara diqqətim daha da gücləndi. Mehbalıyevi ona bir daha etimad göstərilməsi və sədr
seçilməsi, habelə yeni bir vəzifəyə seçilməsi münasibətilə təbrik edirəm. Zənnimcə, nümayəndələr səhv
etmədilər, düz iş gördülər. Onun işi barədə mənim də rəyim belədir, nümayəndələrin rəyi ilə üst-üstə düşür.
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DÖVLƏT SƏRHƏD XİDMƏTİNİN RƏHBƏR HEYƏTİ VƏ SƏRHƏD
DƏSTƏLƏRİNİN RƏİSLƏRİ İLƏ GÖRÜŞDƏ GİRİŞ VƏ YEKUN NİTQİ
6 fevral 2003-cü il
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonra, təbiidir ki, birinci növbədə, öz sərhədlərinin
mühafizəsini təmin etməli idi. Çünki hər bir ölkənin dövlət müstəqilliyini və ərazi bütövlüyünü təsdiq edən
amillərdən biri onun dövlət sərhədləri və bu sərhədlərin toxunulmazlığıdır. O zamandan indiyə qədər xeyli vaxt
keçibdir. Sərhəd xidmətinin – indi biz buna Azərbaycan Dövlət Sərhəd Xidməti deyirik – sərhəd qoşunlarının
yaranması prosesi gedibdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, bu iş ilk vaxtlar istənilən səviyyədə aparılmayıbdır.
Bunun müəyyən obyektiv səbəbləri var. Biz keçmişdə müstəqil dövlət olmamışıq, sərhədi mühafizə etmək
təcrübəmiz olmayıbdır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan SSRİ-nin tərkibində başqa ölkələrlə böyük sərhədə malik
idi, amma bu sərhəd Sovetlər İttifaqının sərhəd qoşunları tərəfindən mühafizə edilirdi. Hərbi hissələrin tərkibi
də Sovet dövlətinin siyasəti ilə əlaqədar olmuşdur.
Birincisi, yerli kadrlardan ya istifadə olunmurdu, ya da çox az istifadə olunurdu. İkincisi də Azərbaycandakı
sərhəd dəstələrində həqiqi hərbi xidmətə çağırılanların əsas hissəsi başqa xalqların nümayəndələrindən ibarət
idi.
Mən özüm sərhəd məntəqəsində doğulmuşam, uşaqlığımı orada keçirmişəm, böyümüşəm və sərhədin nə
olduğunu o vaxtdan bilirəm. Ancaq bilirsiniz ki, sonra mənim iş fəaliyyətim təhlükəsizlik orqanlarında keçibdir.
Bu da, təbii ki, sərhəd məsələləri ilə çox sıx əlaqədə olubdur. Ona görə də mən bu fikirləri təkcə ayrı-ayrı
mənbələrdən alınan biliklər əsasında yox, özümün on illərlə apardığım müşahidələr nəticəsində deyirəm.
Bütün bunlar da ona gətirib çıxarmışdı ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edən zaman bizdə milli
sərhəd xidməti zabitləri, peşəkar sərhədçilər olmayıbdır. Yaxud da, çox az olubdur. Onu da deyim ki, olanda da,
sovet dövründə onları ikinci, üçüncü dərəcəli işlərə təyin edirdilər.
Mən Azərbaycanda uzun illər təhlükəsizlik xidmətinin rəhbəri olmuşam və ondan əvvəl də müxtəlif
vəzifələrdə işləmişəm. Biz o vaxtlar inciyirdik ki, nə üçün azərbaycanlılardan sərhədlərdə, sərhəd qoşunlarında
istifadə olunmur, çalışırdıq ki, heç olmasa sərhəd xidmətində olan azərbaycanlıları oradan-buradan tapıb gətirək
ki, Azərbaycan sərhədlərində xidmət etsinlər. Biz buna müəyyən qədər nail olurduq. Ola bilər, indi sizin
içərinizdə də keçmiş işçilərdən belələri var. Deyəsən, Xəlilov da onlardandır.
İnayət Xəlilov: (Sərhəd Qoşunlarının Baş Qərargah rəisi vəzifəsini icra edən, general-mayor): Bəli,
cənab prezident.
Heydər Əliyev: Əyləş. Ancaq bunları vəzifəcə çox yuxarıya qaldırmaq mümkün deyildi. Mən o vaxt artıq
Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin başçısı kimi yox, uzun illər respublikanın rəhbəri kimi fəaliyyət göstərdiyim
zaman yenə də bu məsələ ilə məşğul olurdum. Yeganə ona nail olduq ki, mən Azərbaycanda bir sərhəd
dəstəsinə çox böyük çətinliklə Mustafa Nəsirovu rəis təyin elətdirə bildim. Bir müddət ondan sonra da mən
vəsatət qaldırdım, onda general rütbəsi verildi. İndi o, ilk azərbaycanlı sərhədçi general hesab olunur. Mən
eşidirəm ki, o bunu orada-burada böyük iftixar hissi ilə deyir.
Görürsünüz, XX əsrdə 70 il Sovetlər İttifaqının tərkibində olmuşuq, amma nəyə nail olmuşuq? Mən bütün
bunları ona görə deyirəm ki, müəyyən qədər əsaslandırım, bizdə sərhəd xidməti peşəsi olmayıbdır.
İkinci tərəfi də demək istəyirəm. O illərdə bizim gənclər nədənsə bu peşəyə o qədər meyl göstərmirdilər. Bu
da bizə çətinliklər yaradırdı. Ancaq bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən
sonra ölkəmizdə sərhəd xidməti orqanları tədricən yaranmağa başladı. Təəssüflər olsun ki, ilk illərdə bu iş
nəinki zəif gedibdir, hətta hesab edirəm ki, 1990-cı illərin əvvəllərindəki hərc-mərclik, hakimiyyətsizlik,
özbaşınalıq sərhəd dəstələrinin təşkil olunmasına da öz mənfi təsirini göstəribdir.
Təsadüfi deyil ki, vaxtilə SSRİ sərhəd dəstələrində qulluq etmiş bəzi zabitlər, sonra müstəqil dövlətin sərhəd
dəstələrində xidmət edərkən vəzifələrini yaxşı apara bilməyiblər, yaxud da çox hallarda bundan sui-istifadə
ediblər. Siz bunu bilirsiniz. Bəlkə də məndən yaxşı bilirsiniz. Mən bunun üzərində dayanmaq istəmirəm. Ancaq
bu fikri burada ona görə səsləndirirəm ki, keçmişin o mənfi hallarından ciddi nəticə çıxarmaq lazımdır.
Əvvəl sərhəd qoşunları Azərbaycanda müstəqil yaranıbdır. Bir müddətdən sonra Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin tərkibinə verilibdir. Sərhəd dəstələri çox illər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət
göstəribdir. Ancaq mən bu sahəyə xüsusi əhəmiyyət verərək bir neçə ay bundan öncə qərar qəbul etdim, fərman
verdim, onu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin tərkib hissəsi kimi xidmətə çevirdim və ona da Dövlət Sərhəd
Xidməti adı verdik. Təbiidir, bu sizin işlərinizin daha da uğurla aparılmasına kömək edir və edəcəkdir. Ancaq
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eyni zamanda, bu, sizin üzərinizə çox böyük məsuliyyət də qoyur. Əgər əvvəllər Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin tərkibində idinizsə, deyirdiniz ki, nazirlik bunu etdi, ya bunu etmədi. Amma indi hər şey sizin
əlinizdədir və hər şeyə siz cavabdehsiniz, siz məsuliyyət daşıyırsınız.
Güman edirəm, ötən illərdə sərhəd xidmətində də müəyyən qədər keyfiyyət dəyişikliyi əmələ gəlibdir. Yəni
loru dildə desək, bir az çıxdaş olubdur. Kim bu sənəti sevir, kim bu sənətə yararlıdır – yəqin onlar indi sizdə
daha çox yer tuturlar. Kimsə, sadəcə, hərbi xidmət edib özünü dolandırmaq istəyirsə, belə adamlar sərhəd
xidmətində lazım deyillər.
Bütün bunları nəzərə alaraq, mən 10 ilə yaxın Azərbaycan prezidenti olduğum dövrdə ilk dəfədir Sərhəd
Xidmətinin rəhbər heyəti ilə görüşürəm, sizi buraya dəvət etmişəm. Mən sizin işləməyiniz üçün bütün şəraiti
yaratmışam. Əsasnaməniz təsdiq olunub, ştatınız müəyyən edilib, nə qədər lazımdırsa, vəsait ayrılmışdır. Yəni
Azərbaycan sərhədlərini etibarlı qorumağınız üçün dövlət tərəfindən bütün imkanlar, bütün şərait yaradılıbdır.
Əvvəlkinə nisbətən indi sizdən daha çox tələb etməyə haqqım var. Mən hələ nəzərə alıram ki, indi 10 il keçsə
də, hələ demək olmaz ki, sərhəd xidməti tamamilə təkmilləşibdir. Bu xidmətin özünün xüsusiyyətləri var. Bu,
Silahlı Qüvvələrin başqa növlərindən fərqlidir və onu da bilin ki, keçmişdə, Sovetlər İttifaqında sərhəd qoşunları
SSRİ-nin bütün Silahlı Qüvvələri içərisində ən yüksək səviyyəli hərbi hissələr hesab olunurdu. Sərhəddə
xidmətə hər adamı göndərmirdilər.
Məsələn, SSRİ vaxtı hər il milyonlarla gənc orduya səfərbər olunurdu. Biz özümüz Azərbaycanda hər il 70
min gənci həqiqi hərbi xidmətə göndərirdik, özü də iki illiyə.
Ancaq onların içərisindən fiziki nöqteyi-nəzərdən daha sağlam, bilik nöqteyi-nəzərindən daha
hazırlıqlılarını seçirdilər. Həm də baxırdılar ki, ailələrində hakimiyyətə qarşı mənfi münasibət göstərənlər və s
olmasın. Çünki o vaxt hesab edilirdi ki, müharibə hər gün olmur. İkinci dünya müharibəsi oldu, qurtardı, sonra
nə vaxt müharibə olacaqsa, olacaqdır. Ancaq sərhəd qoşunları daim ön xəttə gedir.
Məsələn, ordunun müəyyən hissələri sərhəddən 100 kilometr, 200 kilometr aralıda yerləşir ki, hansısa bir
dövlət tərəfindən hücum olsa, qarşısını alsın. Amma bilavasitə sərhəddə sərhəd qoşunları yerləşir. Demək,
ölkənin müdafiəsini birinci növbədə sərhəd qoşunları öz üzərinə götürür. Ona görə də onlara xüsusi qayğı
göstərirdilər. Yenə də deyirəm, ancaq oraya əsgərləri seçib göndərirdilər. Onların arasında çox ciddi ideoloji iş
aparılırdı. Bunlar keçmişin təcrübələridir.
Amma fərqi yoxdur, o vaxt ölkəmizi Sovet İttifaqı qoruyurdu, indi müstəqil Azərbaycan dövləti qoruyur.
Biz ölkəmizi sərhədlərimizdə qoruyuruq. Niyə qoruyuruq?! Düzdür, bizim dost ölkələrlə sərhədlərimiz var.
Rusiyadır, Gürcüstandır, İrandır – bunlarla bizim düşmənçiliyimiz yoxdur. Bizim indi müharibə apardığımız,
müharibə vəziyyətində olduğumuz həmsərhəd ölkə Ermənistandır. Orada da sərhəd qoşunları durmur, bizim
ordu durur. Demək, sizin vəzifəniz bu sahələri mühafizə etməkdir. Bu sahələri mühafizə edəndə də nəzərə
almaq lazımdır ki, dost dostdur, amma indi dostun içində də – mən hakimiyyəti demirəm, ayrı-ayrı təbəqələrdə
– müxtəlif fikirli adamlar var.
Beynəlxalq terrorizmi götürək. Hər bir ölkəni beynəlxalq terrorizmdə günahlandırmaq olmaz ki? Amma
sərhədlər lazımi səviyyədə qorunmasa, beynəlxalq terrorizmin qüvvələrinin hər bir ölkədən keçmək imkanı var.
Məsələn, Amerikada baş vermiş 11 sentyabr terror hadisələrindən sonra biz dərhal Amerika Birləşmiş
Ştatları ilə birlikdə antiterror koalisiyasına qoşulduq və bu koalisiyada fəaliyyət göstəririk. Biz beynəlxalq
terrorizmlə bütün sahələrdə mübarizə aparırıq və bundan sonra da aparacağıq. Amma nə təminat var ki,
beynəlxalq terrorizmin ayrı-ayrı qüvvələri ya bizim ölkədə öz terror əməliyyatlarını həyata keçirmək üçün,
yaxud da buradan tranzit kimi istifadə edib başqa ölkələrə, Avropaya, Qərb ölkələrinə getmək üçün qonşu
Gürcüstandan, İrandan, yaxud da Rusiyadan Azərbaycana keçməsin? Ona görə də sərhəd qoşunlarının vəzifəsi
çox məsuliyyətlidir və dövlət üçün çox əhəmiyyətlidir.
Bəzən məndə belə təsəvvür yaranır: indiyə qədər də bizim sərhədçilərin bəziləri hesab edir ki, onların
vəzifəsi təkcə ondan ibarətdir ki, qaçaqmalçını buraxmasın, nə bilim, sənədi düz olmayan adamı buraxmasın.
Yox, elə deyil. İndiki dünyada, son iki ildə əmələ gəlmiş vəziyyətdə beynəlxalq terrorizmlə, bütün təxribatçı
qüvvələrlə mübarizə ön plandadır və bu mübarizədə ən ön sırada sərhəd qoşunları durur. Mənim dediklərimi
anlayırsınızmı?!
Məhz buna görə də – baxmayaraq ki, bu gün işlərim çoxdur, proqramım da çox gərgindir, sizdən sonra
xarici ölkələrin nümayəndələri ilə iki böyük görüşüm də olacaq – öz fikirlərimi çatdırmaq üçün sizi buraya
dəvət etdim. Baxmayaraq ki, bunu Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevə dəfələrlə – bu vəzifəyə təyin
olunanda da, ondan sonra da demişəm.
Bilirəm ki, siz bu günlərdə ilin yekunlarını müzakirə etmisiniz. Çox yaxşı, bəlkə də mənim dediyim bu
fikirləri də istifadə etmisiniz, buna da şübhə etmirəm. Ancaq mən istədim ki, siz Ali Baş Komandanın,
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prezidentin fikirlərini eşidəsiniz. Özü də kiminsə vasitəsilə yox, bilavasitə eşidəsiniz, əməli işinizdə daim rəhbər
tutasınız və öz işlərinizi bu istiqamətdə qurasınız.
Başqa problemlər də var. Məsələn, qaçaqmalçılıqla mübarizə. Bu da çox ciddi məsələdir. Çünki biz
ölkəmizin iqtisadiyyatını qorumalıyıq. Ölkəmizin iqtisadi potensialını artırmaq üçün biz çox böyük səylər
qoyuruq. Mal istehsal edirik, xaricə göndəririk, xaricdən mal alırıq, ticarət dövriyyəsi gedir. Bunların da
nəticəsində biz gömrük rüsumları alırıq. Gömrük rüsumları bizim dövlət büdcəmizin formalaşmasının mühüm
bir hissəsini təşkil edir. Əgər bizdə istehsal olunan və xaricə göndərilən mal gömrük rüsumundan yayınacaqsa,
hansısa sərhədçinin cibinə bir az pul qoyaraq keçəcəksə, onda siz bizim iqtisadiyyatımıza zərbə vurursunuz.
Çünki məsuliyyət daşıyan sizsiniz.
Eyni zamanda, xaricdən gələn mal. Xaricdən gələn hər bir malın müəyyən gömrük rüsumları var, onlar
verilməlidir. Əgər verilməsə, buraxılmamalıdır. Ona görə verilməlidir ki, yenə də deyirəm, biz gəlirlər əldə
etməliyik. Əgər biz gəlir əldə etməsək, məvacibi sizə haradan verəcəyik?! Elə bilirsiniz o pullar göydən
tökülür?! Sizin aldığınız məvaciblər, sizin maddi-texniki təminatınız – bunların hamısı üçün, xalqımızı
yaşatmaq üçün, xalqın rifah halını yüksəltmək üçün biz gecə-gündüz çalışırıq və bunun da əsası iqtisadiyyatdır.
İqtisadiyyatda da mal dövriyyəsi, ticarət dövriyyəsi birinci yerdə durur. Bunun düzgün aparılması sizdən,
sərhədçilərdən də asılıdır. Əgər siz şəxsi mənafeyinizi dövlət mənafeyindən üstün tutsanız, qaçaqmalçı sizin
cibinizə pul doldurub dövlətə zərbə vurarsa, onda sizin özünüzə zərbə dəyəcəkdir.
Mən demirəm ki, bütün qaçaqmalçılar elə sizin vasitənizlə keçirlər. Yox, amma sizin səhlənkarlığınız,
qaçaqmalçıların qarşısını yaxşı almamağınız və başqa səhvləriniz, təbii ki, bu cür ciddi nöqsanlara gətirib
çıxarır. Bu nöqsanlar sizin də işinizdə, gömrük orqanlarının da işində var və bunlar çox ciddi nöqsanlardır. Mən
sizdən birinci növbədə tələb edirəm ki, bu nöqsanlara da son qoyasınız.
Elçin Quliyev: Cənab Ali Baş Komandan, aydındır.
Heydər Əliyev: Mənim sizə deyəsi sözlərim çoxdur. Ancaq indi istərdim görüm, siz nə demək istəyirsiniz.
Buyurun.
YEKUN SÖZÜ
Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəisi Elçin Quliyevin məruzəsindən görünür ki, ötən müddətdə xeyli iş
görülübdür. Mən bunu müsbət qiymətləndirirəm. Amma nöqsanlarınız barədə çox qısa danışdın, dedin ki, onları
bilirsiniz. Mən də heç istəmirəm ki, bu barədə geniş danışasan. Əsas budur ki, əgər özünüz nöqsanlarınızı yaxşı
bilirsinizsə, nöqsanları təhlil edə, onların aradan qaldırılmasını təmin edə bilirsinizsə, artıq söz deməyə ehtiyac
yoxdur. Mən inanıram ki, siz 2003-cü ildə bunları edəcəksiniz.
Xarici ölkələrlə qısa bir müddətdə çox geniş əlaqələr qurmağınız, hesab edirəm, sərhəd xidmətinin çox
əhəmiyyətli nailiyyətlərindən biridir. Çünki əgər biz dünya təcrübəsindən istifadə etməsək, onda çox irəliyə
gedə bilmərik.
Sənin mənə vaxtaşırı verdiyin məlumatlardan və bugünkü məruzəndən belə başa düşürəm ki, bu əlaqələriniz
təkcə təcrübə məsələsindən ibarət deyil, eyni zamanda, sizə böyük maddi-texniki yardımdır. Onlardan çox fəal
və səmərəli istifadə etmək lazımdır. O ölkələr ki, xüsusən mən Avropa ölkələrini deyirəm, – bu barədə təşəbbüs
göstərirlər və verdiyin məlumatlara görə, yardımlar edirlər, onlarla əlaqələri daha da genişləndirmək lazımdır.
907-ci maddənin qüvvəsi dayandırıldıqdan sonra Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycana hərbi sahədə
yardımını birinci növbədə sərhəd xidmətinə, sərhədlərin möhkəmləndirilməsinə yönəltməyi planlaşdırıbdır və
bunu da edir. Sən bunu bilirsən, orada da olmusan, danışıqlar aparmısan. Güman edirəm, 2003-cü il üçün də
yaxşı proqram var. Çalışmaq lazımdır ki, o proqramı artıqlaması ilə yerinə yetirəsiniz.
Beləliklə, biz sərhəd dəstələrimizin hamısını, zastavaları, komendantlıqları, hissələri müasir rabitə, elektron
sistemləri ilə təchiz etməliyik və onlardan səmərəli istifadə etməyi bacarmalıyıq. Ona görə gərək siz bunu daha
da genişləndirəsiniz ki, orada xüsusi kurslar keçirəsiniz. Nəinki zabitlərinizi, həm də əsgərlərinizi hazırlayasınız.
Rabitə işlərinin əksəriyyətini həyata keçirən sıravi əsgərləri deyirəm, onları da hazırlamaq lazımdır.
Mən bunu ona görə deyirəm ki, siz bu vasitələrdən səmərəli istifadə edə biləsiniz. İkincisi də, bu cür müasir,
qiymətli avadanlığı alıb onları naşı əllərə verəsiniz, istifadə etmək əvəzinə, onları xarab edərsiniz. Ona görə də
bu işlərlə çox ciddi məşğul olun. Yenə də deyirəm, xarici əlaqələri gücləndirin.
Başqa bir sözü olan var? Bir də qeyd edirəm ki, bu görüş mənim üçün əhəmiyyətlidir, amma sizin üçün
daha çox əhəmiyyətli olmalıdır. Özüm üçün ona görə əhəmiyyətli hesab edirəm ki, mən fikirlərimi bilavasitə
sizə çatdırdım. Tələblərimi sizin qarşınızda qoydum. Sizin üçün də bu əhəmiyyətlidir ona görə ki, bu, sizin üçün
ilk görüşdür və güman edirəm, burada çox işgüzar söhbət getdi. Burada sərhəd dəstələrinin rəisləri, başqa rəhbər
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vəzifəli şəxslər var, hər biriniz Ali Baş Komandanın göstərişlərini aldınız. Əgər bundan səmərəli istifadə edə
bilsəniz, bu, 2003-cü ildə sizin qarşınızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsini təmin edəcəkdir. Sağ olun.
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QURBAN BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA TƏBRİKİ
10 fevral 2003-cü il
Əziz bacı və qardaşlar!
Sizi bütün dünya müsəlmanlarının müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Müsəlmanların böyük bir təntənə ilə həmrəylik və qardaşlıq rəmzi kimi qeyd etdikləri Qurban bayramı
insanlar üçün yüksək bəşəri-mənəvi dəyərlərdən faydalanmaq imkanları yaradır. İslamın insanpərvərlik,
mehribanlıq və mərhəmət prinsiplərinə həmişə sadiq qalmış Azərbaycan xalqı tarixinin çətin dövrlərində belə
Qurban bayramını özünün ən əziz günlərindən biri kimi qeyd etmişdir. Dövlət müstəqilliyimizin bərpasından
sonra bu günün rəsmi şəkildə bayram edilməsi xalqımızın öz milli və dini ənənələrinə sədaqətinin parlaq
ifadəsidir. İnsanları bir-birinə daha da doğmalaşdıran bu bayram günündə ürəklərdən kin-küdurət silinir,
fədakarlıq və şəfqət hissləri güclənir, doğma və yaxın adamlar yad olunur, əzizlərin ruhlarına dualar oxunur.
Azərbaycanın müstəqilliyi və torpaqlarımızın toxunulmazlığı uğrunda canlarından keçmiş övladlarımıza bu
mübarək bayramda Allahdan rəhmət diləyir, onların ailələrinə və yaxınlarına səbir arzulayıram.
Ümidvar olduğumu bildirirəm ki, doğma ocaqlarından didərgin düşmüş həmvətənlərimizin öz yurdyuvalarına qayıtmaları üçün bu müqəddəs bayram günlərində edilən arzu və niyyətlər gerçək olacaqdır. Qoy
bütün böyük milli və dini bayramlarımız kimi, mübarək Qurban bayramı da xalqımızın yüksək ideallar ətrafında
daha sıx birləşməsini təmin etsin, azad, müstəqil və demokratik Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişafı naminə
bütün azərbaycanlılar arasında ümummilli həmrəyliyi möhkəmləndirsin!
Sizi Ulu Tanrının islamı bir din kimi tamamlayıb insanlara bəxş etdiyi bu əziz bayram günündə bir daha
ürəkdən təbrik edir, hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik və əmin-amanlıq arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun!
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İRAN İSLAM İNQİLABININ 24-cü İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN MƏRASİMDƏ NİTQİ
12 fevral 2003-cü il
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli cənab Səlamiyən!
Mən buraya sizdən hədiyyələr almaq üçün gəlməmişəm. Ancaq mənə təqdim etdiyiniz hədiyyələrə görə sizə
təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, mənə belə diqqət göstərmisiniz. Mənim bu gün buraya gəlməyimin səbəbi
hörmətli cənab səfirin dəvətidir və həm Qurban bayramı münasibətilə, həm də İran İslam İnqilabının 24-cü
ildönümü münasibətilə bu mərasimdə iştirak etmək olmuşdur.
Hörmətli cənab səfir!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Mən sizi, bütün dünya müsəlmanlarını müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm,
bütün dünya müsəlmanlarına sülh, əmin-amanlıq və rifah arzu edirəm.
Bu günlər İran İslam İnqilabının 24-cü ildönümüdür. İran xalqı bunu böyük iftixar hissi ilə qeyd edir,
bayram edir. Bu milli bayram münasibətilə mən də İran İslam Cümhuriyyətinin prezidenti hörmətli cənab
Xatəmiyə və İranın ali dini rəhbəri hörmətli cənab Xomneiyə təbrik məktubları göndərmişəm. Məktublar bizim
mətbuatda dərc olunubdur. Azərbaycan xalqının bu bayram münasibətilə fikirlərini, arzularını orada ifadə
etmişəm. Ancaq bundan əlavə, bu gün bir daha burada sizinlə birlikdə bayram mərasimində iştirak edirəm və
sizi, qardaş İran xalqını, İran İslam Cümhuriyyəti dövlətini İran İslam İnqilabının 24-cü ildönümü münasibətilə
ürəkdən təbrik edirəm. İran xalqına gələcəkdə daha böyük uğurlar arzulayıram.
İran ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlər çox böyük, qədim və olduqca zəngin tarixə malikdir. Bunu siz
də bilirsiniz, biz də bilirik. Bu gün buna vaxt itirməyə ehtiyac yoxdur. Ancaq eyni zamanda, bir daha təsdiq
etmək lazımdır ki, xalqlarımızın müştərək adət-ənənələri, mədəniyyəti, dini mənsubiyyəti və bir çox başqa
amillər həmişə bizi bir yerdə etmiş, dost etmişdir və bu dostluq münasibətləri bu gün də davam edir. Bizim
bugünkü münasibətlərimizin keçmişdən keyfiyyətcə böyük fərqi ondan ibarətdir ki, bu, İran İslam Cümhuriyyəti
ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlətlərarası münasibətlərdən ibarətdir. Xalqlar arasında münasibətlər
həmişə çox xoş, mehriban olubdur və bizim xalqlarımız arasında heç vaxt heç bir ixtilaf olmayıbdır.
Ancaq Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən sonra Azərbaycan Respublikası ilə İran İslam
Cümhuriyyəti arasında dövlətlərarası diplomatik əlaqələr qurulub və ötən illərdə inkişaf edibdir. Biz indi
müstəqil dövlətlər kimi əməkdaşlıq, dostluq edirik və müştərək çox işlər görürük. Bizim ticarət əlaqələrimiz,
iqtisadi əlaqələrimiz çox genişdir və çalışırıq ki, bu əlaqələri daha da genişləndirək. Buna həm İran tərəfindən,
həm də Azərbaycan tərəfindən böyük cəhdlər göstərilir və bundan sonra da göstəriləcəkdir. Bu, həm İran
xalqının, həm də Azərbaycan xalqının mənafeyinə uyğundur.
Biz dost ölkələrik, dostluğumuzu davam etdiririk və etdirəcəyik. Mənim 2002-ci ilin may ayında İrana
rəsmi səfərim, hesab edirəm ki, bizim bu əlaqələrin tarixində mühüm bir hadisə oldu. Biz bu səfər zamanı çox
səmərəli, çox əhəmiyyətli, dostluğumuzu, əməkdaşlığımızı gücləndirə biləcək qərarlar qəbul etdik, müqavilələr
imzaladıq. İran ilə Azərbaycan arasında prezident Xatəmi və prezident Heydər Əliyevin tərəfindən imzalanmış
müqavilə tarixi əhəmiyyət kəsb edir. Bir çox başqa sənədlər də imzaladıq. Amma bizim bu görüşlərimizin
mənası, əhəmiyyəti təkcə bu sənədlərlə bitmir, biz İran-Azərbaycan əlaqələrinin, demək olar ki, yeni bir
mərhələsinin bünövrəsini qoyduq. Çox məmnunam ki, bu görüşlər, bu sənədlər ötən aylarda öz bəhrəsini verir
və bizim əlaqələrimiz daha da sürətlə inkişaf edir.
Mən prezident cənab Xatəmini Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət etmişəm. İndi biz onun səfərini gözləyirik.
Güman edirəm ki, bu səfər də həyata keçəndən sonra bizim əlaqələrimiz daha da yüksək səviyyəyə qalxacaqdır.
Bizim dövlətlərarası əlaqələrimizdə bəzi məsələlər də meydana çıxır. Amma bu məsələləri danışıqlar,
qarşılıqlı anlaşma vasitəsilə həll edirik və güman edirəm ki, bundan sonra da biz bunları həll edəcəyik.
İranda da, Azərbaycanda da hamı bilir ki, – respublikamızın ən ağır problemi Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsidir və Azərbaycan ərazisinin bir qisminin müəyyən səbəblərdən Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğal olunması, işğal edilmiş torpaqlardan bir milyona qədər azərbaycanlı, müsəlman bacıqardaşlarımızın yerlərindən-yurdlarından köçürülməsi və ağır vəziyyətdə çadırlarda yaşamasıdır. O illərdə
burada qanlı müharibə, döyüşlər getdi. Dediyim kimi, bəzi səbəblərdən Ermənistan qəsbkarları Azərbaycan
torpaqlarının bir qismini işğal etdilər.
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Ancaq biz 1994-cü ildən atəşi dayandırdıq, bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üzərində işləməyə
başladıq və bu gün də işləyirik. Biz bu işdə həmişə İranla məsləhətləşmələr, danışıqlar aparmışıq. Bəzən bu
danışıqlar nəticə verib, bəzən isə nəticə verməyibdir. Ancaq İran İslam Cümhuriyyəti Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanıyır və Ermənistanı təcavüzkar ölkə kimi qiymətləndiribdir. Bu, həm İran dövlətinin
bəyanatlarında, həm də İslam Konfransı Təşkilatının müştərək, bir yerdə qəbul etdiyimiz bəyannamələrində öz
əksini tapıbdır.
Təbiidir ki, İran İslam Cümhuriyyətinin Azərbaycanla əlaqədar belə prinsipial mövqeyi məsələlərin həll
edilməsində bizə müəyyən qədər dəstək vermək deməkdir. Ümidvaram ki, biz bu dəstəyi bundan sonra daha da
çox hiss edəcəyik.
Bizim ölkələrimiz bir-birinə nə qədər çox bənzərdisə, dövlət quruluşunda o qədər də çox fərqlər var. Fərqlər
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini elan edəndən ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi
dövlət quruculuğu prosesi həyata keçirilir və biz bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişik. Bu, bizim əsas
yolumuzdur. Biz bu yol ilə gedirik. Yəni demokratik dövlət, bazar iqtisadiyyatı, insanlara bütün azadlıqların
verilməsi, mətbuat, söz azadlığı, din azadlığı və demokratiyanın tələbləri ilə əlaqədar bir çox məsələlər – bunlar
Azərbaycanda təmin olunubdur və bundan sonra da təmin olunacaqdır.
Azərbaycan dünyəvi dövlətdir və bu da bizim strateji yolumuzdur. Biz bundan nə o tərəfə, nə də bu tərəfə
dönə bilmərik. Dönə bilmərik ona görə yox ki, dönmək istəmirik. Çünki biz özümüz üçün bu yolu uyğun hesab
edirik və bu yol ilə də gedirik.
Məmnuniyyətlə deyə bilərəm ki, İran İslam Cümhuriyyətində də demokratiya çox geniş inkişaf edibdir.
Prezident Xatəminin birinci, ikinci dəfə prezident seçilməsində də mən bu seçkilərin nə qədər yüksək
demokratik şəraitdə keçməsinin şahidi oldum. Nəinki mən, bütün dünya bunun şahidi oldu. Bu, çox gözəl bir
haldır və İranda demokratiyanın bu cür inkişaf etməsi, bizim fikrimizcə, ümumiyyətlə, İranın inkişaf etməsində
və dünya sivilizasiyasına qatılmasında çox böyük rol oynayır və oynayacaqdır. İranda bu sahədə başqa
nailiyyətlər də var, siz onları məndən yaxşı bilirsiniz.
Bu fərqlər heç də bizim dostluğumuza, qardaşlığımıza, əməkdaşlığımıza mane olmur və mane də ola
bilməz. Bir də görürsən, iki qardaş olur. Biri bir cür yaşayır, o biri də başqa cür yaşayır. Onun kefi elə istəyir,
elə yaşayır. Bu birisinin də kefi belə istəyir, belə yaşayır. Nə bu qardaş o qardaşı məcbur edə bilər, nə də o
qardaş bu qardaşı məcbur edə bilər. Heç lazım da deyil, gərək insan azad olsun. Hər insanın daxili azadlığı
böyük bir şeydir. Qonşunun da biri belə, biri elə olur. Ümumiyyətlə, dünya belədir.
Biz dünyada heç bir ölkəyə bənzəmək istəmirik. Ancaq, eyni zamanda, ümumbəşəri dəyərlər var. Bizim
milli-mənəvi dəyərlərimiz var – dinimiz, adət-ənənələrimiz, biz heç vaxt bunlardan əl çəkmərik. Məsələn, o
mənəvi dəyərlər ki, Azərbaycan xalqına mənsubdur, başqa yerdə onun əksini görürük, amma biz onu qəbul edə
bilmərik. Yəni biz öz milli köklərimizi, dini mənsubiyyətimizi qorumuşuq, qoruyacağıq. Mənəvi ənənələrimizi,
adətimizi qoruyub inkişaf etdirəcəyik. Ancaq bununla bərabər, biz ümumbəşəri dəyərlərdən də bəhrələnirik.
Hesab edirik ki, bizim milli-mənəvi dəyərlərimizin ümumbəşəri dəyərlər ilə birgə inkişaf etməsi, onların sintezi
xalqımızın gələcəyi üçün, inkişafı üçün daha da əhəmiyyətli olacaqdır.
Bunları deyərək onu bildirmək istəyirəm ki, hər bir ölkənin ərazi bütövlüyü, sərhədlərinin toxunulmazlığı
beynəlxalq hüquq normalarının əsas prinsipidir, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının əsas prinsipidir və biz bu
prinsipin həyata keçirilməsini tələb edirik. Biz heç kəsin ərazi bütövlüyünə göz dikməmişik. Ancaq pozulmuş
öz ərazi bütövlüyümüzü isə bərpa etməyə çalışırıq və bərpa etməliyik. Hər bir ədalətli dövlət, yəni öz
hüquqlarını qiymətləndirən dövlət, gərək başqa dövlətlərin də hüquqlarını qiymətləndirsin. Lakin öz hüquqlarını
qoruyub saxlasın, başqa dövlətin hüquqları tapdalananda isə buna biganə olsun, yaxud da bəzi hallarda ona
dəstək versin – bu, yaramaz haldır. Bu barədə İran İslam Cümhuriyyəti ilə bizim münasibətlərimiz tam gözəldir,
tam yaxşıdır. Mən bunları ona görə demirəm ki, burada bir məsələ, problem var. Yox, sadəcə, bizim
münasibətlər haqqında danışanda bunları bir daha demək istəyirəm.
İran böyük, qüdrətli bir ölkədir. Böyük ərazisi, zəngin təbii sərvətləri, çox fədakar insanları və çoxsaylı
əhalisi, qədim tarixi var. Biz İranın bütün bu varlığını, yəni vahid İranı, onun ərazi bütövlüyünü həm tanıyırıq,
həm də hesab edirik ki, buna heç kəs qəsd etməməlidir. Biz kiçik ölkəyik, amma bizim vəziyyətimiz başqa
cürdür. Güman edirəm, bu da daim belə olmayacaqdır. Biz öz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik,
yaşayacağıq, inkişaf edəcəyik.
Dünyada bir prinsip də çox mühümdür: bir ölkənin o biri ölkənin daxili işlərinə qarışmamaq. Biz heç bir
ölkənin işinə qarışmaq istəmirik. Qarışmaq da istəmirik ona görə ki, biz dünyanın ədalətli qanunlarına riayət
edirik, bir də bizim o qədər öz işlərimiz var ki, nə üçün başqa ölkənin daxili işlərinə qarışmalıyıq? Allah imkan
versin ki, biz öz işlərimizi həll edək, öz xalqımızın problemlərini həll edək. Amma eyni zamanda, hesab edirik
ki, Azərbaycanın da daxili işlərinə heç kəs qarışmamalıdır. Yəni ölkələrin bir-birinin daxili işlərinə qarışmaması
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çox vacib məsələdir. Biz bunu may ayında mən Tehranda olanda söhbətlərdə əks etdirdik və hətta bu, bizim
imzaladığımız müqavilədə də var. Bunlar hamısı İran-Azərbaycan xalqlarının və dövlətlərinin dostluğunu daha
da möhkəmləndirən, inkişaf etdirən amillərdir. Buna görə də biz bunu həmişə bilməliyik və bu amillərə həmişə
riayət etməliyik.
İndi bizim bölgədə, yəni Şərqdə bəzi proseslər gedir. İstəyirik ki, bunların hamısı ədalət çərçivəsində olsun.
Ancaq bunların heç biri İran-Azərbaycan dostluğuna, əməkdaşlığına heç bir mənfi təsir göstərə bilməz. Bizim
bu əməkdaşlığımız, dostluğumuz bu gün də var, sabah da olacaq, gələcəkdə də olacaqdır. Biz qonşu xalq kimi,
özü də qədim zamanlardan bir-birinə qarışmış xalq kimi, bir yerdə, bir ərazidə dostluq, mehribanlıq şəraitində
yaşamağa məhkumuq. Bunu bilməliyik və belə bir yaşayışın təmin olunması üçün də lazımi səylərimizi
qoymalıyıq.
Mən hesab edirəm ki, bu gün İslam inqilabının 24-cü ildönümünü qeyd edərək, İranın böyük nailiyyətlərlə
fəxr etməyə haqqı var. İranın iqtisadiyyatı inkişaf edir, həyat çox yüksək səviyyədə inkişaf edir. İnanıram ki,
gələcək illər İranın daha da sürətlə inkişaf etməsini təmin edəcəkdir. Dost, qardaş ölkənin prezidenti kimi mən
bu bayram günü bunu arzu edirəm. Sizi bu bayramlar münasibətilə bir daha təbrik edirəm, hamınıza cansağlığı
arzu edirəm, xoşbəxtlik arzu edirəm. Sağ olun.
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RUSİYA DÖVLƏT DUMASININ BEYNƏLXALQ MƏSƏLƏLƏR KOMİTƏSİNİN SƏDRİ,
RUSİYA PARLAMENTİNİN AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASINDAKI
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN RƏHBƏRİ DMİTRİ ROQOZİNİN BAŞÇILIĞI İLƏ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
18 fevral 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi salamlayıram. Sizin Bakıda keçirdiyiniz bütün görüşlər
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin daha da genişlənməsinə və dərinləşməsinə yönəlmiş konstruktiv
xarakter daşıyır. Biz bunu istəyirik, mən bu barədə dəfələrlə demişəm, əslində bu həm də strategiyamızla
müəyyən olunmuşdur. Elə dünən Vladimir Vladimiroviç Putin bəzi məsələlərlə əlaqədar mənə zəng etmişdi.
Sabah Ruşaylo Bakıya gələcəkdir. Mən dedim ki, Roqozin buradadır. Biz hər iki tərəfi maraqlandıran digər
məsələləri də müzakirə etdik. Bunlar bir kompleks təşkil edir, yəni elə edək ki, maneələrin olmasına baxmayaraq, münasibətlərimiz daha səmimi, daha mehriban olsun. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, sizin səfəriniz
böyük əhəmiyyətə malikdir.
D m i t r i R o q o z i n: Səmimi qəbula görə cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Heydər Əliyev mənim
həmyaşıdlarım üçün o böyük ölkədə də yüksək vəzifələr tutmuş və yeni müstəqil Azərbaycanda da hakimiyyətə
gələrək, çoxsaylı problemləri həll etməyə nail olmuş əfsanəvi insandır. Əlbəttə, mən ilk təəssüratlarıma görə
belə nəticəyə gəlirəm ki, Azərbaycandakı indiki vəziyyət, məsələn, 10-11 il bundan əvvəl, burada ilk dəfə
olduğum dövrdəkindən qat-qat yaxşıdır. Mən bura 1992-ci ildə, mərhum Elçibəy ölkənin prezidenti olanda
gəlmişdim. O zaman mən Rusiya Ali Sovetinin nümayəndə heyətinin tərkibində ekspert kimi gəlmişdim və ölkə
barədə ilk təəssüratlarım o zaman yaranmışdı. İndi fərqi həqiqətən görürəm. Ümumi ab-hava, insanların əhvalruhiyyəsi, günü-gündən gözəlləşən Bakı – bütün bunlar sübut edir ki, ölkə inkişaf etməkdədir. Burada hiss
olunan sabitlik, gələcəyə inam vətəndaşlara belə bir hiss aşılayır ki, öz respublikasının gələcəyi uğrunda
çalışmaq gərəkdir, heç yana çıxıb getmək lazım deyil, özlərinin problemlərini burada həll etmək lazımdır. Bu
mənim üçün çox xoşdur və öz təəssüratlarımı Moskvada dostlarımla mütləq bölüşəcəyəm.
Cənab Prezident, mən Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə
heyətinin rəhbəri İlham Əliyevin AŞPA sədrinin müavini və Büro üzvü seçilməsi münasibətilə Sizi təbrik
edirəm. Avropa Şurası mürəkkəb, şıltaq təşkilatdır. Onlar bəzi problemləri bizdən yaxşı başa düşdüklərini
göstərmək istəyirlər, halbuki, bu belə deyildir. Əgər onlar bizim problemlərlə üzləşsəydilər, çoxdan bunların
içində itib-batardılar, biz isə hələ birtəhər dözürük və problemləri həll edirik. Azərbaycan parlamenti nümayəndə heyəti başçısının Azərbaycanın bu təşkilata daxil olmasından heç iki il keçməmiş Avropa Şurası Parlament
Assambleyası sədrinin müavini seçilməsi və Büronun üzvü olması çox ciddi hadisədir. Bu çox ciddi hadisədir
və rəmzi mənası var və hamı tərəfindən layiqincə – Azərbaycanın demokratik dəyişikliklər yolunda real
nailiyyətləri, Azərbaycan vətəndaşlarının təhlükəsizliyinin və normal həyatının bərpa edilməsi işində
bütövlükdə ölkə rəhbərliyinin, o cümlədən parlamentin xidmətlərinin etirafı kimi qiymətləndirilmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin Avropa Şurasındakı fəaliyyətinizi, rusiyalı deputatların Azərbaycandan olan
həmkarlarına göstərdiyi fəal dəstəyi və köməyi yüksək qiymətləndirirəm. Azərbaycan nümayəndə heyətinin belə
tərəqqiyə nail olması və onun rəhbərinin AŞPA sədrinin müavini və Büro üzvü seçilməsi bizim üçün xoşdur və
mən burada da fəal əməkdaşlığımızın rolunu görürəm.
D m i t r i R o q o z i n: Avropa Şurası və digər beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində əməkdaşlığın
perspektivlərindən danışaraq demək istəyirəm ki, qloballaşma mərhələsində Avropa strukturlarında qarşılıqlı
surətdə faydalı fəaliyyətin istiqamətlərini AŞ-nın üzvü olan MDB ölkələri ilə birlikdə təhlil etmək zəruridir.
Mən Rusiya tərəfinin bu təşəbbüsü dəstəklədiyini bilirəm. Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində beynəlxalq təşkilatların rolu böyük əhəmiyyətə malikdir. Dünyanın bütün ölkələrinin
diqqətini cəlb edən qlobal xarakterli problemlər var. Amma dünyanın gələcək nizamı üçün təhlükəli olan
çoxdankı problemlər də var, lakin onlar yavaş-yavaş unudulur. Mən müxtəlif regionlardakı münaqişələri
nəzərdə tuturam. Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı təcavüzkar separatçılıq hərəkatının başlanmasından
15 il keçir. Bu hələ Sovetlər İttifaqı dövründə başlamışdır və indi də davam edir.
İndi hamı İraq məsələsini necə həll etmək barədə düşünür, yaxud Balkanlarda Kosovo, Bosniya və
Herseqovina problemləri yaranmışdı. Orada güc tətbiq edildi və indi də etmək istəyirlər. Ancaq burada 15 il
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əvvəl təcavüz başlamış və mərhələlərlə davam etmiş, Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən işğal olunmasına gətirib çıxarmışdır. Bir milyon qaçqın-köçkün çadırlarda ağır şəraitdə
yaşayır, amma bütün bunlar unudulur. Bilirsiniz ki, ATƏT-in Minsk qrupu, onun həmsədrləri – Rusiya, Fransa
və Amerika Birləşmiş Ştatları var. Mən dünən Vladimir Vladimiroviçlə söhbətimdə bu mövzuya toxundum.
Mən başa düşürəm ki, indi bu məsələni ön plana çəkmək məqsədəuyğun deyil. Lakin bunu unutmaq, bu
torpaqları ermənilərə saxlamaq ki, onlar gələcəkdə də orada azğınlıqlarını davam etdirsinlər – bu ola bilməz.
Bilirsinizmi, əgər dünya ədalətlidirsə, kimin işğalçı, kimin isə onun qurbanı, kimin təcavüzkar, kimin isə onun
qurbanı olduğunu müəyyən etməlidir. Bu, müəyyən edilməsə, ədalət olmayacaqdır. Qoy bunu ABŞ, Rusiya,
İngiltərə və ya Fransa, NATO müəyyən etsin, amma ədalət olmalıdır. Bu mövzuda çox danışmaq istəmirəm,
bilirəm ki, bu barədə söhbətiniz olub, təkrar etməyin mənası yoxdur. Lakin Duma komitəsinin sədri kimi, sizdən
xahiş edirəm ki, buna ciddi diqqət yetirəsiniz. Sadəcə olaraq, obyektiv yanaşın, başqa heç nə lazım deyildir.
Əgər sən günahkarsansa, danışıqların gələcəkdə də davam etdirilməsindən ötrü gərginliyi azaltmaq üçün,
heç olmasa, günahının müəyyən hissəsini aradan qaldır. Ermənistan silahlı qüvvələri isə yaranmış vəziyyətdən,
şəraitdən istifadə edərək və bəzi ölkələrin, o cümlədən vaxtilə Rusiyanın köməyi ilə Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsini işğal etmişlər və 15 ildir ki, əhalini əzabda saxlayırlar. Doğrudur, işğal 15 il bundan əvvəl
başlamamışdır, bu hərəkat isə artıq başlanmışdı və bu torpaqlar artıq 10 ildir ki, işğal altındadır. Bu məsələdə,
sadəcə, ədalətli olmaq lazımdır. Hətta qərar qəbul edilməsə belə, bütün dünyaya ədaləti çatdırmaq lazımdır ki,
səbəb bu, onun nəticəsi isə budur, günahkar da budur. Onda bu bizim üçün, heç olmasa, mənəvi təsəlli olar.
Yoxsa deyirlər ki, iki prezident, gedin razılığa gəlin. Mən onunla necə razılığa gələ bilərəm? Əgər mövqelər
daban-dabana ziddirsə, özü də bir tərəfdə güc, təcavüz, işğal, digər tərəfdə isə təcavüzün qurbanı durursa, necə
razılığa gəlmək olar?
Mən münaqişənin qurbanı kimi, hamının bizə yazığı gəlməsini istəmirəm. Mən bunu dünyada mövcud olan
beynəlxalq qayda-qanunlar, beynəlxalq hüquq, dövlətlərarası münasibətlər, BMT-nin Nizamnaməsi, ATƏT-in
Əsasnaməsi baxımından deyirəm. Əgər bu məsələni, heç olmasa, düzgün təhlil etməyə cəhd göstərilmirsə, onda
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı nəyə lazımdır, ATƏT, Minsk qrupu nəyə lazımdır? Əgər biz bu nüfuzlu
təşkilatların köməyi ilə heç nəyə nail ola bilmiriksə, onlar lazım deyildir. Belə çıxır ki, onlar problemləri həll
etmək üçün deyil, bir təşkilat kimi, özlərini qoruyub saxlamaq üçün mövcuddurlar.
Mən hər şeydən öncə ATƏT-ə, Minsk qrupuna, ən başlıcası isə həmsədrlərə – ABŞ-a, Rusiyaya və
Fransaya irad tuturam.
D m i t r i R o q o z i n: Heydər Əliyeviç ölkədə vəziyyət sabitləşdikcə və prezident Vladimir Putinin
nüfuzu möhkəmləndikcə, Rusiya Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün Minsk qrupunda fəaliyyətini gücləndirmək
niyyətindədir. Onun sözlərinə görə, Qarabağ münaqişəsi vaxtilə Sovet İttifaqının dağılmasına təkan vermişdir
və onun həlli bütün Qafqazda normal həyatın bərpa edilməsinin bir mərhələsi olmalıdır. Bakıda keçirdiyimiz
görüşlərdə bu ağrılı problemlə bağlı fikir mübadiləsi olmuşdur və Moskvaya qayıtdıqdan sonra bu barədə
prezident Putinə məlumat vermək niyyətindəyəm.
Cənab Prezident, mən həmkarim İlham Əliyevi bu il ərzində Rusiyaya səfərə dəvət etmişəm.
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RUSİYA TƏHLÜKƏSİZLİK ŞURASININ KATİBİ VLADİMİR RUŞAYLONUN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
20 fevral 2003-cü il
Qəbuldan əvvəl Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyevin və Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının katibi Vladimir
Ruşaylonun təkbətək görüşü oldu.
İki saatdan çox çəkən görüşdə Azərbaycan–Rusiya münasibətlərinin hazırkı vəziyyəti və perspektivləri,
beynəlxalq vəziyyət barədə söhbət getdi, Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və digər
məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıldı.
Sonra görüş geniş tərkibdə davam etdirildi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. İki ölkənin mühüm
strukturları – təhlükəsizlik şuralarının aparatları arasında yaranmış yaxşı, işgüzar münasibətlərin səviyyəsindən
məmnun qaldığımı bildirirəm. Moskvada da, Bakıda da bir neçə görüş keçirilmiş, indi isə Rusiya nümayəndə
heyəti rəsmi səfərə gəlmişdir. Hesab edirəm, dünən və bu gün görülmüş işlər – biz məhz bu barədə danışırdıq –
çox faydalıdır. Mən əməkdaşlığın, bax, belə formalarını dəstəkləmişəm və indi də dəstəkləyirəm, çünki onlar,
təbii ki, bir məqsədə – Rusiyanın və Azərbaycanın dövlətlərarası münasibətlərinin inkişafına və möhkəmlənməsinə, xalqlarımız arasında dostluğun möhkəmlənməsinə xidmət edir.
Təkbətək görüşün məzmunundan danışaraq bildirirəm ki, həm Rusiya Federasiyasının, həm də Azərbaycan
Respublikasının maraqlarına aid məsələlər haqqında ciddi söhbət getmişdir. Bu heç də ona görə deyildi ki,
çoxsaylı mürəkkəb problemlər var və onları həll etmək lazımdır, yaxud həll edə bilmirik. Söhbətimizdə ən çox
bunu əsas tuturduq ki, Rusiya da, Azərbaycan da bu mərhələdə çox mühüm tədbirlər, o cümlədən də öz
dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi, öz iqtisadiyyatının, demokratik prinsiplərin inkişaf etdirilməsi sahəsində
tədbirlər həyata keçirir və təbii olaraq, beynəlxalq həyatda fəal iştirak edirlər. Əlbəttə, bizim beynəlxalq həyatda
Rusiya qədər iştirak etmək imkanımız yoxdur, biz kiçik ölkəyik. Rusiya isə indi beynəlxalq aləmdə və
dünyanın müxtəlif regionlarında baş verən proseslərin həllində, şübhəsiz, çox mühüm rol oynayır.
Təkbətək görüşdə Azərbaycan ilə Rusiya arasında ikitərəfli iqtisadi münasibətlərin daha da inkişaf
etdirilməsinin, beynəlxalq terrorizmlə və onun hər cür təzahürləri ilə mübarizənin gücləndirilməsinin
zəruriliyinə xüsusi diqqət yetirdik. Biz bu baxımdan Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm yaxşı əməkdaşlıq
təcrübəsinin, həm də yaxşı nəticənin olmasından məmnunuq. Ölkəmizin ərazisində cinayətlər törətmiş və ədalət
mühakiməsindən qaçıb Rusiyada gizlənmiş 2 mindən çox Azərbaycan vətəndaşı fəal qarşılıqlı tədbirlər və
əməkdaşlıq nəticəsində yaxalanaraq, Azərbaycanın hüquq-mühafizə orqanlarına verilmişdir. Məlumdur ki,
Rusiya ərazisində də, Dağıstanda və digər regionlarda cinayətlər, terror aktları törətmiş bir sıra çox təhlükəli
cinayətkarları biz burada, Azərbaycanda məhz beynəlxalq terrorizmlə mübarizə çərçivəsində yaxalamış və
Rusiyanın hakimiyyət orqanlarına vermişik. Şadam ki, Rusiya prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin bu
sahədə aktiv fəaliyyətimizi dəfələrlə qeyd etmiş və bizə təşəkkürünü bildirmişdir.
Terrorizmlə daim mübarizə aparmaq çox mühüm bir məsələdir. Təəssüf, indi dünya elədir ki, hər hansı bir
dövrə yekun vurmaq və terrorizmin, xüsusən də beynəlxalq terrorizmin daha olmadığını demək səhv olardı.
Dünyanın əslində bütün regionlarında, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatlarında baş vermiş 11 sentyabr
hadisələrindən sonra terrorçular baş qaldırmışlar – bunlar narkotiklərlə və bir çox digər əməllərlə məşğul olan
müxtəlif cinayətkarlardır. Ona görə də mübarizə davam edir və indi də, gələcəkdə də birgə fəaliyyətimizin mühüm istiqaməti beynəlxalq terrorizmlə və onun hər cür təzahürləri ilə mübarizədə fəal əməkdaşlıqdan ibarət
olacaqdır.
Təkbətək görüşdə beynəlxalq siyasətin problemləri, o cümlədən İraq ətrafında vəziyyət barədə fikir
mübadiləsi apardıq. Bu ölkə coğrafi cəhətdən bizə də, Rusiyaya da çox yaxındır, ona görə də biz bu hadisələrə
biganə qala bilmərik.
Söhbətimizdə Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsinin nizama salınması məsələsinə xeyli yer ayrıldı. Mən
Vladimir Borisoviçi bu məsələnin bütün tarixi ilə və real vəziyyətlə müfəssəl tanış etdim, ATƏT-in 10 ildən
çoxdur bu məsələ ilə məşğul olmasına və 7 ildən artıqdır ATƏT-in Minsk qrupuna Rusiyanın, Amerika
Birləşmiş Ştatlarının və Fransanın başçılıq etməsinə baxmayaraq, problemin indiyədək nə üçün öz həllini tapa
bilmədiyini öz mövqeyimiz baxımından açıqladım. Bununla əlaqədar bizim aramızda geniş fikir mübadiləsi
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oldu. Mən həmişə belə düşünmüşəm və demişəm. Əslində biz Vladimir Vladimiroviç Putinlə də bu məsələni
müzakirə edərkən ona məhz belə yanaşmışıq ki, bu, yalnız Ermənistan–Azərbaycan məsələsi deyildir, bütün
Qafqaza aid məsələdir. Əgər bu, Qafqazın məsələsidirsə, deməli, həm Rusiyanın, həm də Qafqazın digər
ölkələrinin məsələsidir. Zənnimcə, bu cür görüşlər, vəziyyətin təhlili nəticə etibarilə belə bir əminlik
yaranmasına kömək etməlidir ki, dünyada haqq-ədalət olmalıdır. Ermənistanla Azərbaycan arasında
münaqişənin timsalında isə biz beynəlxalq hüquq, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi, ATƏT-in və
digər beynəlxalq təşkilatların əsasnamələri baxımından haqq-ədalətin əsla olmadığını müşahidə edirik. Əgər
hamı vəziyyəti ədalətlə qiymətləndirmək lüzumu barədə yekdil rəyə gələ bilsə, onda bu məsələnin həlli yolunu
tapmaq çox asan olar. Bu baxımdan biz Vladimir Borisoviçlə yaxşı fikir mübadiləsi apardıq və mən bundan çox
razıyam. Ümumən, hesab edirəm ki, söhbətimiz çox faydalı oldu, ölkələrimiz arasında, Azərbaycanın və Rusiyanın təhlükəsizlik şuraları arasında münasibətlərin inkişafı üçün bu söhbətin, şübhəsiz, böyük əhəmiyyəti
olacaqdır.
V l a d i m i r R u ş a y l o: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycanlı
həmkarlarımızla və ölkənin ali siyasi rəhbərliyi ilə görüşlər bizim üçün son dərəcə vacibdir. Rusiya
Federasiyasının prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putin də buna xüsusi əhəmiyyət verir. Son illər ərzində siz
daim görüşürsünüz. Bu görüşlər Azərbaycanda da, Moskvada da olmuşdur. Cari ilin əvvəllərində Kiyevdə,
MDB-nin zirvə toplantısında da görüşmüsünüz. Bu həftə Rusiya Federasiyasının Prezidenti ilə Sizin telefon
danışığınız olmuşdur. Bir sözlə, siz daim əlaqə saxlayırsınız. Dövlət başçılarının göstərdikləri nümunə başqa
rəhbərlərə də sirayət edir.
Azərbaycan Təhlükəsizlik Şurasının aparatı ilə qarşılıqlı fəaliyyətin yüksək səviyyədə olduğunu
vurğulayaraq bildirirəm ki, 2003–2004-cü illər üçün birgə iş planı hazırlanmışdır. O işlənib təkmilləşdirildikdən
sonra mükəmməl bir sənəd halına düşmüşdür.
Qarşılıqlı fəaliyyətimiz bir neçə formatda qurulur. Bu, ilk növbədə, Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
formatında görülən işdən, «Qafqaz dördlüyü» formatında və bilavasitə ikitərəfli münasibətlər çərçivəsində
görülən işdən ibarətdir. Müasir dünyada Qafqaz mühüm coğrafi-siyasi mərkəzə çevrilir və məhz Sizin sayənizdə
və Rusiya prezidentinin sayəsində münasibətlərimiz getdikcə daha çox strateji tərəfdaşlıq xarakteri alır.
Hörmətli Heydər Əliyeviç, indi isə icazə verin mən Rusiya dövləti başçısının şəxsi məktubunu və
«Beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasında xidmətlərə görə» medalını Sizə təqdim edim.
Ölkələrimizin güc strukturları, xüsusi idarələri, hüquq-mühafizə orqanları arasında qarşılıqlı fəaliyyətin
səviyyəsini Heydər Əliyev həmişə yüksək qiymətləndirmişdir. Bu sahədə böyük iş görülmüşdür. Beynəlxalq
terrorizmə qarşı birgə mübarizə məsələlərinə konstruktiv yanaşdığına görə Azərbaycan rəhbərinə təşəkkür
edirəm. Azərbaycan 170-dən artıq şəxsin axtarılıb tapılmasında Rusiyaya böyük kömək göstərmişdir, onların bir
qismi RF ərazisində terror aktları törədilməsində iştirak etmişdir. Son dərəcə mühümdür ki, biz müxtəlif
protokol tədbirlərindən tamamilə konkret işə keçmişik və bu öz bəhrəsini vermişdir. Biz Sizin bu konstruktiv
mövqeyinizi qiymətləndiririk, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də bunu yüksək dəyərləndirir və bu barədə öz
fikrini dəfələrlə söyləmişdir.
Ölkələrimizin təhlükəsizlik şuraları aparatlarının xətti ilə cari ildə bir sıra tədbirlər – işin 10 istiqaməti üzrə
məsləhətləşmələr, birgə konfranslar, o cümlədən mütəşəkkil cinayətkarlıqla, narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi
ilə mübarizə məsələlərinə həsr edilmiş konfranslar keçirilməsi nəzərdə tutulur. Mən Azərbaycan Prezidentinin
İcra Aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevi həmin mövzuda beynəlxalq konfransda iştiraka dəvət edirəm.
Kollektiv təhlükəsizlik haqqında regional müqavilə çərçivəsində tədbirlərdə müşahidəçi kimi daim iştirakına
görə Azərbaycan tərəfinə təşəkkürümü bildirirəm. Martın 19–21-də Moskvada bu müqavilənin iştirakçısı olan
ölkələrin Təhlükəsizlik Şuraları Katibləri Komitəsinin iclasını keçirmək nəzərdə tutulmuşdur. Mən Azərbaycan
dövlətinin başçısının razılığı ilə Ramiz Mehdiyevi bu iclasda iştiraka dəvət edirəm.
Sözümün sonunda demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, son vaxtlar Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələri
arasında bütün səviyyələrdə əməkdaşlıq ən müsbət qiymətə layiqdir. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir
Putin bu işi öncül istiqamətlərdən hesab edir. Siyasi istiqamət müəyyənləşmişdir və biz onu həyata keçirəcəyik.
Bildiyimə görə, Sizin də rəyiniz belədir.
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ABŞ-a YOLA DÜŞMƏZDƏN ƏVVƏL BİNƏ HAVA LİMANINDA
KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİ
NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ MÜSAHİBƏSİ
23 fevral 2003-cü il
Heydər Əliyev: Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərim haqqında məlumatınız var. Bu ayın 26-da prezident
Buş ilə, habelə vitse-prezident Çeyni və dövlət katibi ilə görüşəcəyəm.
Biz bu gün oraya çatacağıq. Sabah, ayın 24-də nazirlərlə bir neçə görüşlər nəzərdə tutulmuşdur. Ayın 25-də
böyük bir konfrans keçiriləcəkdir. Bunu Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan və Amerika Birləşmiş Ştatlarının
hökuməti bir yerdə təşkil edir. Konfrans "Şərq-Qərb dəhlizi reallıqdır" mövzusuna, Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinə və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinə həsr olunacaqdır. Konfransda Amerika hökumətinin
rəhbər şəxsləri də iştirak edəcəklər. Konfransa çox böyük maraq var. Həm siyasətçilər, həm iqtisadiyyatçılar,
həm də neft şirkətlərinin nümayəndələri ona çox böyük maraq göstərirlər.
Bir də ki, indiyə qədər də müxtəlif ölkələrdə bizim bu layihələrin əleyhinə çıxanlar var. Gürcüstanın özündə
bəzi qüvvələr indiyə qədər buna mane olmaq istəyirlər. Yaxud da ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında həddindən
çox qeyri-hökumət təşkilatları toplaşıblar. Deyəsən, orada Brukinqs İnstitutunda onlar da konfrans keçirmək
istəyirlər. Hər halda, belə görünür və əvvəldən də bilirdik ki, bu layihələrin həyata keçirilməsi bəzi ölkələrə
əlverişli deyildir. Onlar müxtəlif mərhələlərdə bu layihələrə mane olmaq istəyirdilər. Ancaq son mərhələdə,
məsələlər həll olunandan sonra açıq mübarizəyə keçiblər. Bizdə isə bu layihələrin həyata keçirilməsinə
başlamaq, maliyyələşdirmək vaxtıdır. Ona görə də tez-tez ortaya müxtəlif məsələlər çıxır. Bunların hamısını bir
də müzakirə edib, onlara son qoymaq üçün orada belə bir konfransın keçirilməsini məsləhət görüblər. Mən də
orada çıxış edəcəyəm. Devid Vudvord da çıxış edəcəkdir. Bizdən Natiq Əliyev, Gürcüstandan Canturiya
Türkiyədən xarici işlər nazirinin müavini və başqa şəxslər çıxış edəcəklər. Ayın 25-də belə bir konfrans
keçiriləcəkdir. Səfər proqramının qalanı isə ayrı-ayrı görüşlərdir, özü də yüksək səviyyədə.
Sual: Cənab prezident, Siz Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsinə kredit ayıracaq beynəlxalq maliyyə qurumlarının
rəhbərləri ilə də görüşəcəksiniz. Ümumiyyətlə, kredit ayrılmasına ciddi problemlər varmı?
Cavab: Bilirsiniz, elə problem yoxdur. Çünki vaxtilə biz bunların hamısını danışmışıq, razılaşmışıq. Amma
indi kim isə bu tərəfdən çıxır, kim isə o tərəfdən çıxır, bir bəhanə gətirir. Orada da belədir ki, meydana çıxan hər
bir yeni suala cavab vermək lazımdır. Güman edirəm ki, mübarizəmiz davam edəcək və biz istədiyimizə nail
olacağıq.
Sual: Cənab prezident, Corc Buşla görüşünüzdə hansı məsələlərə toxunulacaqdır?
Cavab: Birinci, Amerika-Azərbaycan münasibətləri. Sonra, təbii ki, bizim üçün çox vacib olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsi, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, ümumiyyətlə, dünyada
gedən proseslər və sair. Məsələlər çoxdur.
Sual: Cənab prezident, İraqla bağlı məsələ müzakirə olunacaq. Gürcüstan prezidenti öz mövqeyini konkret
bildirdi, Azərbaycan prezidenti olaraq Sizin rəsmi mövqeyiniz necədir?
Cavab: Biz mövqeyimizi bildirmişik, bəyanatımız var. Bizim mövqeyimizə dair bəyanatı siz
oxumamısınızsa, mən neyləyim?!
Jurnalist: Bilirik, xarici işlər naziri bəyanat verdi...
Heydər Əliyev: Xarici işlər naziri özbaşına bəyanat vermir. O, dövlətin adından bəyanat verir.
Sual: Cənab prezident, İraq məsələsində Amerikanın Azərbaycana indiyədək hər hansı bir formada dəstək
almaq barədə müraciəti olubmu?
Cavab: Yox, olmayıb. Biz onlarla əməkdaşlıq edirik, Əfqanıstanda antiterror koalisiyasında çox böyük işlər
görürük. Ancaq konkret hələlik heç bir müraciət olmayıbdır.
Sual: Cənab prezident, Siz dediniz ki, Amerika prezidenti ilə Dağlıq Qarabağ məsələsini müzakirə
edəcəksiniz. Yəqin ki, Siz ona fikirlərinizi çatdıracaqsınız. Ümumiyyətlə, Amerikanın Minsk qrupundakı rolu
Sizi razı salırmı, yəni kifayət qədər fəallığı varmı? Yoxsa, elə bunu çatdıracaqsınız?
Cavab: Bilirsiniz, mən oraya şikayət etməyə getmirəm. O bizim öz işimizdir. Mən Kiyevdə Minsk
qrupunun həmsədrləri ilə danışanda, – Dilarə xanım iştirak edirdi, – onlara nə qədər ciddi iradlar bildirdim.
Ancaq prezidentlə prezident səviyyəsində danışacağam. Sağ olun.
"Azərbaycan" qəzeti, 25 fevral 2003.
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"ŞƏRQ-QƏRB ENERJİ DƏHLİZİ REALLIQDIR" MÖVZUSUNDA
BEYNƏLXALQ KONFRANSDA NİTQİ
25 fevral 2003-cü il
Vaşinqton
Hörmətli cənab Skoukroft!
Hörmətli cənab Stiv Mən!
Hörmətli qonaqlar, xanımlar və cənablar!
Mən sizin hamınızı burada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Vaşinqtonda indi işinə başladığımız konfrans
münasibətilə təbrik edirəm, sizi səmimi qəlbdən salamlayıram və konfransın işinə uğurlar arzulayıram.
Bu konfransın Vaşinqtonda indi keçirilməsinin çox böyük əhəmiyyəti var. Konfrans "Şərq-Qərb enerji
dəhlizi reallıqdır" mövzusundadır və onu Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası, Amerika-Gürcüstan Biznes
Şurası, Amerika-Türkiyə Şurası və təbiidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının hökuməti birlikdə təşkil etmişlər.
Dövlət Departamenti də bu işlə məşğul olubdur. Belə bir konfransın keçirilməsinin zəruri olduğu haqqında qərar
qəbul etmişlər və bu konfrans baş tutmuşdur.
Bunun xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının həm Türkiyənin, həm
Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın nümayəndələri iştirak edirlər. Bu da təbiidir, çünki Şərq-Qərb dəhlizi böyük
məsafəni əhatə edir. Ancaq daha çox Xəzər dənizi hövzəsində həyata keçirdiyimiz proqramlar, layihələr
əsasında bizim regionu – Xəzər dənizini, Azərbaycanı, Gürcüstanı və Türkiyəni əhatə edir.
Şərq-Qərb dəhlizi təkcə bundan ibarət deyildir. O daha böyük ərazini əhatə edir. Ancaq bizim layihələr indi
məhz bu ölkələr arasında həyata keçirilir. Lakin bu layihələrin həyata keçirilməsində Amerika Birləşmiş Ştatları
və onun böyük neft şirkətləri xüsusi rol oynayırlar. Qərb ölkələrinin bir neçə böyük neft şirkəti və xüsusən
Böyük Britaniyanın bp şirkəti bu işlərdə əvvəldən xüsusi rol oynayır.
Bu məsələ Amerika Birləşmiş Ştatlarının ictimaiyyətinə, güman edirəm ki, xüsusən də burada iştirak
edənlərə, bu layihəyə maraq göstərənlərə məlumdur. Ancaq mən bu layihənin tarixi haqqında bir neçə kəlmə
demək istəyirəm ki, hər şey daha da aydın olsun.
Sovetlər İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan öz müstəqilliyini əldə edib ölkəsində yeni, demokratik,
dünyəvi dövlət qurmaq işinə başlamışdır. Azərbaycan dövlət quruculuğunda demokratiya, dünyəvilik, qanunun
aliliyi və bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin həyata keçirilməsini əsas götürmüşdür və artıq on ildən çoxdur ki, bu
yolla gedir.
Bu illər Azərbaycan üçün asan olmayıbdır. Biz bir neçə sınaqlardan keçmişik, bir neçə dəfə Azərbaycanda
qanuni hakimiyyəti devirməyə çalışıblar və bəzən də buna nail olublar. Ancaq biz 1993-cü ildən başlayaraq –
1994-cü və 1995-ci illərdə Azərbaycanda hakimiyyət çevrilişinə cəhd edənlərin qarşısını ala, ölkəmizdə sabitlik
yarada bildik. İndi Azərbaycan tam daxili sabitlik içərisində yaşayan bir ölkədir və demokratik prinsiplər
əsasında inkişaf edir, bazar iqtisadiyyatı, iqtisadi islahatların keçirilməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının əsas
istiqamətləridir. Biz bu istiqamətdə irəliləyirik və deyə bilərəm ki, xeyli nailiyyətlər də əldə etmişik.
Bu yolda Azərbaycan birinci növbədə özünün təbii sərvətlərindən istifadə olunmasına xüsusi əhəmiyyət
verdi. Sizə məlumdur ki, Azərbaycan qədim neft ölkəsidir. İlk dəfə sənaye üsulu ilə neftin hasilatı 150 il bundan
öncə məhz Azərbaycanda başlamışdır. XIX əsrin ikinci yarısında Azərbaycana bir çox Qərb şirkətləri gəlib
neftin hasilatı ilə məşğul olublar. Burada Nobel qardaşları xüsusi rol oynayıblar. Sovet hakimiyyəti dövründə
Azərbaycan, demək olar ki, SSRİ-nin ən böyük neft regionu olmuşdur. Çoxları indi də deyir ki, əgər
Azərbaycan nefti olmasaydı, İkinci Dünya müharibəsində İngiltərə-Amerika koalisiyası ilə birlikdə SSRİ-nin
alman faşizminə qalib gəlməsi mümkün olmazdı. Bu da həqiqətdir, o vaxt SSRİ-də istifadə olunan neftin 70
faizi Azərbaycandan daşınırdı, Azərbaycanda hasil edilirdi.
Beləliklə, Azərbaycan neft və qaz ilə zəngin bir ölkə olmuşdur. Azərbaycanda neftçilər, alimlər, geoloqlar
hətta Xəzər dənizində də kəşfiyyat işləri, neft hasilatı ilə məşğul olmuş və 1949-cu ildə – yarım əsr bundan
əvvəl ilk dəfə sahildən 100 kilometr uzaqda neft çıxarılmışdır. Ona görə də Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi
özünün böyük neft və qaz ehtiyatları olduğunu bildirdi. Bunlardan istifadə etmək üçün, – təbiidir ki, özünün
buna imkanı yox idi, – Qərbə, yəni Amerika Birləşmiş Ştatlarına, Avropa ölkələrinə üzünü tutdu və həmin
ölkələrdən gələn böyük neft şirkətləri Azərbaycanda bu ölkənin dövləti ilə, Dövlət Neft Şirkəti ilə yataqların
işlənilməsinə başladılar. Dünyanın 14 ölkəsindən olan 32 neft şirkəti ilə 21 müqavilə imzalanıbdır. Onların
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birincisi, "Azəri", "Cıraq", "Günəşli" neft yataqları ilə əlaqədardır. Bunların işlənilməsi üçün həm Amerika
şirkətləri, həm Böyük Britaniya, həm də digər ölkələrin şirkətləri – 11 neft şirkəti müqavilə imzalamışdır. 1994cü ildə bu müqavilə imzalananda məhz Qərbdə, Amerikada ona "Əsrin müqaviləsi" adı verildi.
Biz nəzərdə tuturduq ki, bu yataqlardan 540 milyon ton neft hasil olunacaqdır. Ancaq sonra aparılan işlər
göstərdi ki, orada 740 milyon ton neft hasil etmək mümkündür. Demək, bu yataqların işlənilməsinə başlanıldı.
Ancaq neftin ixracı bizim qarşımızda duran əsas məsələ idi. Biz 1997-ci ildə "Çıraq" yatağından ilk neft
aldıq. O vaxt bir boru xətti var idi: Bakı-Novorossiysk. O xətlə nefti ixrac etməyə başladıq. Sonra Azərbaycan
Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti ilə, – onun başında bp durur, – xüsusi bir neft kəməri, Gürcüstanın Qara
dənizdəki Supsa limanına neft kəməri çəkdik. İndi neft oradan ixrac olunur.
Ancaq biz müqaviləni imzalayanda və ondan sonrakı illərdə də aparılan bütün danışıqlar bu nəticəni
vermişdi ki, Xəzərin zəngin neftini ixrac etmək üçün böyük neft kəməri lazımdır. Bu da Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməridir. Biz ötən illərdə bu kəmərin layihəsi üzərində işləmişik. 1998-ci ildə Ankarada Türkiyə,
Azərbaycan, Gürcüstan Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac kəmərinin inşa edilməsi haqqında bəyannamə
imzalamışlar. O vaxt Amerika Birləşmiş Ştatlarının energetika naziri də bu mərasimdə iştirak etmişdir.
Qazaxıstan da bu bəyannaməyə qoşuldu ki, gələcəkdə Xəzər dənizindəki neftini bu boru xətti ilə ixrac edə
bilsin. Sonra, 1999-cu ilin noyabr ayında İstanbulda ATƏT-in zirvə görüşü zamanı Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas
ixrac neft kəmərinin inşa edilməsi haqqında ölkələrimiz arasında saziş imzalandı. Türkiyə prezidenti,
Azərbaycan prezidenti, Gürcüstan prezidenti saziş imzaladılar və Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti də
himayəsini göstərərək, bu sazişə öz imzasını atdı. Yenə də Qazaxıstan bu sazişə qoşuldu, Qazaxıstan prezidenti
də onu imzaladı. Onlar da boru xəttindən istifadə edəcəklər. Bundan sonra layihə işləri daha da gücləndi.
Nəhayət, keçən ilin sentyabr ayında Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan prezidentləri Bakıda neft şirkətləri ilə
birlikdə, bp və başqa şirkətlərlə birlikdə, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin təməl daşını qoydular və bununla
da tikinti işləri başlandı. Demək, Bakı-Tbilisi-Ceyhan böyük ixrac neft kəməri reallıqdır. İşə başlanılmışdır. İndi
artıq bu kəmər üçün Yaponiyadan və başqa ölkələrdən alınan borular Gürcüstana, Azərbaycana gətirilir.
Beləliklə, biz artıq inşaat işlərinə başlamışıq.
Bu layihənin maliyyələşdirilməsi də böyük məsələdir. Çünki Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri 1760
kilometr olacaqdır. Bu kəmər ildə 40 milyon ton neft nəql edəcək və bunu gələcəkdə ildə 60 milyon tona
çatdırmaq olar. Neft kəmərinin 445 kilometri Azərbaycandan, 245 kilometri Gürcüstandan, 1070 kilometri
Türkiyədən keçəcəkdir. Kəmərin tikintisinə 2 milyard 900 milyon dollar sərmayə qoyulacaqdır. Bunda
Azərbaycanın hissəsi 600 milyon dollar, Gürcüstanın hissəsi 585 milyon dollar, Türkiyənin hissəsi 1 milyard
400 milyon dollardır.
İndi neft şirkətləri maliyyələşdirmə məsələsi ilə məşğul olurlar. Azərbaycan artıq öz payının birinci
hissəsinin maliyyələşdirilməsi ilə əlaqədar qərar qəbul edibdir.
Bildirmək istəyirəm ki, biz 1994-cü ildə neft müqaviləsini imzalayarkən bu, çoxlarına xülya kimi
görünürdü. Deyirdilər ki, bu, mümkün olmayan işdir. Amma bəziləri də dərhal çox narahatçılıq hissi
keçirirdilər. Çünki Xəzər dənizinə qısa bir zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarından, digər Qərb ölkələrindən
dünyanın böyük şirkətlərinin gəlməsi və onların orada sərmayə qoyması, təbiidir ki, bəzi ölkələrdə narahatçılıq
doğururdu. Hətta bizim müqavilə imzalananda Xəzər dənizində belə bir işin mümkün olması, yenə də deyirəm,
xülya hesab olunurdu. Amma eyni zamanda, biz nota da aldıq ki, Xəzər dənizinin hüquqi statusu sahilyanı
ölkələr tərəfindən müəyyən olunmayınca, belə müqavilələrin imzalanmasının qüvvəsi yoxdur. Bu etirazlara
baxmayaraq, biz öz işimizi görürdük və işimizi gördükcə buna qarşı maneçiliklər də hiss edirdik. Xüsusən,
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin marşrutunun seçilməsinə müxtəlif maneçiliklər törədildi. Biz şübhə
etmirdik ki, bu kəmər Gürcüstandan keçməlidir. Şübhə etmirdik ki, bu böyük neft kəməri məhz Türkiyəyə
getməlidir. Xəzərin nefti Türkiyənin Ceyhan limanı vasitəsilə dünya bazarına çıxmalıdır. Amma bəziləri hesab
edirdilər ki, kəmər başqa ölkələrdən keçə bilər. Yəni artıq Azərbaycanda, Xəzərin Azərbaycan sektorunda neftin
hasil olunmasının reallığını görəndə bəziləri hesab edirdilər ki, bu neft borusu Cənuba gedə bilər, yaxud Şimala
gedə bilər, Şərqə gedə bilər. Müxtəlif belə fikirlər, müxtəlif iddialar var idi və getdikcə bunlar güclənirdi. Ancaq
biz öz qərarımızda qəti idik. Əvvəldən də biz bunu elan etmişdik ki, kəmər yalnız bu marşrut ilə keçəcəkdir. Bu
barədə Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə arasında qəti razılıq əldə edilmişdi. Demək istəyirəm ki, biz bu layihəni
başlayandan indiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatları onun həyata keçirilməsinə çox böyük diqqət, qayğı
göstərmişdir, bu işi himayə etmişdir. Əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının layihəyə bu qədər dəstəyi olmasaydı,
biz bunu həyata keçirə bilməzdik.
Ancaq indi də, hər şey hazır olandan sonra da bəziləri cürbəcür marşrutlar elan edirlər. Amma
Azərbaycanda buna nail ola bilməzlər, çünki biz öz qərarımızda qətiyik. Mənə belə gəlir ki, Türkiyə də öz
qərarında çox qətidir. Gürcüstanda da buna şübhə yoxdur. Amma Gürcüstanda bəzi təşkilatlar "niyə bu,
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Gürcüstanın bu hissəsindən keçmədi, o hissəsindən keçdi, nə üçün oradan keçmir?" fikirlərini, ekologiya
məsələlərini ortaya atıblar. Ekologiya hər yerdə var, Azərbaycan da ekologiya problemləri ilə yaşayır, Türkiyə
də ekologiya problemləri ilə yaşayır. Gürcüstan da ekologiya problemləri ilə yaşayır. Məgər Gürcüstanın xüsusi
ekologiyası var? Yox, sadəcə bu ayrı-ayrı qüvvələrin Gürcüstan dövlətinə və onun prezidenti cənab
Şevardnadzeyə göstərdikləri maneələrdir.
Mən demək istəyirəm ki, Gürcüstan hökuməti, dövləti və prezidenti cənab Şevardnadze əvvəldən kəmərin
məhz bu marşrutla keçməsinin tərəfdarı olubdur. Yəni biz eyni fikirdə olmuşuq və bu gün də bu fikirdəyik, fikir
dəyişmir. Ancaq bəzi qüvvələr maneçilik törədirlər. Təsəvvür edin, iki ay bundan qabaq Amerikanın bir qrup
konqresmeni müraciət edib ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri Gürcüstandan yox, Ermənistandan keçsin. Biz 8
ildir bu işlə məşğuluq, buna bir belə xərc qoymuşuq, dünyada bir belə işlər görmüşük, indi iki ay bundan qabaq
məktub yazıblar ki, qoy bu Ermənistandan keçsin. Təəssüf ki, biz belə təkliflərlə rastlaşırıq.
Bu qüvvələr niyyətlərinə nail ola bilmədiklərinə görə, indi, məhz layihənin bu vaxtında, bu zamanında
istəyirlər ki, maneçiliklər törətsinlər. Bəzi xüsusi xidmət orqanlarının bizdə olan məlumatlarına görə, hətta bəzi
ölkələrdə vəsait də ayrılıbdır ki, layihənin həyata keçirilməsinin qarşısını almaq üçün tədbirlər görülsün. Bizdə
belə məlumatlar da var. Ancaq sizə bildirmək istəyirəm ki, bu layihə əvvəldən axıra qədər düşünülmüş
layihədir. Birincisi, qeyd etmək istəyirəm ki, Xəzər dənizi dünyanın ən zəngin neft və qaz yataqları olan
dənizlərindən biridir. Biz fəxr edirik ki, Xəzər dənizinin bu imkanlara malik olmasını məhz Azərbaycan açıb
dünyaya təqdim edibdir. Əgər 1994-cü ildə təkcə biz Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorunda işlər görmək üçün
müqavilə bağlamışdıqsa, indi artıq Qazaxıstan da öz sektorunda bu işlərlə çox ciddi məşğuldur və yaxşı
nəticələr əldə edir. İkincisi, Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi məsələsi. Əgər 5-6 il bundan öncə, sadəcə,
bizə maneçilik etmək istəyirdilərsə və bizim təklifimizin mümkün olmadığını bildirirdilərsə, biz deyirdik ki,
Xəzər dənizi sahilyanı ölkələr üçün sektorlara bölünməlidir. Yəni onun dibinin istifadə olunması, onun enerji
resurslarından istifadə olunması üçün bölünməlidir. Belə bir bölgü Xəzər dənizində 1970-ci ildə sovet hökuməti
tərəfindən edilmişdi. Onda Xəzər dənizi ancaq sovet hökumətinə məxsus idi. Onun cənubunda bir balaca hissəsi
İrana məxsus idi.
Ancaq o vaxt bizimlə razı olmurdular. İndi isə aparılan danışıqlar nəticəsində Azərbaycan Rusiya və
Qazaxıstan ilə Xəzər dənizinin sektorlara bölünməsi haqqında sazişlər imzalayıbdır. Biz həm birinci sənədləri
imzalamışıq, həm də o sektorların koordinatlarının müəyyən olunması, yəni o sərhədlərin tam dəqiq müəyyən
edilməsi ilə əlaqədar ikinci sazişləri imzalamışıq. Bunları mən şəxsən Rusiyanın prezidenti cənab Putin ilə,
Qazaxıstanın prezidenti cənab Nazarbayev ilə imzalamışam. Eləcə də, Rusiya və Qazaxıstan arasında belə
sazişlər imzalanıbdır. Türkmənistan və İran ilə əlaqədar hələ ki, biz razılığa gəlməmişik. Bu günlərdə sahilyanı
ölkələrin Xəzər dənizi üzrə ekspertləri Bakıda yenidən görüşəcəklər. Biz çalışırıq ki, onlar da beynəlxalq hüquq
normalarına, beynəlxalq dəniz hüququna uyğun olaraq orta xətt prinsipi əsasında razılığa gəlsinlər.
Onda hər bir Xəzəryanı ölkə öz sektorunda istədiyi işi görə bilər. Ancaq bildirmək istəyirəm ki, Xəzər
dənizində neft və qaz ehtiyatları olduqca çoxdur. İlkin qiymətləndirmələrə görə, təkcə Azərbaycan sektorundan
4 milyard ton neft, 5 trilyon kubmetr qaz gözlənilir. Birinci müqavilədən 740-750 min ton neft gözləyirik və bu,
Bakı-Ceyhan kəməri ilə ixrac ediləcəkdir. Ancaq Azərbaycan sektorunda çox perspektivli başqa yataqlar da var.
Ona görə də görürsünüz, ümumi miqdar çoxdur – 4 milyard ton neft və 5 trilyon kubmetr qaz. Bunlar ancaq
Azərbaycan sektorundadır. Demək bu, 50-100 ilə qədər işlənilməsi mümkün olan bir sahədir. Ona görə də bu,
həm Azərbaycan üçün, onun iqtisadiyyatını inkişaf etdirmək, xalqımızın rifah halını yaxşılaşdırmaq üçün, həm
də bizimlə əməkdaşlıq edən Qərb ölkələri, şirkətləri üçün çox böyük mənfəət, fayda gətirəcəkdir.
Konfransda bunları elan edərək bildirmək istəyirdik ki, gördüyümüz iş artıq layihə deyil, reallıqdır. Bu
müddətdə Azərbaycanın neft sektoruna xarici şirkətlər tərəfindən 7 milyard dollar sərmayə qoyulubdur.
Ümumiyyətlə, 1994-cü ildən indiyə qədər Azərbaycana gələn xarici sərmayə 9 milyard dollar təşkil edir. Yaxın
vaxtlarda bu layihələrin həyata keçirilməsi üçün Azərbaycana xarici şirkətlərdən təxminən 10-12 milyard dollar
sərmayə gələcəkdir. Bunların hamısı, təbiidir ki, öz nəticələrini verəcəkdir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac neft kəməri təkcə iqtisadi xarakter daşımır. O, eyni zamanda, Qafqazda,
xüsusən Cənubi Qafqazda, Türkiyədə təhlükəsizliyi və sabitliyi təmin etmək üçün əsas vasitələrdən biridir.
Təəssüflər olsun ki, bizim regionda hələ tam sabitlikdən danışmaq mümkün deyildir. Çünki münaqişələr var:
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, yaxud gürcü-abxaz münaqişəsi, yaxud bizdən şimalda –
Çeçenistanda gedən hadisələr. Bunlar hamısı Qafqazda çox mürəkkəb siyasi-iqtisadi vəziyyət yaradıbdır. Ona
görə də biz Azərbaycanda yeni neft strategiyasını həyata keçirərək, bu nailiyyətləri əldə edərək, iqtisadiyyatı
inkişaf etdirərək çalışırıq ki, ölkəmizdə sabitliyi möhkəmləndirək və eləcə də, münaqişənin aradan
qaldırılmasına müəyyən imkanlar yaradaq.
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Təəssüflər olsun ki, bu münaqişənin aradan qaldırılması çox çətinləşibdir. Məlumdur ki, bu münaqişə 15 il
bundan öncə Azərbaycana qarşı torpaq iddiası, Dağlıq Qarabağ vilayətini əlinə keçirmək məqsədi ilə
Ermənistan tərəfindən başlanıbdır. Bu, müharibəyə çevrilib və sonra, xüsusən 1991-ci, 1992-ci, 1993-cü illərdə
şiddətli müharibə gedibdir. Müharibə nəticəsində Ermənistan silahlı qüvvələri müəyyən səbəblərdən
Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal ediblər. Dağlıq Qarabağ vilayəti və onun ətrafındakı sırf azərbaycanlılar
yaşayan 7 inzibati rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub və indiyə qədər işğal altındadır.
İşğal olunmuş torpaqlardan 1 milyona qədər azərbaycanlı zorla çıxarılıb, etnik təmizləmə aparılıbdır. İndiyə
qədər onların əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Öz yerlərindən, yurdlarından, torpaqlarından didərgin düşüblər. Bu
münaqişənin həlli ilə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı məşğul olub, qətnamələr qəbul edibdir. Təklif edib ki,
Ermənistan silahlı qüvvələri işğal olunmuş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxsın. Ermənistan hökuməti bunu yerinə
yetirməyibdir. Sonra ATƏT Minsk qrupu yaradıbdır. Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika Birləşmiş Ştatları,
Rusiya, Fransa neçə illərdir ki, məsələni sülh yolu ilə həll etməyə çalışırlar. Ancaq təəssüf ki, onlar da hələ bir
şeyə nail olmayıblar. Çünki Ermənistan çox qeyri-konstruktiv mövqe tutur.
Biz heç vaxt razı ola bilmərik ki, Azərbaycanın hansısa bir hissəsi Ermənistanın tərkibinə qatılsın. Biz
məsələnin beynəlxalq hüquq normaları əsasında, hər bir ölkənin suverenliyinin qorunması, ərazi bütövlüyünün,
sərhədlərinin toxunulmazlığının təmin edilməsi prinsipləri əsasında həll olunmasını istəyirik. Ancaq Ermənistan
özü üçün xüsusi prinsiplər ortaya atır. Təbii ki, biz bununla razı ola bilmərik. Mən bu məsələni indi çox geniş
izah etmək istəmirəm. Çünki bu gün bizim əsas mövzumuz başqadır. Sadəcə, buna toxundum ki, biləsiniz –
Qafqazda ya xüsusən, Cənubi Qafqazda belə bir ağır vəziyyət var. Amerika Birləşmiş Ştatları bundan sonra bu
regiona daha da diqqətli olmalıdır. Biz hesab edirik ki, Minsk qrupunun həmsədrləri kimi Amerika Birləşmiş
Ştatları, Rusiya, Fransa bu məsələnin sülh yolu ilə həll olunmasında qəti addımlar atmalıdırlar. Biz müharibənin
yenidən başlanmasını istəmirik. Baxmayaraq ki, Azərbaycanda əhali artıq dözə bilmir. Belə vəziyyətə dözə
bilmir ki, torpaqlarının 20 faizi on ildir işğal altındadır. Belə vəziyyətə dözə bilmir ki, bir milyon qaçqın-köçkün
azərbaycanlının əksəriyyəti çadırlarda yaşayır. Ona görə xalq tərəfindən çox təkliflər alırıq, insanlar tələb
edirlər: "Biz istəyirik ki, müharibə edək, ya gedək torpaqlarımızı geriyə alaq, ya da məhv olaq!" Biz bunların
qarşısını alırıq, bundan sonra da alacağıq. Ancaq vəziyyəti həmişə bu cür saxlamaq mümkün deyildir. Güman
edirəm ki, bizim bu layihələrin həyata keçirilməsi münaqişələrin də həll olunmasına yardımçı ola bilər. Arzu
edirəm ki, belə də olsun.
Beləliklə, hörmətli xanımlar və cənablar, Azərbaycanın yeni neft strategiyası, onun qarşıya qoyduğu
məsələlər, Azərbaycanın iqtisadiyyatı və bunun gələcəyi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət kimi ilbəil inkişaf
etməsi, bazar iqtisadiyyatı ilə irəliləməsi – bunlar hamısı bizim əsas prinsiplərimizdir. Həmin prinsiplərimizdən
istifadə edərək, biz ölkəmizin inkişafı ilə məşğuluq. Bu layihələrdə də biz həm Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
çox sıx əməkdaşlıq edirik, həm də Avropanın bir çox ölkələri və onların neft şirkətləri ilə əməkdaşlıq edirik və
bunu gələcəkdə də davam etdirəcəyik.
Diqqətinizə görə sağ olun, təşəkkür edirəm!
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XOCALI SOYQIRIMININ İLDÖNÜMÜ İLƏ ƏLAQƏDAR
AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
25 fevral 2003-cü il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Bu gün mən Sizə insanlığın tarixində ən qəddar və amansız kütləvi terror hadisələrindən biri olan Xocalı
soyqırımı münasibətilə müraciət edirəm.
Xocalı faciəsi iki yüz ildən çox müddətdə davakar erməni millətçiləri tərəfindən xalqımıza qarşı aparılan
etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin qanlı səhifəsidir. Müxtəlif vaxtlarda fərqli şəkildə, xüsusi incəliklə
yeridilən bu mənfur siyasət və düşmənçilik heç zaman dayanmamış, gah açıq qarşıdurma və qanlı toqquşmalar
şəklini almış, gah da dövrün tələblərinə uyğun ideoloji forma ilə pərdələnmişdir.
15 il əvvəl təcavüzkar erməni şovinistlərinin irəli sürdükləri ərazi iddiaları azərbaycanlıların qədim
torpaqlarından kütləvi deportasiyasına, çoxsaylı terror aktlarına və tammiqyaslı amansız müharibəyə səbəb oldu.
Nəticədə on minlərlə insan həlak oldu, əlil vəziyyətinə düşdü, yüz minlərlə soydaşımız qaçqın və məcburi
köçkünə çevrildi. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında olan 7 rayonumuz erməni hərbi birləşmələri tərəfindən işğal
edildi. Lakin 1992-ci il fevralın 26-da qədim Xocalı şəhərinin misli görünməmiş qəddarlıqla məhv edilməsi bu
faciələrin ən dəhşətlisi oldu. Erməni hərbi birləşmələri 366-cı sovet alayı ilə birlikdə qadınlara, uşaqlara,
qocalara aman vermədən yüzlərlə insanı xüsusi vəhşiliklə qətlə yetirdi, onları hərb tarixində analoqu olmayan
işgəncə verməklə öldürdü, təhqirlərə məruz qoydu. Öz amansızlığına, vəhşiliyinə, kütləviliyinə və törədilən
cinayətlərin ağırlığına görə Xocalı faciəsi insanlığın tarixində qara ləkə kimi qalacaqdır.
Xocalı qoyqırımını törətməkdə erməni şovinistlərinin məqsədi xalqımızı qorxutmaq, vahimə içində
saxlamaq, onun mübarizə əzmini qırmaq, işğal faktı ilə barışmasına nail olmaq idi. Lakin düşmən öz məkrli
niyyətlərinə çata bilmədi. Xocalı müdafiəçiləri təpədən dırnağa qədər müasir silahlarla təchiz olunmuş düşmən
qarşısında özünü itirmədi, əyilmədi, qəhrəmanlıq və rəşadət nümunələri göstərdi. Onlar qeyri-bərabər döyüşdə
igidliklə vuruşaraq, əsl fədakarlıq və vətənpərvərlik nümayiş etdirdilər.
Xocalı faciəsindən danışarkən o zaman Azərbaycana rəhbərlik edən şəxslərin və xalqa rəhbərliyə iddialı
olan qüvvələrin siyasi və mənəvi məsuliyyətini ayrıca qeyd etmək lazımdır. Öz vəzifə borcuna görə
vətəndaşların asayişini və təhlükəsizliyini qorumalı olan dövlət orqanları şəhərin müdafiəsini təşkil etmək üçün
heç bir əməli tədbir görməmiş, şəhər sakinlərini taleyin ümidinə buraxmışdılar. Uzun müddət mühasirə
şəraitində qalan güclü düşmənlə mərdliklə vuruşan şəhərin müdafiəçilərinə heç bir kömək göstərilməmişdir.
Respublikanın rəsmi rəhbərliyi baş vermiş ağır cinayət və soyqırım aktının miqyasları və ağırlığı haqqında
dünya dövlətlərinə və beynəlxalq ictimaiyyətə məlumat vermək, həqiqəti çatdırmaq əvəzinə, real vəziyyəti
gizlətməyə cəhd etmiş, tam fəaliyyətsizlik, məsuliyyətsizlik və xalqın taleyinə biganəlik nümayiş etdirmişdi.
Sonradan da Xocalı soyqırımının mahiyyətini açmaq, onun təşkilatçılarını və icraçılarını ifa etmək üçün heç bir
iş görülməmişdir. Xalqımızın faciəsi, yüzlərlə insanın məhv olmuş həyatı o zamankı hakimiyyət və müxalifət
tərəfindən yalnız siyasi mübarizədə qarşılıqlı ittihamlar üçün vasitə rolunu oynamışdır.
1994-cü ildən başlayaraq Azərbaycan hökuməti və parlamenti Xocalı soyqırımı və bütövlükdə erməni
şovinist-millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi cinayətlər haqqında həqiqətləri olduğu kimi bütün
miqyası və dəhşətləri ilə dünya dövlətlərinə, parlamentlərinə, geniş ictimaiyyətə çatdırmaq, bütün bunların
soyqırımı siyasəti kimi tanınmasına nail olmaq xətti yeridir. Bu, Xocalı şəhidlərinin, Vətən müdafiəçilərinin
ruhu qarşısında bizim vətəndaşlıq və insanlıq borcumuz olmaqla bərabər, həm də faciənin beynəlxalq hüquqisiyasi qiymət almasına, onun ideoloqlarının, təşkilatçılarının və icraçılarının layiqincə cəzalandırılmasına
yönəlmişdir.
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq
prinsiplərinə uyğun ədalətli həlli, ərazimizin işğaldan azad edilməsi üçün məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır.
Haqq-ədalət, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, zaman bizim xeyrimizə işləyir. Bu gün dövlətimiz və
xalqımız iqtisadi, siyasi və mənəvi cəhətdən müqayisəolunmaz dərəcədə güclənib, müstəqil Azərbaycan dövləti
dünya siyasətinin mühüm faktoruna çevrilib. İnanıram ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin daha da
möhkəmlənməsi, sərhədlərinin toxunulmazlığının və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi Xocalı şəhidlərinə və
xalqımızın bütün qəhrəman övladlarına ucaldılan möhtəşəm abidə olacaqdır!
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Bu milli matəm günündə Xocalı şəhidlərinin və qəhrəmanlarının müqəddəs ruhu qarşısında baş əyərək,
Allahdan onlara rəhmət diləyir, onların yaxınlarına, bütün xalqımıza başsağlığı verirəm!
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Bakı şəhəri
"Azərbaycan" qəzeti 26 fevral 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN VAŞİNQTONDA
JURNALİSTLƏR ÜÇÜN MƏTBUAT KONFRANSI
26 fevral 2003-cü il
Sual: Cənab prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz, necəsiniz?
Cavab: Yaxşıyam.
Sual: Bizi çox maraqlandırır və hətta Amerika Birləşmiş Ştatlarında da hamının diqqət mərkəzindədir ki,
prezident Heydər Əliyev ABŞ prezidenti Corc Buşla nə barədə, nədən danışdı?
Cavab: Bəli, bu təbiidir. Hesab edirəm, prezident Corc Buşla çox yaxşı danışığımız oldu. Əgər sadalasaq ki,
hansı məsələlər barəsində danışdıq, birincisi, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə, antiterror koalisiyasında
Azərbaycanın iştirakı və xidmətləri haqqında. Prezident Corc Buş çox təşəkkür elədi. Azərbaycanda bu sahədə
görülən işlərdən və nəticələrdən çox məmnun qaldığını söylədi. Bildirdi ki, siz bizim, Amerikanın yaxın
dostusunuz və sizi belə də qəbul edirik. Mən ona dedim ki, biz həmişə Amerika ilə dost münasibətində olmağa
çalışmışıq. Ancaq 11 sentyabr hadisələrindən sonra, sizin yaratdığınız beynəlxalq terrorizmə qarşı koalisiyaya
dərhal qoşulmuşuq, bu koalisiyada öz işimizi görmüşük və görürük. Dedim, bir halda ki, görülən iş belə yüksək
qiymətləndirilir, mən bundan çox məmnunam.
İkinci məsələ Bakı-Tbilisi-Ceyhan haqqındadır. Görünürdü ki, o, bu barədə, bizim burada gördüyümüz işlər
haqqında görüşdən əvvəl də məlumat almışdı. Elə birinci məsələ barədə də. Təbii ki, o, bu sözləri havadan
demirdi. Ona öz nazirliklərindən, müvafiq orqanlarından məlumatlar verilmişdi və bunun nəticəsində belə
fikirlər söyləyirdi.
Bakı-Tbilisi-Ceyhanla bağlı mən ona bizim keçirdiyimiz konfrans haqqında dedim. Onun səbəbləri, nə üçün
Gürcüstan, Türkiyə, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir yerdə keçirməyimiz barədə dedim. Çünki siz görürsünüz,
biz nə qədər çətinliklə rastlaşırıq. Bəzən Azərbaycanın daxilində bunu o qədər də hiss etmirlər, elə siz
jurnalistlər də. Çünki biz istəmirik ki, hər bir şeyi mətbuata çıxaraq və hər şeyi problemə çevirək.
Ümumiyyətlə, mən bu gün prezident Buşa bir də onu dedim ki, biz 8 il bundan öncə ki, bu layihəni
başladıq, yəni Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı "Azəri", "Çıraq", "Günəşli" yataqlarının işlənilməsi ilə
əlaqədar böyük bir müqavilə imzaladıq, ondan sonra bizə müxtəlif təzyiqlər başladı. Bu, sizə məlumdur. Bizə
notalar, etirazlar gəldi ki, Xəzərin hüquqi statusu müəyyən olunmamış burada hər hansı Xəzəryanı bir ölkə iş
görə bilməz. Amma bununla qurtarmadı. Sonrakı dövrlərdə də müxtəlif yollarla bizə maneçilik etmək istədilər
və bu günə qədər də istəyirlər.
O cümlədən, Bakı-Tbilisi-Ceyhan. Bir var layihənin özü, yəni neftin hasil olması, qazın hasil olması, bu,
təbiidir, müxtəlif qüvvələri narahat edir. Amma ikinci tərəfi, hasil olan neftin ixracıdır – kəmər haradan, hansı
marşrutla gedəcək, hansı ölkədən keçəcəkdir. Bu, çox mühüm məsələdir və çoxları bundan narahatdırlar. Biz
əvvəldən bu marşrutu seçmişik və bunun da üstündə durmuşuq və dururuq.
Nəhayət, bunu biz reallaşdırdıq. Keçən il sentyabrın 18-də üç ölkənin prezidenti – Türkiyənin prezidenti,
Gürcüstanın prezidenti ilə Azərbaycanın prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarından enerji nazirinin iştirakı ilə
Bakı-Tbilisi-Ceyhan əsas ixrac boru kəmərinin əsasını qoyduq. Ancaq ondan sonra yenə də bəzi maneçiliklər
var, maliyyələşdirmə barəsində verilən vədlər vaxtında yerinə yetirilmir. Çünki şirkətlərin özlərində pul yoxdur
ki, xərcləsinlər. Danışıqlar belə olubdur ki, şirkətlər müəyyən maliyyə mərkəzlərindən kredit alacaqlar. O
kreditlər vasitəsilə də onu maliyyələşdirəcəklər. Məsələn, bu proqramın layihəsinin 30 faizi Azərbaycan dövləti
tərəfindən maliyyələşdirilir. Amma bunun hamısını biz nağd qoya bilmərik. Biz də kreditə ümid bağlamışıq.
Burada müəyyən problemlər meydana çıxıbdır. Gürcüstanda əvvəldən də müxtəlif qüvvələr daim buna
mane olmaq istəyirdilər. Ancaq həqiqətən, Gürcüstan hökuməti və xüsusən prezident Şevardnadze bu barədə
birmənalı, qəti mövqe tutubdur. Ancaq orada bəzi qüvvələr var, müxtəlif yollardan istifadə edirlər. Son dəfə,
məsələn, biz oraya böyük bir nümayəndə heyəti göndərdik. Devid Vudvord, Natiq Əliyev və başqaları getdilər,
danışdılar. Ancaq orada ekologiya naziri var, qadındır, o, bəzi sənədləri imzalamadığı üçün onlar qayıtdılar
geriyə. Sonra mən ikinci dəfə prezident Şevardnadzeyə telefon etdim, danışdım. İkinci dəfə getdilər, indi həmin
nazir bunu imzalayıbdır, amma onun dalınca da buraya, Vaşinqtona – Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına
məktub göndəribdir. Özü yaratdığı qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən etirazlar göndəribdir. Bunlar, təbiidir.
Belə məlumatlara diqqətlə baxırlar. Çünki, ümumiyyətlə, ətraf mühitin qorunması həmişə çox öndə durur.
Marşrutun seçilməsi ilə əlaqədar buraya yalan məlumatlar verirlər ki, guya üç marşrut olub, bəziləri də deyir
dörd marşrut olubdur. Amma həqiqətdə belə deyil, ilkin bir marşrut verilmişdi, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti
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onun üzərində işləmişdi. Ancaq sonra Gürcüstan hökuməti özü o marşrutdan imtina etmişdi, təhlükəsizlik
nöqteyi-nəzərindən başqa marşrut təklif etmişdi. Bu marşrut üzərində də başlayıblar işləməyə. Yəni marşrutu
şirkətlər, Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti seçməyibdir. Marşrutu Gürcüstan hökuməti müəyyənləşdirib və
Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkətinə təqdim edibdir. Onlar da bunun üzərində mühəndis işləri aparıblar.
İndi də müxtəlif hərəkətlərlə marşrutu şübhə altına almağa başlayıblar. Bunların hamısı gəlib çatıb bura. Biz
əvvəldən danışmışıq və söz vermişdilər ki, mart ayında maliyyələşmə başlayacaqdır. İndi isə burada məsələni
çox uzadırlar.
Mən sizə məsələni bir az geniş danışıram. Bunları mən cənab Buşa bu qədər ətraflı deməmişdim. Amma
sizə danışıram ki, vəziyyəti biləsiniz.
Biz ümid edirdik ki, martda maliyyələşmə başlayacaqdır. Ancaq biz buraya gələn günü böyük bir heyətimiz
getdi Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasına, bir neçə saat orada oldular. Çox narahat gəldilər.
Dünən Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının prezidenti mənim yanıma gəldi, danışdıq. Onun fikirləri artıq
bir az başqadır. Ancaq yenə də deyir ki, bizim payçılarımız, yəni səhmdarlarımız çoxdur. Onlar gərək hamısı, –
bilmirəm 170-dir, nə qədərdir, – buna səs versin. Aldığımız materiallara gərək baxaq, ətraf mühit haqqında BPyə əlavə göstərişlər veriblər, gərək onları bizə versinlər, biz təhlil edəcəyik, apreldən sentyabra qədər
işləyəcəyik. Ola bilər, maliyyələşməni ancaq sentyabrda açaq. Bu da bizim üçün əlverişli deyildir. Baxmayaraq
ki, bu qəti olsa, demək, biz buna da gedə bilərik. Bunlar hamısı müxtəlif istiqamətlərdən edilən maneçiliklərdir.
Mən bu barədə prezident Buşa qısaca bildirdim. O, dedi göstəriş verəcək ki, bizə bu barədə lazımi yardım
etsinlər. Dəfələrlə dedi ki, bu layihənin Amerika Birləşmiş Ştatları üçün çox böyük əhəmiyyəti var, biz buna
böyük əhəmiyyət veririk və mütləq bunun həyata keçirilməsini təmin edəcəyik.
Üçüncü məsələ Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsidir. Bu məsələni mən artıq o qədər bilirəm, o qədər
bilirəm ki, gecə yuxuma da girir, yaxud elə yuxulu olanda da nə soruşsan, hamısını deyəcəyəm.
Bu barədə mən ona xəritə üzərində məlumat verdim, vəziyyəti danışdım və Azərbaycanda, bizdə, əhalidə,
ictimaiyyətdə olan narazılığı bildirdim ki, xalq artıq belə vəziyyətə dözə bilmir. On ildən çoxdur ki, torpaqlar
işğal altındadır. Ermənistan işğalçıdır, təcavüzkardır. Ancaq hər yerdə, beynəlxalq təşkilatlarda, bütün
danışıqlarda bizi bərabər səviyyəyə qoyurlar və bir-birimizlə danışıb məsələni həll etməyimizi gözləyirlər. Biz
bir-birimizlə çox danışmışıq, ancaq məsələ həll olunmur. Çünki Ermənistan tərəfi hesab edir ki, o, torpaqları
işğal edibdir, onun üstünlüyü var və iddiası budur – Dağlıq Qarabağ Ermənistana birləşməlidir, yaxud da ki,
müstəqil olmalıdır. Biz isə bununla razı ola bilmirik. Beləliklə, ikimiz, yəni iki dövlət başçısı bu məsələni həll
edə bilmirik.
Prezident Buşa bu barədə geniş məlumat verdim, xarici işlər naziri Kolin Pauell, müdafiə naziri Ramsfeld,
prezidentin təhlükəsizlik məsələləri üzrə köməkçisi Kondoliza Rays bizim danışıqda əvvəldən axıra qədər
iştirak edirdilər. Prezidentin bu işlərlə məşğul olan müşavirləri, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı
səfiri və təbiidir ki, bizim nümayəndə heyətimiz, o cümlədən, ölkəmizin səfiri iştirak edirdi. Bu barədə ətraflı
məlumat verdim. Çünki elə düşünürük ki, bu məsələni hamı bizim qədər bilir. Amma elə deyildir. Hərənin
özünə görə dərdi var, problemi var. Bizə belə gəlir ki, bu, elə problemdir ki, onu hamı biz bildiyimiz qədər
bilməlidir. Bu, düz deyildir.
Ona görə də mən həmişə bizim işçilərə demişəm ki, – mən özüm də bunu edirəm, – nə qədər təkrar olsa da,
hər dəfə xəritə üzərində vəziyyəti anlatmaq lazımdır. Ən kiçik məmurdan tutmuş, prezidentə qədər bunu
etməlidir. Mən bunu həmişə edirəm. Özü də mən kimlə – prezidentlə, yaxud, hansısa ölkənin məmuru,
beynəlxalq təşkilatın nümayəndəsi ilə danışmağımdan asılı olmayaraq, həmişə bunu edirəm. Çünki bu, bizim
dərdimizdir və onu bizim qədər heç kəs bilmir. Buna görə də çox geniş məlumat verdim, öz fikirlərimi
söylədim.
ABŞ-ın Minsk qrupundakı həmsədri Perina mənim yanıma gəlmişdi, onunla çox ətraflı söhbət etdik. O,
mənə deyir ki, onlar yeni təklif hazırlayırlar. Bu məlumat yəqin ki, prezident Buşa da verilmişdir. Ona görə
Kolin Pauellə tapşırdı ki, bu işlə məşğul olsun və dedi ki, bizim işçilər bununla məşğuldurlar. Hər halda o,
vəziyyətin ağırlığını görür, bilir, anlayır. Bizim regionda belə bir münaqişənin daim qalmasının təhlükəli
olduğunu bilir və güman edirəm ki, bundan sonra diqqət daha da artmalıdır.
Başqa məsələlər barəsində də söhbət elədik. Ancaq söhbətimiz əsas bu üç məsələ ətrafında oldu. Mən
söhbətdən çox razıyam. Hər şeydən – həm görüşün ab-havasından, həm də Azərbaycana, onun prezidentinə
göstərilən diqqətdən və hörmətdən razıyam. Prezident Buş yenə də dedi ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş
Ştatlarının yaxın dostudur və biz, bütün sahələrdə gələcəkdə əməkdaşlıq edəcəyik. Bununla da bizim görüşümüz
bitdi.
Sual: Cənab prezident, görüşdə İraq probleminə toxunuldumu?
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Cavab: Bundan sonra biz Dövlət Departamentində olduq. Dövlət Departamentində dövlət katibinin birinci
müavini cənab Armitacla, onların təkcə Azərbaycanla əlaqədar olan yox, ümumiyyətlə, yüksək səviyyəli, məsul
işçiləri ilə söhbət oldu, bir saziş imzalandı. Bizim tərəfimizdən səfir Paşayev, onların tərəfindən Elizabet Cons
imzaladılar. Çox vacib bir sənəddir. Bundan sonra nahar yeməyi, lanç oldu. Hamımız orada bir yerdə olduq.
Oturub həm bir az yemək yemək, həm də söhbət etmək – bu da bir vasitədir. Bütün bu məsələlər barəsində
onlarla da çox geniş söhbət apardıq. Xüsusən, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar.
Sonra isə saat 3-də vitse-prezident cənab Çeyni ilə də görüşdük.
Vitse-prezident Çeyni Azərbaycana çox böyük maraq göstərir, keçmişdən mənə də çox diqqətli olubdur. O,
artıq bilirdi ki, prezident Buşla biz nə barədə söhbət eləmişik və bütün bunları dəstəkləyirdi. Eyni zamanda, o da
həm Bakı-Tbilisi-Ceyhan haqqında, – bu işi çox yaxşı bilir, – həm beynəlxalq terrorizmlə mübarizə barəsində,
həm də ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi ilə əlaqədar bir az geniş məlumat əldə etmək istədi.
Bu söhbət də çox dostluq şəraitində, səmimiyyət şəraitində keçdi. Vitse-prezident də Azərbaycana yüksək
qiymət verdi və görülən işlərimizə görə təşəkkür etdi. Beləliklə, hesab edirəm ki, biz üç əsas görüş keçirdik və
onlar hamısı Azərbaycan üçün çox faydalıdır.
Bilirsiniz ki, indi Vaşinqton bütün dünyanın diqqətindədir. Burada hər bir kiçik, böyük iş dərhal maraq
doğurur. Heydər Əliyevin bu vaxt, bu dövrdə Vaşinqtona gəlməsi və burada bir çox görüşlər keçirməsi
diqqətdən yayına bilməz. Ticarət naziri gəlmişdi, onunla çox geniş söhbət apardıq. Sonra energetika naziri ilə
söhbət apardıq. Beynəlxalq Maliyyə Korporasiyasının prezidenti gəlmişdi, onunla söhbətimiz oldu və böyük
toplantı keçirdik. Qısa bir müddətdə nə qədər işlər gördük. Bu gün isə təbii ki, bunların ən yüksək səviyyəsi
oldu. Mən bunlardan çox məmnunam. Hesab edirəm ki, hər halda bu mərhələdə biz Amerika Birləşmiş
Ştatlarına çatdırmaq istədiyimizi çatdırdıq, bildirmək istədiyimizi bildirdik, fikirlərimizi anlatdıq və fikir
mübadiləsi, müəyyən danışıqlar apardıq.
Sual: Cənab prezident, Siz məhz Bakı-Tbilisi-Ceyhana toxundunuz və bu barədə məlumat verdiniz. Kredit
ayrılmasının sentyabr ayına qədər ləngidilməsi tikintinin gedişinə hər hansı bir təsir göstərə bilərmi? Beynəlxalq
Maliyyə Korporasiyasına ABŞ-ın çox güclü təsir imkanı var. Kredit ayrılmasında bu təsir imkanlarını işə
salacaqları barədə söz verdilərmi?
Cavab: Söz verdilər, qəti söz verdilər. Mən bu məsələni prezident Buş ilə müzakirə edəndən sonra,
inanıram ki, təsir edə bilər. Eyni zamanda, vitse-prezident Çeyni də bu işə qarışıbdır, bütün bu söhbətlərimizdə
xarici işlər naziri də iştirak edirdi. Çünki, həqiqətən, Amerika Birləşmiş Ştatları, ümumiyyətlə, Xəzər dənizində
bizim gördüyümüz işləri və xüsusən Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihəsini çox ciddi dəstəkləyir. Maneələr yenə
olacaq, ancaq güman edirəm ki, sentyabrda maliyyələşmə başlayacaqdır. O vaxta qədər, deyə bilərəm ki, nə
qədər çətin olsa da, şirkətlərin imkanları var və güman etmirəm ki, bir hadisə baş versin. Amma yenə də hər nə
baş verərsə, biz burdayıq. Buna arxayın ola bilərsiniz.
Sual: Cənubi Qafqazda vəziyyət müzakirə olunarkən Rusiyanın Gürcüstan ərazisindən çıxarmaq istədiyi
silahları Ermənistanda yerləşdirmək niyyətindən söhbət getdimi?
Cavab: Bu barədə söhbət olmadı.
Sual: Cənab prezident, dünənki konfransda bir nəfər şəxs özünü "Dağlıq Qarabağ Respublikası"nın ABŞ-da
rəsmi nümayəndəsi kimi təqdim etdi. Siz bildirdiniz ki, olmayan respublikanın nümayəndəsini, ümumiyyətlə,
rəsmi konfranslara buraxmaq olmaz. Bugünkü görüşlərin hansındasa bu məsələyə toxundunuzmu?
Cavab: Oğlum, bu, kiçik məsələdir, Siz elə düşünürsünüz ki, biz belə bir kiçik məsələni belə böyük
səviyyədəki görüşlərdə müzakirə etməliyik? Bu kiçik bir məsələdir, belə şeylərə fikir verməyin. Amma bundan
ibrət götürün ki, bir azərbaycanlı da getsin bir yerdə elə bir hərəkət eləsin. İlham Əliyev universitetdə nitq
söyləyəndə də həmin adam orada çıxış edib belə söz demişdi. O da ona sərt cavab vermişdi. Həmin adamdır.
İndi bunlar bunu edirlər, biz bundan ötrü Amerika hökumətini ittiham edə bilmərik. Belə məsələlərdə bir az
dərindən fikirləşin. Bunlar xırda məsələlərdir.
Sual: Cənab prezident, ticarət naziri Donald Evans Amerikanın Azərbaycandan maye qaz almaqda maraqlı
olduğunu demişdir. Sizcə, ümumiyyətlə, bu, yaxın vaxtlarda nə dərəcədə realdır?
Cavab: İndiki halda real deyildir. Amma, ümumiyyətlə, siz gördünüz, Türkiyənin nümayəndəsi dünənki
konfransda qazın gələcəkdə Avropada istifadəsi ilə əlaqədar yaxşı fikirlər söyləyirdi. Onlar artıq çox
əhəmiyyətli müəyyən işlər görüblər. Güman edirəm bu istiqamətdə biz qaz proqramını, yəni "Şahdəniz"
layihəsini yerinə yetirəcəyik.
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ABŞ-ın KLİVLEND ŞƏHƏRİNDƏN ANS TELEKANALINA TELEFONLA MƏXSUSİ
MÜSAHİBƏSİ
4 mart 2003-cü il
S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Özümü çox yaxşı hiss edirəm. Hər şey yaxşıdır. Heç nədən narahat olmayın. Səhhətim çox
yaxşıdır. Müayinə hər il keçir. İndi də müayinə keçdi, nəticələri çox yaxşı oldu. Hər şey yaxşıdır.
S u a l: Cənab Prezident, əməliyyat aparılması Sizin təşəbbüsünüz idi, yoxsa həkimlər təklif etdilər?
C a v a b: Bu məsələ əvvəl də var idi. Həkimlər bu əməliyyatı keçirməyi təklif etdilər, mən də razı oldum.
Həftənin birinci günü, yəni dünən əməliyyat keçirildi. Bu gün artıq özümü çox yaxşı hiss edirəm.
S u a l: Cənab Prezident, inşallah, nə vaxt qayıdırsınız?
C a v a b: İnşallah, üç-dörd günə qayıdıram.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, Od çərşənbəsi münasibətilə Sizi təbrik edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm, cansağlığı arzulayıram. Novruz bayramınızı da
təbrik edirəm, bu bayramı mən də çox böyük arzularla gözləyirəm. Təşəkkür edirəm, salamlar söyləyin.
J u r n a l i s t: Cənab Prezident, çox sağ olun ki, müsahibə üçün ANS-i seçdiniz.
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BEYNƏLXALQ QADINLAR GÜNÜ MÜNASİBƏTİLƏ RESPUBLİKA
QADINLARINA TƏBRİKİ
7 mart 2003-cü il
Hörmətli qadınlar!
Əziz analar və bacılar!
Sizi – bütün Azərbaycan qadınlarını Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Dünya mədəniyyəti xəzinəsinə nadir incilər bəxş etmiş Azərbaycan xalqının mənəvi dəyərlərinin
formalaşması, inkişafı və qorunmasında qadınlarımızın müstəsna rolu olmuşdur. Böyük fitri istedadı, dərin
zəkası və möhkəm iradəsi ilə seçilən Azərbaycan qadınları tariximizin bütün dövrlərində səmərəli fəaliyyət
göstərərək, xalqımızın taleyüklü məsələlərinin həll edilməsinə öz sanballı töhfələrini vermişlər. Onların bir
çoxunun adları çoxəsrlik tariximizin səhifələrinə hərflərlə yazılmışdır.
Azərbaycan xalqı həmişə qadına, onun cəmiyyətin həyatında oynadığı rola, tutduğu yüksək mövqeyə böyük
hörmətlə yanaşmışdır. Xalqın ən əziz, qiymətli və müqəddəs hesab etdiyi vətən, torpaq, dil anlayışları ana adı
ilə bərabər tutulmuşdur. Qadın adına göstərilən dərin ehtiram, sonsuz ana məhəbbəti söz və sənət abidələrimizdə
öz parlaq təcəssümünü tapmışdır. Ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin görkəmli nümayəndələri öz əsərlərində
Azərbaycan qadınının mərdliyini, gözəlliyini, mənəvi saflığını vəsf etmişlər.
Mürəkkəb və keşməkeşli həyat yolu keçmiş, tarixin sınaqlarından alnıaçıq, üzüağ çıxmış Azərbaycan qadını
müstəqil respublikamızda bərqərar olmuş demokratik cəmiyyətin fəal üzvü kimi çıxış etmək imkanı əldə
etmişdir. Azərbaycanımızı çiçəklənən, inkişaf edən, firavan və qüdrətli bir dövlətə çevirmək yolunda
qadınlarımız əllərindən gələni əsirgəmirlər. Dövlət quruculuğumuzun bütün mərhələlərində xüsusi xidmətləri
olan Azərbaycan qadınları ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın qorunması, milli
dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, mədəniyyətimizin inkişaf etdirilməsi üçün bu gün də var
qüvvələrini sərf edirlər.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində doğma torpaqların bir qisminin işğal altına düşdüyü indiki
dövrdə gəncləri Vətənə sədaqət, Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsi uğrunda əzmkarlıq və qətiyyət göstərmək ruhunda tərbiyə etmək, onları xalqa, cəmiyyətə layiqli bir
övlad kimi yetişdirmək işində Azərbaycan qadını öz üzərinə düşən ağır yükü şərəflə çəkir və bu yolda onun
atdığı addımlar təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan qadınının bugünkü bayramı bütün xalqımızın, müstəqillik ideyası ətrafında getdikcə daha sıx
birləşən cəmiyyətimizin bayramıdır. Ümidvaram ki, cəmiyyətdə öz rolunu dərindən dərk edən Azərbaycan
qadını bundan sonra da müstəqil respublikamızın tərəqqisinə böyük töhfələr verəcəkdir.
Hamınıza cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Bayramınız mübarək olsun.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARINDAN BAKIYA QAYIDARKƏN BİNƏ BEYNƏLXALQ
HAVA LİMANINDA KÜTLƏVİ İNFORMASİYA VASİTƏLƏRİNİN NÜMAYƏNDƏLƏRİNƏ
VERDİYİ MÜSAHİBƏSİ
14 mart 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Axşamınız xeyir, hörmətli jurnalistlər!
Yəqin siz bura gəlmisiniz ki, Amerikadakı bizim görüşlərimiz və danışıqlarımız haqqında, apardığımız
işlər haqqında məndən yeni məlumatlar alasınız. Ancaq bilirsiniz ki, görüşlər, bütün işlərimiz qurtarandan sonra
mən Vaşinqtonda Azərbaycanın orada olan mətbuat orqanlarına müsahibə verdim və gördüyümüz işlər, əldə
edilən nəticələr haqqında nə mümkündürsə, onu da dedim.
Ondan sonra isə bilirsiniz ki, mən xəstəxanada olmuşam. Elə bir iş görülməyibdir. Ona görə də mənim
sizə deyəsi elə bir sözüm yoxdur. Yəni sizə əlavə bir məlumat verə bilmərəm. Təşəkkür edirəm ki, buraya
gəlmisiniz. Mənə diqqət göstərdiyinizə görə çox sağ olun. Ancaq gəlin bununla görüşümüzü qurtaraq.
S u a l: Cənab Prezident, özünüzü necə hiss edirsiniz?
C a v a b: Yaxşı hiss edirəm. Narahat olmayın, yaxşı hiss edirəm. Hər şey yaxşıdır. Səhhətim barədə də
heç kəs narahat olmasın. Təbiidir, cərrahiyyə əməliyyatıdır, ondan sonra onun sağalma dövrüdür. Bunlar hamısı
təbiidir. Amma qalan sahədə hər şey normaldır, heç kəs narahat olmasın. Heç kəs də düşünməsin ki, Heydər
Əliyev xəstələnibdir.
S u a l: Cənab Prezident, müalicə olunduğunuz dövrdə Azərbaycanda baş verən hadisələr barədə
ətraflı məlumat ala bilirdinizmi və ölkədə olmadığınız müddətdə dövlət məmurlarının işi Sizi razı
salırmı?
C a v a b: Təbii ki, məlumat alırdım. Mən hər gün əlaqə saxlayırdım. Bütün əsas məsələlər haqqında
mənə məlumatlar verilirdi. Mən lazımi göstərişləri verirdim. Mənim bu barədə ölkə ilə əlaqəm kəsilməmişdi və
burada gedən bütün işlərə həm nəzarət edirdim, həm də məlumat alırdım və lazımi göstərişlərimi verirdim.
Hesab edirəm ki, burada məmurlarımızın hamısı normal işləyibdir. Hər halda, görürsünüz, bu müddətdə
Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik yerindədir, işlər gedir, iqtisadiyyatda inkişaf var. Beynəlxalq Valyuta
Fondu, Dünya Bankı ilə aparılan danışıqlar çox yaxşı müsbət nəticələr veribdir. Hər şey qaydasında gedibdir.
Heç kəs narahat olmasın.
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NOVRUZ BAYRAMI GÜNÜ LERİKLİ FERMER XANIŞ ŞAHIYEV İLƏ GÖRÜŞÜ
20 mart 2003-cü il
Lerikli fermer Xanış Şahıyev Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevə dərin hörmət və
ehtiram əlaməti olaraq, əvvəlki illərdəki kimi, bu il də Novruz bayramı günü onunla görüşə gəlmişdir. O, kəsdiyi
qurbanları Bakıya gətirərək, martın 20-də Prezident sarayının həyətində dövlətimizin başçısı ilə görüşdü.
Prezident Heydər Əliyev Xanış Şahıyevi mehribanlıqla salamladı, bayram münasibətilə təbrik etdi və
onun sədaqətini bir daha yüksək qiymətləndirdi, hal-əhval tutdu.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Möhtərəm Prezident, mən Sizi ötən Qurban və indiki Novruz bayramları
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Mən bunu bir dəfə demişəm, icazə verin, ikinci dəfə də deyim. Mən bütün sahədə zirək adamam. Ancaq
iki şeyin – bir mərifətin, bir də paxıllığın qarşısında acizəm. Mən paxıl adam deyiləm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, bilirəm.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Birincisi, onu demək istəyirəm ki, Allah Sənin səfərini, qədəmlərini, şanşöhrətini, hörmətini bu əziz bayram günündə balalarınla, nəvələrinlə, Səni istəyən adamlarla, Azərbaycan xalqı
ilə bir yerdə mübarək eləsin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: İkinci sözüm ondan ibarətdir ki, Allah-təala Səni bir gün yox, bir dəqiqə də olsun
Azərbaycan xalqının başı üstündən əskik eləməsin. Məni Allah eşidir. Əllərimi görürsən?!
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürəm.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Əllərimə baxıb ağlayıram, sevinirəm, gülürəm. Ancaq Allah bu əlləri görür. Mən
bu əlləri Sənin üçün qaldırmışam və heç nədən narazı deyiləm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Jurnalistlər mənə çox sual edirlər ki, sən nəyə görə prezident ilə dostsan və
prezident səninlə nəyə görə dostdur? Deyirəm ki, möhtərəm prezidentlə mən ona görə dostam ki, ürəyimdə üç
dənə dağ var, iki bala dağı, ata dağı, iki gözümün dağı. Əgər hörmətli prezident müharibəni dayandırmasaydı,
minlərlə insan, millət şəhid olacaqdı. Mənim də iki oğlum gedib şəhid olubdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Əgər o, müharibənin qarşısını almasaydı, dayandırmasaydı – müharibə kimliyə
baxmır – xalqın övladları, o cümlədən mənim də 14-15 oğlum gedərdi. Buna görə Heydər Əliyevi istəyirəm.
Heydər Əliyev məni nəyə görə istəyir? Heydər Əliyevi bütün Azərbaycan xalqı istəyir. Amma Heydər Əliyev
adamları həm də hər kəsin zəhmətinə görə istəyir. Heydər Əliyev məni ona görə istəyir ki, atam 1941-ci ildə
müharibədə həlak olub, iki oğlum xalq yolunda özünü qurban verib, ikinci qrup əliləm. Bunlara görə, zəhmətimə görə məni istəyir.
Hörmətli Prezident, söz düz, yerində olmasa, heç danışmağa dəyməz. Özün üçün yalan danışmaq olar,
amma prezidentə yalan danışmaq olmaz. Mənim Sizə yalan sözüm yoxdur. Mən bura nəyə görəsə, kiminsə malı
ilə gəlməmişəm. Öz əlimin qabarı ilə gəlmişəm, öz sözümlə gəlmişəm. Anamın da, mənim də dediyimiz sözlərə
yenidən qayıtmaq istəyirəm. Hörmətli Prezident, necə ki, İranda imam Xomeyni deyirlər, Lerikdə də imam
Heydər Əliyev deyirlər. Mən demişəm: Hörmətli Prezident, Sənin haqqında sözü bir dəfə də, yüz dəfə də, min
dəfə də danışanda adam doymur. Elə bil ki, heç danışmamışam, ya da birinci dəfədir danışıram. Sənin haqqında
nə qədər danışırsansa, sözlər Sənə yaraşır, Sən də sözə yaraşırsan. Mən demişəm: Heydər Əliyev, Sənin
başmaqların hər adamın ayağına olar, amma Sənin yerişini yeriyə bilməzlər. Mən demişəm: Bu qala daşlı qala,
tikmədim özüm qalam, tikdim ki, izim qala. Mən demişəm: Hörmətli Prezident, bütün dünyada nə qədər
prezidentlər var, onların hamısının vəzifəyə ehtiyacı var. Amma Heydər Əliyevin vəzifəyə yox, vəzifənin
Heydər Əliyevə ehtiyacı var. Sən balaca vəzifələri də prezident səviyyəsində aparmısan. Sənin duruşunda da,
yerişində də, danışığında da prezidentlik səviyyəsi mövcuddur. Vəzifə olsa da, olmasa da, Sən prezidentsən.
Nə demək istəyirəm?! Atalar çox yaxşı demişdir: Hər qoyunun balası qurban ola bilməz, hər atanın da
oğlu oğul ola bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı sözdür.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Bu sözün mənası odur ki, bütün xarici dövlətlərə Azərbaycanı tanıtdıran İlhamın
başına dolanım. Bu atalar misalı elə belə şeylərə görə deyilibdir. İlham Əliyev bunu Azərbaycan xalqına,
Prezident Heydər Əliyevə sübut elədi. Bəli, hörmətli Prezident, sovetlər dövründə getdin Siyasi Büronun üzvü
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seçildin. Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini oldun. Mən çox fəxr edirəm ki, Allah o yolu İlhama da qismət
elədi. Bəli, getdi, Avropa Şurasında yüksək vəzifəyə seçildi. Necə ki, Heydər Əliyev Azərbaycanı dünyada
tanıdıb, İlham da eləcə Azərbaycanı dünyaya tanıtdırdı, bəli, belə atanın belə oğlu olar və var. Sən gedən yolu
Allah İlhama da qismət elədi. İdman sahəsində də nə qədər böyük uğurlarımız var.
Onu da deyim ki, – bu ifadəmə görə üzr istəyirəm – Sən xaricə gedəndə özünlə tərcüməçi aparırsan,
amma İlhamın başına dolanım, o, tərcüməçiliyi də özü edir.
Mən yuxuda görmüşəm. Bu əlləri yenə də açıram. Görürsən, bu əlləri Allah görür. Mən yuxuda
görmüşəm ki, gec-tez, bir də görəcəyik ki, hansısa bir ölkədə prezidentliyə onun namizədliyini irəli sürüblər.
Mən buna inanıram. Bu əllərimə inanıram. Zəhmətimə inanıram. Mən yenə də deyirəm ki, Sənin nə qədər
ömrün var, Sən prezidentsən. Buna inanıram. Mən boş sözlər danışmıram. Boş sözlə meydanda gəzmək olmaz.
Bu sözləri deməyə haqqım var. İki oğlum, atam, əmilərim xalq yolunda gediblər. İki oğlum şəhid olub, 15
oğlum da mənim yanımdadır. Bu gün Ali Baş Komandan, hörmətli prezident Heydər Əliyev hansı sahədə əmr
etsə, mən başda olmaqla, hamımız hazırıq. Nə demək istəyirəm? Demək istəyirəm ki, bizə prezident seçkiləri
lazım deyil. Nə qədər ömrün var, o qədər də prezidentsən və buna haqqın var.
Mən bunları görmüşəm. Ona görə yox ki, mən bu gün prezidenti tərifləyirəm, o məni təriflədi. Yox. Mən
ona görə deyirəm ki, əgər əlimin qabarını görürəmsə, başqasının beyninin, gözünün, ürəyinin qabarını görürəm.
Bax, bu beş barmağın beşi də mənimdir. Təbii, biri digərindən fərqlidir. Əgər fərq olmasa, həyat ola bilməz.
Atalar çox yaxşı deyib: Arsız-arsız oynayıb-gülməyə, boş söz danışmağa nə var, mərdin gülləsi ilə
ölməyə nə var, namərdin daşı dəyməsin.
Allahın köməyi ilə hər şey yaxşı olacaq. Mən söz üçün gəzən adam deyiləm. Bayaq dediyim kimi,
mərifətin qarşısında acizəm. Allahdan başqa, Sənə imam desəm, Sənə yaraşır. Peyğəmbər desəm, Sənə yaraşır.
Düzdür, həyatda çox gözəl ad daşıyanlar var. Çox əməli olan adamlar var. Amma ondan gözəli nədir? Ondan
gözəli odur ki, xarici ölkələrdə gözəlliyi yaşadasan. Bu gözəl adı daşıyan kimdir? Bu adı daşıyan məhz Heydər
Əliyevdir. Heydər və bir də Əli, Həzrət Əli.
Biri dedi ki, ya Əli, mən səni çox istəyirəm. Həzrət Əli dedi, bəli, mən də səni istəyirəm. Bir nəfər də o
tərəfdən dedi ki, ya Əli, mən də səni çox istəyirəm. Həzrət Əli dedi ki, mən istəmirəm. O dedi, nə üçün? Həzrət
Əli cavab verdi ki, əgər sən istəsəydin, mən də istəyərdim. Səni bu gözəl adınla yaşayasan.
İlham adı nədir? Yəni hər şeyə ilham verən deməkdir. Yenə deyirəm, dost çoxdur. Hər şey – ata da, ana
da, bacı da, el də gözəldir. Amma bunların başında duran gözəllik dostluqdur. Əgər Allah ilə dost olmasan,
Allah səni istəyərmi?! Ata-ana ilə dost olmasan, Allah səni istəyərmi?! Yaxud əksinə, dost olmasan heç oğul da
atasını istəməz. Amma böyük fəxrlə bildirirəm ki, Sənin şərəfinə və İlhamın şərəfinə kəsilən qurbanları
gətirmişəm. Sözüm çoxdur, amma vaxtınızı almaq istəmirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm, çox dəyərli sözlər deyirsən. Xanış kişi, mən həmişə
səninlə söhbət edəndə çox təəccüb edirəm ki, sən nə qədər müdrik xalq sözü, atalar sözü bilirsən və sənin nitq
imkanların nə qədər böyükdür. O qədər gözəl danışırsan ki, bir dənə söz o birini təkrar etmir.
Sən kənd adamısan, dağda yaşayırsan. Ancaq bəzən görürsən ki, bizim ayrı-ayrı ziyalılardan sənin
danışığın daha yüksək səviyyədədir. Doğrudur, sən mənim haqqımda həddindən artıq xoş sözlər dedin. Buna
görə təşəkkür edirəm. Ancaq başa düşürəm, bəzi sözləri də, əlbəttə, məni çox istədiyindən deyirsən. Mən adi bir
adamam, Prezidentəm, xalq məni seçibdir. Mən xalqın etimadı ilə də bu vəzifəni aparıram.
Bu il də yenidən prezident seçkiləri olacaqdır. Mən də öz namizədliyimi irəli sürəcəyəm. Hesab edirəm
ki, xalq məni yenə də dəstəkləyəcək, seçəcəkdir. Çünki biz demokratiya yolu ilə gedirik. Bu demokratiyanı poza
bilmərəm. Qətiyyən. Nəinki poza bilmərəm, mənim daxili mənəviyyatım buna yol verməz. Ona görə də
demokratiya bizim ölkədə hökm sürür, hər şey demokratiya əsasında gedir, hər şey hər bir insanın hüquqlarının
qorunması əsasında gedir. Bununla əlaqədar prezident seçkiləri açıq, sərbəst keçiriləcək, hər kəs bu seçkilərdə
iştirak edə bilər. Mən də iştirak edəcəyəm. Güman edirəm ki, xalq yenə də mənə etimad göstərəcəkdir.
Mənim haqqımda dediyin əlavə sözlər, təbii ki, sənin mənə qarşı olan daxili hissiyyatların ilə bağlıdır.
Ona görə sənə çox təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, çox məmnunam. Amma yenə də, hər dəfə olduğu kimi, mən
sənin nə qədər böyük söz ehtiyatına malik olduğundan heyranam. Həm də ki, sənin xalq sözlərini və atalar
sözlərini nə qədər düzgün, dəqiq yadında saxlamağın və hər bir sözü yerində işlətməyin məni həm
təəccübləndirir, həm də sevindirir.
Xanış kişi, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sənə, bütün övladlarına cansağlığı arzu edirəm. Ümidvaram ki,
sən hələ bundan sonra uzun illər yaşayacaqsan. Hər şeyi öz əllərinlə, zəhmətinlə qazanmısan, öz əllərin ilə də
hər şeyi qazanacaqsan. Çox sağ ol.
X a n ı ş Ş a h ı y e v: Möhtərəm Prezident, Allah Səni var eləsin, Allah Səni xoşbəxt eləsin.
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NOVRUZ BAYRAMI MÜNASİBƏTİLƏ NİTQİ
21 mart 2003-cü il
Əziz bacılar, qardaşlar!
Sizi Azərbaycan xalqının əziz bayramlarından biri – Novruz bayramı, Bahar bayramı münasibətilə ürəkdən
təbrik edirəm. Hər birinizə cansağlığı, səadət, xalqımıza sülh və əmin-amanlıq arzulayıram!
Əziz dostlar, bir neçə ay bundan öncə biz Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 11-ci ilini qeyd etdik. 11 ildir
ki, xalqımız öz doğma vətənində, öz ölkəsində azad, sərbəst yaşayır və öz aqibətinin sahibidir. Azərbaycanda
ardıcıl olaraq demokratik dövlət quruculuğu həyata keçirilir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı inkişaf edir, xalqımızın
rifah halı günü-gündən yaxşılaşır.
Biz Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyi təmin etmişik və bu, ölkənin hər bir yerində, hər bir bölgəsində
hökm sürür. Xalqımız rahat, sərbəst yaşayır, öz işləri ilə məşğuldur. Bütün bunlara görə də Azərbaycan xalqı öz
adət-ənənələrini, öz milli-mənəvi dəyərlərini bərpa edib və öz bayramlarını yüksək səviyyədə həyata keçirir.
Novruz bayramı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin xalqımıza verdiyi bəhrələrdən biridir. Keçmişdə bu
bayramı daim qeyd edirdik. Ancaq öz evimizdə, öz ailəmizdə. İndi isə bu, həqiqi ümumxalq bayramına
çevrilibdir. Bu günlər xalqımız, millətimiz Azərbaycanın hər yerində, hər bir guşəsində Novruz bayramını
böyük ruh yüksəkliyi ilə qeyd edir. Bir də deyirəm, bunlar hamısı Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin
xalqımıza verdiyi bəhrələrdir. Xalqımız bundan sonra da öz adət-ənənələrini daim uca tutacaq, onları qoruyacaq,
saxlayacaq və inkişaf etdirəcəkdir. Çünki bunlar bizim xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri olaraq xalqımızın
xüsusiyyətlərindən xəbər verir.
Bildirdiyim kimi, xalqımız rahat yaşayır. Ancaq bu günlərdə bu bayramı çadır şəhərciklərində keçirən
soydaşlarımız da var. Onlar neçə ildir ki, ağır şəraitdə yaşayırlar. Ancaq yaşayırlar və böyük ümidlə yaşayırlar.
Onlar böyük əzmkarlıq göstərirlər, dözümlülük göstərirlər və bu dözümlülüyə görə də mən bütün qaçqınlara,
məcburi köçkünlərə, çadır şəhərciklərində yaşayan soydaşlarımıza bu bayram günü xüsusi təşəkkürümü
bildirirəm.
Mən çadır şəhərciklərində yaşayan soydaşlarımızı, vətəndaşlarımızı bu bayram günü xüsusi təbrik edirəm və
onlara, bütün xalqımıza bildirirəm ki, bu günün ömrü azdır. Azərbaycan dövləti Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsinin sülh yolu ilə həll edilməsi yolunda ardıcıl fəaliyyət göstərir və ümidvaram ki, bunun nəticəsində
biz torpaqlarımızın azad edilməsinə nail olacağıq. Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəyik və didərgin
düşmüş soydaşlarımız öz yerlərinə, yurdlarına qayıdacaqlar.
Səkkiz ildən çoxdur ki, Azərbaycanda atəşkəs rejimi hökm sürür. Ancaq müharibə qurtarmayıbdır. Bizim
qəhrəman əsgərlərimiz, ordumuz Azərbaycanın torpaqlarının keşiyində dururlar və hər zaman Azərbaycan
torpaqlarını azad etməyə hazırdırlar. Mən bu bayram günü Azərbaycan əsgərlərini, səngərlərdə olan
övladlarımızı ürəkdən təbrik edirəm və onlara bu şərəfli işlərində uğurlar arzulayıram.
Əziz dostlar, bu bayram el bayramıdır, bu bayram xalq bayramıdır. Çox məmnunam ki, xalqımız bu
bayramı yüksək qiymətləndirir və bu günlərdə bayram əhval-ruhiyyəsi ilə yaşayırlar. Sizin bayramınızı bir daha
təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, işlərinizdə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.
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BAKIDA RUS PRAVOSLAV KİLSƏSİNİN YENİDƏN TİKİLMİŞ BAŞ KAFEDRAL
KİLSƏSİNİN AÇILIŞ MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
24 mart 2003-cü il
Bakı və Xəzəryanı bölgənin hörmətli yepiskopu!
Rus ruhanilərinin hörmətli nümayəndələri!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycanın pravoslav xristianlarının həyatında, bütün Azərbaycanın həyatında belə böyük hadisə –
Bakıda Baş Kafedral kilsənin açılışı münasibətilə sizin hamınızı təbrik edirəm.
XX əsrdə, ümumən, xristian dini, islam dini kimi, bu məbəd də çox mürəkkəb dövrlər keçirmişdir, böyük
sınağa məruz qalmışdır. Bir çox onilliklər boyu rus pravoslav əhalinin dini ayinlər icra etdiyi yer olan bu məbəd
1920-ci ildə bağlanmış, yepiskop isə məhv edilmişdir. Azərbaycan ziyalılarının, Azərbaycanın din xadimlərinin
də aqibəti belə olmuşdur. Ötən əsrin 20-30-cu illərində onların bir çoxu günahsızcasına repressiya olunmuş, hər
şeydən məhrum edilmişdir.
Ancaq tale elə gətirdi ki, keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Sovetlər İttifaqı dağıldı, Azərbaycan öz
dövlət müstəqilliyinə qovuşdu. Təbii ki, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hökuməti azadlıqdan, müstəqillikdən
istifadə edərək öz həyatını lazım bildiyi kimi qurmağa başladı. Əlbəttə, bununla əlaqədar Azərbaycanda yaşayan
bütün xalqlar üçün keçmişdə əziz olmuş, xidmət etmiş çox şey, o cümlədən də bu Baş Kafedral kilsə bərpa
edilməyə başladı.
Doğrudur, bu işə birdən-birə girişmək mümkün olmadı, ona görə ki, ötən əsrin 90-cı illərində Azərbaycanda
baş verən məlum hadisələr üzündən rus pravoslav əhalinin bir hissəsi ölkəmizdən köçüb getdi, qalanları isə,
Azərbaycan xalqının özü kimi, həyatlarının çətin dövrünü yaşadılar. Lakin, sizə məlum olduğu kimi, 1993-cü
ildən etibarən biz ölkəmizdə qayda-qanun yaratmağa başladıq və tədricən ictimai-siyasi sabitliyin bərqərar
edilməsinə nail olduq.
Müstəqil Azərbaycan dövləti qarşısında duran vəzifələri həyata keçirərək, hüquqi demokratik cəmiyyət
quraraq, ötən illər ərzində çox şeyə nail olmuşuq. Sovet hakimiyyəti illərində Azərbaycan xalqı üçün qadağan
edilənlərin çoxu bərpa olundu, xalqın, insanların istifadəsinə verildi, o cümlədən yepiskopluq yaradıldı, səhv
etmirəmsə, 1998-ci ildə o, Bakı və Xəzəryanı bölgə yepiskopluğu statusu aldı. Yeri gəlmişkən, bu, yəni, Bakı və
Xəzəryanı bölgə yepiskopluğu Sovet hakimiyyətindən əvvəl də mövcud idi. 1934-cü ilədək bir çox onilliklər
ərzində mövcud olmuş, amma sonralar bunların hamısı ləğv edilmişdir. Şükür ki, bunların hamısını bərpa
etmək, pravoslav xristianlara və bütün xristianlara bu dini təşkilatın imkanlarından bəhrələnməyə şərait
yaratmaq mümkün oldu. Budur, həmin fəaliyyətin nəticəsi göz qabağındadır və bu qədim məbəd bərpa
edilmişdir.
Bu baxımdan böyük iş görülmüşdür. Yepiskop həzrətləri, bu məbədin bərpası üçün göstərdiyiniz səylərə
görə Sizə təşəkkür edirəm. Əlbəttə, bu məbədin bərpası üçün çox iş görmüş Rusiya biznesmeni, azərbaycanlı
Aydın Qurbanovun fəaliyyəti də yüksək qiymətə layiqdir.
Bu gün o, öz xidmətlərinə görə Rus Pravoslav kilsəsinin təbrik məktubunu və yüksək mükafatını aldı.
Azərbaycanda qədim dövrlərdən müxtəlif xalqların nümayəndələri yaşamış, bir çox xalqların dinləri
mövcud olmuşdur. Azərbaycan və onun xalqı həmişə dini dözümlülüyü ilə fərqlənmişdir. Mən şadam ki, burada
hamı bunu qeyd etdi və bu, həqiqətən, belədir. Azərbaycanda heç vaxt dini zəmində heç bir münaqişə, heç bir
toqquşma olmamışdır. Hətta ötən əsrin 80-ci illərinin axırı – 90-cı illərinin əvvəllərindəki ağır dövrdə belə heç
bir mənfi fakt qeydə alınmamışdır. Bu gün də, müstəqil Azərbaycanda biz hər bir insanın azadlığı üçün, o
cümlədən dini mənsubiyyət azadlığı, vicdan azadlığı üçün hər cür şərait yaratmışıq. Hər kəs hansı dinə
mənsubdursa, həmin dinə ibadət edir. Lakin bu, Azərbaycanda insanların mehriban, qarşılıqlı anlaşma şəraitində
yaşamasına mane olmur, burada milli və dini mənsubiyyətlə əlaqədar heç bir ayrı-seçkilik yoxdur.
Yeri gəlmişkən, bununla əlaqədar mən Azərbaycan ruhaniləri, o cümlədən şeyx həzrətləri Allahşükür
Paşazadənin, yepiskop həzrətləri Aleksandrın və yəhudi icması başçısının birgə fəaliyyətini, onların öz
aralarında çox mehriban dostluq münasibətləri, tam qarşılıqlı anlaşma yaratdıqlarını xüsusi qeyd etmək
istəyirəm.
Azərbaycanda dini konfessiyalar arasındakı belə qarşılıqlı münasibətlər, hesab edirəm ki, bir çox ölkələr
üçün nümunə ola bilər. Mən bu xeyirxah işə görə dini rəhbərlərimizə təşəkkürümü bildirirəm və inanıram ki,
onlar bu əməkdaşlığı daha da inkişaf etdirəcək və genişləndirəcəklər.
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Bir sözlə, rus pravoslav əhali Azərbaycanda özünü normal hiss edir və prezident kimi bu gün bəyan edirəm
ki, bundan sonra da Azərbaycanda azad yaşaya, işləyə, sevimli işi ilə məşğul ola, ölkəmizin ictimai həyatında
fəal iştirak edə bilər və mən bunun üçün yalnız minnətdar olaram. Zənnimcə, bu baş kafedral kilsənin açılması
pravoslav xristianların və bütün xristianların birləşməsinə kömək edəcək və eyni zamanda, Azərbaycanda
xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsinə və inkişafına xidmət edəcəkdir.
Bununla əlaqədar mən Rusiya ilə bizim mehriban münasibətlərimizdən danışmaq istərdim. Rusiya ilə
Azərbaycan arasında dostluq, tərəfdaşlıq münasibətləri mövcuddur. Biz bu münasibətləri yüksək
qiymətləndiririk, onların inkişafına və möhkəmlənməsinə çalışırıq, bütün imkanlardan, xüsusilə də iqtisadi
əməkdaşlıqdan istifadə edirik. Rusiya prezidenti cənab Putinin Azərbaycana səfəri, Azərbaycan prezidentinin
Rusiyaya cavab səfəri, digər çoxsaylı görüşlərimiz hər bir mərhələdə münasibətlərimizi təhlil etməyə və onların
inkişafı üçün tədbirlər görməyə imkan yaradır. Bu gün də bu baş kafedral kilsənin açılışı Rusiya ilə Azərbaycan
arasında dövlətlərarası münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün bir addımdır, özü də böyük addımdır.
Mən bu böyük hadisə münasibətilə sizin hamınızı bir daha təbrik edirəm, hər bir pravoslav xristianına,
Azərbaycanın hər bir sakininə cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq, işində uğurlar arzulayıram.
Hörmətli dostlar!
Bakı və Xəzəryanı bölgənin yepiskopu Aleksandr həzrətləri!
Siz Azərbaycandakı pravoslav ruhanilərə başçılıq etməklə yanaşı, ölkəmizin ictimai həyatında fəal iştirak
edir və xalqlarımız arasında münasibətlərin möhkəmləndirilməsi üçün çox işlər görürsünüz.
Bununla əlaqədar, mən öz fərmanımla Bakı və Xəzəryanı bölgənin yepiskopu Aleksandrı Azərbaycanın ali
mükafatı – "Şöhrət" ordeni ilə təltif etmişəm.
Fürsətdən istifadə edərək, bu təntənəli gündə sizin hüzurunuzda həmin yüksək mükafatı Aleksandr
həzrətlərinə təqdim etmək və ona cansağlığı, xoşbəxtlik, əmin-amanlıq və çox vacib işində böyük uğurlar
arzulamaq istəyirəm.
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NÜVƏ SINAQLARININ HƏRTƏRƏFLİ QADAĞAN OLUNMASI MÜQAVİLƏSİ ÜZRƏ
TƏŞKİLATİ HAZIRLIQ KOMİSSİYASININ İCRAÇI KATİBİ
VOLFQANQ HOFFMANN İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
24 mart 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim dəvətimi qəbul edib Azərbaycana gəldiyinizə görə Sizə təşəkkür edirəm.
Vyanada nüvə sınaqlarının qadağan olunması haqqında aparılan ətraflı danışıqları xatırlayaraq, onu deyim ki,
həmin görüş məndə çox xoş təəssürat doğurdu. Bu gün isə siz müstəqil Azərbaycanı, bizim həyatımızı,
nailiyyətlərimizi görürsünüz.
V o l f q a n q H o f f m a n n: Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirirəm. Azərbaycanda özümü
evimdəki kimi hiss edirəm.
Sizin, cənab prezident «Yer kürəsini sevmək lazımdır» müdrik kəlamınızı yada salaraq deyim ki, bizim
müqaviləmiz də Yer kürəsini xilas etməyə, ona xidmət etməyə səsləyir. Bu, bütün humanist bəşəriyyətin birgə
səylərinin bəhrəsidir. Bu müqaviləyə 166 dövlətin qoşulduğunu, Azərbaycanın da onların arasında olmasından
şad olduğumu bildirirəm. Mən Bakıda Xarici Işlər naziri, Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti və alimləri ilə
də görüşlər keçirdim.
Respublikanızın bu müqaviləni tam dəstəklədiyini yüksək qiymətləndirərək onu vurğulayım ki,
Azərbaycanda Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində 250 meqavatlıq çox güclü milli məlumat mərkəzi
yaradılacaqdır. Bu mərkəz seysmik, eyni zamanda, hidroakustik məlumatın toplanmasına və digər məqsədlərə
qulluq edəcəkdir. Cənab Prezident, bilirəm ki, bu işin təşəbbüskarı Sizin özünüzsünüz. 1970-ci ildəki zəlzələdən
sonra Sizin təşəbbüsünüzlə ölkədə 15 seysmik mərkəz açılması qərara alınmışdır.
Mən bu yolda Azərbaycana daha yaxşı yardım etməyə, ölkəmizlə əməkdaşlığa çalışacağam. Onu da qeyd
edim ki, Bakıda tərksilaha dair beynəlxalq seminar keçiriləcək, bu tədbirdə regionun 10 ölkəsindən
nümayəndələrin iştirak edəcək və bu seminar Azərbaycanın nüvə tərksilahına sadiqliyinin və regionda bu
sahədə aparıcı ölkə olmasının göstəricisidir.
H e y d ə r Ə l i y e v:Verdiyiniz məlumatlara və dəyərli fikirlərimizə görə sizə təşəkkür edirəm. Bir
daha vurğulayım ki, Azərbaycan nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan edilməsi barəsində müqaviləni imzalayıb,
onu Azərbaycan parlamenti ratifikasiya edibdir. Biz bu müqavilənin yerinə yetirilməsində fəal iştirak edirik. Bu
fəaliyyətimizdə həm bəşəri dəyərləri, həm də Azərbaycan dövlətinin milli mənafelərini nəzərə alırıq.
Nəzərinizə çatdırım ki, Azərbaycan çox mürəkkəb bölgədə yerləşir, nüvə tərksilahı, nüvə sınaqlarının
qadağan olunması ölkəmizin əsas məqsədlərindən biridir. Mən sizin Bakıda keçirəcəyiniz seminarı çox yüksək
qiymətləndirirəm. Çox məmnunam ki, bu seminarı məhz Azərbaycanda keçirirsiniz. Bu, Azərbaycanın regionda
oynadığı rola verilən qiymətdir. Ümidvaram ki, seminar uğurla keçəcək və bütün iştirakçı dövlətlər üçün çox
faydalı olacaqdır.
Mən bir də bildirirəm ki, biz nüvə tərksilahı, nüvə sınaqlarının hərtərəfli qadağan olunması yolunda
bundan sonra da öz səylərimizi göstərəcəyik. Mən bunu Azərbaycan dövlətinin əsas məqsədlərindən biri hesab
edirəm. Milli Elmlər Akademiyasında həmin mərkəz yaranacaq və fəaliyyət göstərəcəkdir.
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31 MART AZƏRBAYCANLILARIN SOYQIRIMI GÜNÜ MÜNASİBƏTİ
İLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
27 mart 2003-cü il
Bakı şəhəri
Əziz həmvətənlər!
Mən sizə dünya azərbaycanlılarının kədər və hüzn, tarixi yaddaş günü qeyd olunan 31 mart soyqrımı
münasibəti ilə müraciət edirəm.
Erməni şovinist millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı siyasətinin iki yüz ildən artıq tarixi vardır.
Bu mənfur siyasətin qayəsi azərbaycanlıları öz tarixi torpaqlarından qovmaq, bu ərazilərdə mifik "Böyük
Ermənistan" dövləti yaratmaq olmuşdur. Müəyyən tarixi dövrlərdə bəzi aparıcı dünya dövlətlərinin planlarına
uyğun gələn bu siyasəti reallaşdırmaq üçün ardıcıl olaraq ideoloji, hərbi və təşkilati xarakterli tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Xalqımızın tarixi kobud surətdə təhrif olunmuş, erməni tarixçiləri və ideoloqları toponimlərimizi,
mədəniyyət abidələrimizi öz adlarına çıxmaq üçün davamlı səylər göstərmişlər. Onilliklər boyu davam edən
soyqırımı siyasəti total ideoloji təcavüz, terror, hətta ayrı-ayrı vaxtlarda tammiqyaslı hərbi əməliyyatlarla
müşayiət olunmuşdur.
Azərbaycanın Rusiya və İran arasında bölünməsindən sonra tarixi torpaqlarımızda ermənilərin kütləvi
şəkildə məskunlaşdırılması, 1905-ci və 1918-ci illərdə erməni daşnaklarının azərbaycanlılara qarşı törətdiyi
qırğınlar, 20-ci illərdə Zəngəzurun ermənilərə verilməsi, Qarabağ ərazisində erməni muxtariyyətinin
yaradılması, 1948-1953-cü illərdə soydaşlarımızın Ermənistandan deportasiyası vahid strateji planın tərkib
hissəsi idi. Ötən əsrin 80-ci illərinin sonunda SSRİ rəhbərliyinin təhriki ilə Ermənistanın Azərbaycana yeni ərazi
iddiaları irimiqyaslı müharibə, 20 faiz Azərbaycan torpaqlarının erməni hərbi birləşmələri tərəfindən qəsb
edilməsi, bir milyona yaxın soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi ilə nəticələndi. 1992ci ilin fevralında törədilmiş Xocalı faciəsi isə insanlığa qarşı çevrilmiş, öz qəddarlığına və anasızlığına görə
misli görünməmiş genosid aktı kimi tarixdə qalacaqdır. Davakar erməni millətçilərinin və onların ideoloqlarının
xalqımıza qarşı cinayətlərinin tam olmayan siyahısı belədir. Yüzillər boyu davam edən bu şovinist və davakar
siyasət nəticəsində əzəli Azərbaycan torpaqları təcavüzkar qonşular tərəfindən qəsb olunmuş, on minlərlə
soydaşımız vəhşicəsinə öldürülmüş, minlərlə maddi və mənəvi mədəniyyət abidələri vandallıqla dağıdılmışdır.
Keçən dövrdə mütəmadi olaraq erməni xalqının geniş dairələri azərbaycanlılara qarşı nifrət ruhunda tərbiyə
olunmuş, kütlənin şüurunda "türk-azərbaycanlı" düşmən obrazı yaradılmış, bu məqsədə xidmət edən "mədənimilli cəmiyyətlər", terrorçu təşkilatlar şəbəkəsi qurulmuşdur.
Öz müvəqqəti və aldadıcı uğurlarından vəcdə gəlmiş və bu vəziyyəti hüquqi cəhətdən təsbit etməyə çalışan
erməni şovinist millətçiləri beynəlxalq hüquq normalarına meydan oxuyur, dünya dövrlərini və beynəlxalq
ictimaiyyəti işğal faktı ilə barışdırmağa çalışırlar. Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dövlətinə qarşı ideoloji
təxribatlar, məkrli siyasi-diplomatik kombinasiyalar davam etdirilir, bu məqsədlə strukturlaşmış erməni
diasporunun və erməni lobbisinin geniş imkanlarından daim istifadə olunur. Hazırda Ermənistan rəhbərliyi və
erməni diasporu dünya ictimaiyyətini dezinformasiya yolu ilə aldatmaq praktikasını davam etdirərək, "əzablar
görmüş erməni xalqı" obrazını şüurlarda möhkəmləndirməyə cəhd edir. Bütün məqbul və qeyri-məqbul
vasitələrdən yararlanmaqla əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri təhrif etməyə, təcavüzkarla onun qurbanının
ünvanını dəyişməyə çalışırlar.
1998-ci ildən başlayaraq hər il 31 mart azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi dövlət səviyyəsində qeyd
olunur. Həmin gün soyqırımı qurbanlarının anma tədbirləri keçirilir, dünya ictimaiyyətinin diqqəti xalqımıza
qarşı aparılan cinayətkar siyasətə cəlb olunur. Həm də qeyd olunmalıdır ki, xalqımıza qarşı yeridilmiş soyqırımı
siyasətinin uzun tarixi olsa da, bu barədə əsl həqiqətlər yalnız Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyəti sayəsində son
illərdə dünya ictimai fikrinə çatdırılmağa başlamışdır. Bu işdə Azərbaycan vətəndaşlarının, ictimaiyyətin, xarici
ölkələrdəki azərbaycanlı icmalarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Xalqımıza qarşı törədilmiş soyqırımı
haqqında həqiqətləri real faktlar, dəlillər əsasında dünya dövlətlərinə, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlara çatdırmaq,
saxta erməni təbliğatı nəticəsində formalaşmış yalan təsəvvürləri dəyişdirmək, ona hüquqi-siyasi qiymət
verdirmək nə qədər çətin olsa da, şərəfli və müqəddəs bir iş kimi bu gün də, gələcəkdə də davam etdirilməlidir.
Bu, soyqırımı qurbanlarının xatirəsi qarşısında indiki nəslin müqəddəs borcudur.
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Yalançı "genosid" haqqında yorulmadan dünyaya car çəkən və bundan siyasi-maliyyə dividendləri
qazanmaq, hansısa "kompensasiyalara" nail olmaq üçün istifadə edən davakar erməni millətçilərindən fərqli
olaraq, biz azərbaycanlıların soyqırımı haqqında həqiqətləri dünyaya çatdıran zaman bu kimi məqsədlər
güdmürük. Hesab edirik ki, müasir dünyada başqa dövlətlərə qarşı ərazi iddiaları, bütöv xalqlara nifrət
ideologiyası, dövlətlər və xalqlar arasında mübahisəli məsələlərin hərb yolu ilə həlli cəhdləri qəbuledilməzdir.
Eyni zamanda, bütün dünya əsl soyqırımı haqqında həqiqətləri bilməli, bu gün baş verən hadisələrin kökləri və
mahiyyəti açılmalı, yanlış stereotiplər dağıdılmalıdır. Biz müstəqilliyin verdiyi imkanlardan, insanlarımızın
vətənpərvərliyindən, ölkəmizin malik olduğu maddi və mənəvi sərvətlərindən faydalanaraq, cəmiyyətimizin və
dövlətimizin tərəqqisinə nail olmaq, vətəndaşlarımız üçün firavan və təhlükəsiz həyat təmin etmək əzmi ilə
yaşayırıq.
Soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsi qarşısında hörmətlə baş əyərək, xalqımıza səadət, cəmiyyətimizin
tərəqqisi və milli vəzifələrimizin həlli yolunda uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının prezidenti
Bakı şəhəri, 27 mart 2003-cü il
"Azərbaycan" qəzeti, 30 mart 2003
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MÜSLÜM MAQOMAYEV ADINA AZƏRBAYCAN DÖVLƏT FİLARMONİYASININ
BİNASINDA APARILAN TİKİNTİ-BƏRPA İŞLƏRİNİN GEDİŞİ İLƏ TANIŞLIQI
29 mart 2003-cü il
Baş nazirin müavini Abid Şərifov və Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dövlətimizin başçısını
səmimiyyətlə qarşılayaraq, görülən işlər barədə ətraflı məlumat verdilər.
Bildirildi ki, binanın tikintisi və bərpası üçün əvvəlcə bir neçə xarici şirkətlə danışıqlar aparılmışdı və
onlar 18–24 ay ərzində tamamlayacaqları işlərə 24–25 milyon dollar sərf olunacağını söyləyirdilər. Bu şərtlər
sərfəli olmadığına görə, bütün işlər yerli inşaatçılara tapşırıldı. Binada tikinti-bərpa işlərini «Azərenerjitikintiquraşdırma» Səhmdar Cəmiyyəti həyata kezirir, burada lazım olan bütün materiallar ən müasir
tələblər səviyyəsində və qısa müddətdə Azərbaycanda hazırlanmışdır. Görülən işlərə təqribən 90 milyard manat
xərclənəcəkdir. Binanın işıq, su, qızdırıcı, kanalizasiya sistemləri də tamamilə yeniləşdirilmişdir.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk ki, belə gözəl, qədim bir
binanın yenidən tikilməsi və bərpa olunması barədə göstəriş verdiniz. Aprelin 30-dək bina tam təhvil
veriləcəkdir. Siz bu işləri həmişə daim nəzarətdə saxlayırsınız və bütün məsələlər, təbii ki, Sizinlə razılaşdırılmışdır. İndi istəyirik ki, görülən işlərə yerində baxasınız, öz dəyərli tövsiyə və təkliflərinizi verəsiniz.
Hələ bizim bir ay vaxtımız var.
Prezident Heydər Əliyev Filarmoniya binasının əvvəlki və müasir görünüşünü əks etdirən fotoşəkillərə
baxdı, ayrı-ayrı mərtəbələrdəki otaqları, konsert salonunu gəzdi, milli memarlıq üslublarının qorunub
saxlanılması işlərinə xüsusi diqqət yetirdi, qonaq otağından ətrafı seyr etdi.
Mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu dövlətimizin başçısının iştirakı ilə vaxtilə burada keçirilən görüşləri,
onun olduğu konsertləri xatırlatdı, açıq havada yerləşən yay estradasının təmir olunduğunu vurğulayaraq dedi
ki, cənab Prezident, Dövlət Neft Şirkətinin rəhbərliyinin, o cümlədən cənab İlham Əliyevin köməyi ilə İncəsənət
Muzeyinin də pəncərə və qapılarını təzələyirik. Bu işdə Bakı Şəhəri İcra Hakimiyyəti yaxından kömək göstərir.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab prezident, bundan sonra elə bir çətin iş qalmamışdır. Sadəcə, kondisionerlər
quraşdırılmalıdır. Avadanlığın əksəriyyəti gətirilib və inşaatçılar, quraşdırıcılar bu işləri aprelin 15-dək
qurtaracaqlar. Havalar yağmurlu keçdiyinə görə binanın fasadında görüləsi müəyyən işlər qalmışdır. Çünki texniki tələblərə görə, fasadı rəngləmək üçün havanın temperaturu müsbət 15 dərəcədən çox olmalıdır. Salonda
İtaliyada hazırlanmış müasir kreslolar qoyulacaqdır. Bərpadan sonra salonda tamaşaçı yerlərinin sayı 515-ə çatdırılacaq ki, bu da əvvəlkindən 50–60 yer çoxdur. Əsas avadanlıq ABŞ, İtaliya, Almaniya, Yaponiya və
İngiltərədən gətirilib və quraşdırılır. Sentyabrın əvvəlindən başlanmış bu işlər aprelin 30-dək başa çatdırılacaqdır. İş üç növbədə gedir və burada 800-dək adam çalışır.
Azərbaycan prezidenti Heydər Əliyev filarmoniyada quraşdırılmış və ən müasir standartlara uyğun səs
sistemi ilə yaxından maraqlandı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əvvəllər, belə müasir aparatlar olmayanda da buranın salonunun akustikası yaxşı
olmuşdur. İndi siz salonun akustikasını saxlamısınızmı?
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, bəli, saxlanılıbdır.
A b i d Ş ə r i f o v: Biz, sadəcə, müasir üsullara uyğun bərpa işləri aparmışıq.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Konsert salonunun akustikası kompüterlər vasitəsilə tənzimlənəcək, eyni
zamanda video yazı və digər işləri görmək də mümkün olacaqdır. Cənab Prezident, Siz demişdiniz ki, hər şey
müasir olmalıdır və işlər ən yeni texnologiyalar əsasında görülür.
Prezident Heydər Əliyev tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə bağlı dəyərli göstəriş və tapşırıqlarını çatdırdı və
sonra jurnalistlərin suallarına cavab verdi.
S u a l: Cənab Prezident, Siz indi tikinti-bərpa işlərinin gedişi ilə tanış oldunuz.
Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Ümumiyyətlə, tapşırıqlarınız yerinə yetirilibmi?
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəyəndim. Tapşırıqlarım yerinə yetirilir. Abid Şərifov, Polad Bülbüloğlu, səhmdar
cəmiyyətin sədri Həmid Rəsulov, buradakı bütün inşaatçılar yaxşı işləyiblər. Təbiidir ki, qısa vaxtda bunu etmək
çox çətin idi. Ancaq belədir, mən qəti göstəriş verəndə, nə olursa olsun, işçilərim onu yerinə yetirirlər. Bir də ki,
bu filarmoniya heç vaxt belə olmayıbdır. Ən yaxşı vaxtlarını götürsək – mənim xatirimdədir, 1940-cı illərdə
buraya gəlmişəm – filarmoniya heç vaxt belə olmayıbdır. Amma indi gözəl, müasir avadanlıqla təchiz
olunmuşdur və filarmoniyanın fəaliyyəti üçün burada bütün şərait var. Hesab edirəm, bu, xalqımıza, cə-

67

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

miyyətimizə, incəsənət xadimlərinə bizim böyük töhfəmizdir. Ancaq aprelin 30-dan o tərəfə bir şey
qalmamalıdır.
P o l a d B ü l b ü l o ğ l u: Cənab Prezident, hər halda, mayın 9-da burada konsert olmalıdır. Çünki
Rostropoviç gələcək, konsert də mayın 9-da olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mayın 9-da yox, 8-də. Mən dünən Rostropoviçlə danışdım. O, ayın 7-də buraya
gələcək və mayın 8-də konsert verəcəkdir.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, əmin ola bilərsiniz ki, aprelin 30-da tam təhvil veriləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Mən özüm Rostropoviçlə axşam danışmışam. Amma o konsertə qədər gərək
filarmoniyanın təntənəli açılışını edək. Ona görə gərək 30-dək qurtarasınız.
A b i d Ş ə r i f o v: Cənab Prezident, Sizə ayın 30-dək məruzə edərik.
H e y d ə r Ə l i y e v (jurnalistlərə müraciətlə): Siz necə, bəyəndiniz, xoşunuza gəldi?
J u r n a l i s t l ə r: Cənab Prezident, bəli, çox bəyəndik. Siz dediyiniz kimi, əvvəlki ilə müqayisədə
müasirlik baxımından müsbət cəhətləri çoxdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yəni mənfi cəhəti də var?!
J u r n a l i s t l ə r: Mənfi yoxdur. Cənab Prezident, Sizin tapşırıqlarınızı heç kəs mənfi yerinə yetirə
bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, başqa sualınız yoxdursa, sağ olun.
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SUMQAYIT ŞƏHƏR İCRA HAKİMİYYƏTİNDƏ KEÇİRİLMİŞ
MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
3 aprel 2003-cü il
Hörmətli sumqayıtlılar!
Xanımlar və cənablar!
Mən sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, Sumqayıtda yaşayan insanlara, həmişə olduğu kimi, indi də
hörmətimi bildirirəm və hamınıza cansağlığı və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
Mən xeyli müddətdir istəyirdim ki, Sumqayıta gəlim, burada sizinlə, Sumqayıtın sakinləri ilə görüşüm,
şəhərlə daha da yaxından tanış olum və Sumqayıt üçün əlavə nə etmək mümkündürsə, bu tədbirlər haqqında
düşünüm. Ancaq təəssüflər olsun ki, mənim bu istəyim bəzi səbəblərdən yerinə yetirilmədi, bəzi başqa işlər,
xarici səfərlər və s. meydana çıxdı. İndi isə mənim buraya, sizin yanınıza, Sumqayıta gəlməyim bir az qeyri-adi
xarakter daşıyır. Bu da Sumqayıtın rəhbərliyinin, icra hakimiyyəti başçısının dəyişilməsi ilə əlaqədardır.
Bilirsiniz ki, mən 10 ildir Azərbaycanın prezidentiyəm və indiyə qədər biz icra hakimiyyəti başçıları təyin
etmişik, azad etmişik. Mən onların heç birini gedib təqdim etmirəm, yaxud da işdən azad olunması haqqında
məlumat vermirəm. Onda sual olunur, bəs nə üçün Heydər Əliyev buraya gəlibdir? Həqiqətən, bildirirəm ki, ola
bilərdi, məsələn, Sumqayıtın xüsusi xarakterini nəzərə alaraq, prezidentin İcra Aparatının pəhbəri Ramiz
Mehdiyevi buraya göndərərdim. O gəlib bu işləri görərdi. Yaxud, çox vaxt şöbə müdiri Yusif Hümbətov bu
işlərlə, icra hakimiyyəti başçılarının dəyişilməsi ilə məşğul olur, gedir, təqdim edir, lazımi sözlərimizi deyir.
Ancaq, yenə deyirəm, Sumqayıt bizim respublikada xüsusi yer tutduğuna görə və təəssüflər olsun ki, bir
çox obyektiv səbəblərdən Sumqayıtda çətinliklər, problemlər yarandığına görə və bir də son vaxtlar burada
rəhbər vəzifələrdəki şəxslər arasında münasibətlərin bəzən qeyri-sağlam olduğunu müşahidə etdiyimə görə və
burada ayrı-ayrı vəzifəli şəxslərin dövlət orqanlarına təsir göstərmək cəhdlərini də hiss etdiyimə görə bu gün
şəxsən özüm Sumqayıta gəlməyi qərara aldım.
Məsələ nə yerdədir?! Biz təxminən üç il bundan əvvəl, dəqiq olsa, deyəsən 2 il 10 aydır Təvəkkül
Məmmədovu Sumqayıta icra hakimiyyətinin başçısı təyin etdik. Mən etiraf edirəm ki, biz ondan əvvəl işləmiş
icra hakimiyyəti başçısının ciddi nöqsanlarına baxmayaraq, uzun müddət dözdük. Çalışdıq ki, onu normal bir
yola gətirək və o bu günün tələblərinə uyğun, Azərbaycan prezidentinin tələblərinə uyğun işləyə bilsin. Təəssüf
ki, o bunu edə bilmədi. Biz bilirdik ki, vaxtilə, Surət Hüseynov Azərbaycanın ayrı-ayrı bölgələrini əlinə keçirən
zaman onun bir dəstəsi, quldurlar dəstəsi avtomatla, filanla Sumqayıta gəlib guya şəhər fəallarını toplayıb və onların razılığı ilə – Surət Hüseynov o vaxt mənə belə deyirdi – Şakir Abışovu icra hakimiyyətinin başçısı
seçiblər. Biz bunu bilirdik.
Mən ona iki-üç dəfə demişdim ki, bilirəm, sən qeyri-qanuni təyin olunmusan. Mən bilirəm ki, sən bura
Surət Hüseynov tərəfindən təyin edilmisən. Ancaq mən bunun üstündən keçirəm. Sən burada uzun müddət
işləyən adamsan, sumqayıtlısan. Əgər sən normal işləsən... Biz nə qədər çalışdıq, onu normal yola gətirə
bilmədik. O burada çox böyük səhvlər buraxdı və Sumqayıta çox böyük zərbələr vurdu. Etiraf edirəm, bizim də
günahımız ondan ibarətdir ki, vaxtında bu məsələni həll etmədik. Məsələ uzandı. Sonra qərara gəldik ki, onu
işdən azad edək. Bəs kimi təyin edək?! Bizim işçilər müəyyən araşdırmalar apardılar və Təvəkkül
Məmmədovun namizədliyi meydana çıxdı.
Bu da təsadüfi deyildi. Mənim xatirimdədir, deyəsən, hələ ya 1981, yaxud da 1982-ci ildə, mən
Azərbaycanda Mərkəzi Komitənin birinci katibi işləyən zaman biz Təvəkkül Məmmədovu Şəhər Sovetinin sədri
təyin etmişdik. Yəni mən bu adamı o vaxtdan görmüşdüm, tanıyırdım və o vaxt pis işləməmişdi. Burada
müxtəlif tikinti təşkilatlarında, başqa təsərrüfatlarda işləmiş, yəni böyük təcrübəyə malik olan bir adamdır. Uzun
illər Sumqayıtda yaşayan, Sumqayıtı tanıyan adamdır. Ona görə onun namizədliyi tamamilə təbii olaraq meydana çıxdı və mən Təvəkkül Məmmədovu burada icra hakimiyyətinin başçısı təyin etdim.
Biz belə müşahidə edirdik ki, Təvəkkül Məmmədov icra hakimiyyətinin başçısı təyin olunandan sonra bir
çox işlər gördü. Burada kadr sahəsində çox hərc-mərclik, qohumbazlıq var idi. Onların bəzilərini kənarlaşdırdı,
təmizlədi. Ancaq belə görünür ki, bu işi tamamilə axıra qədər çatdıra bilmədi, təmizləyə bilmədi. Şəhərin
abadlaşması ilə əlaqədar da xeyli işlər görübdür. Siz bunu yaxşı bilirsiniz. Düzdür, mən arzu edərdim ki,
Sumqayıt daha da abad, daha da gözəl olsun. İndi mən Sumqayıt haqqında öz fikirlərimi deyəcəyəm. Ancaq o,
yəqin imkanı dairəsində, nəyi bacarırdısa, onu etdi.
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Ancaq bir müddət bundan əvvəl bizə Təvəkkül Məmmədov haqqında anonim məktublar daxil oldu. Nə
bilim, o pis işləyir, vəzifəsini apara bilmir, haradasa gedib katibəsinin toyunda kefli olubdur, neyləyibdir. Bəli,
digər tərəfdən, guya o, narkotik qəbul edir, nəşə çəkir və çox belə şeylər. Bunlar anonim məktublar olduğuna
görə, bizim işçilər Təvəkkül Məmmədovu həmin məktublarla tanış edirdilər. O da bunları inkar edirdi və
bununla da qurtarırdı.
Sonra isə «Azərikimya»nın başçısı Fikrət Sadıqov bir neçə dəfə bizim Aparata gəlibdir, mənim İcra
Aparatımın rəhbəri Ramiz Mehdiyev ilə, şöbə müdiri Yusif Hümbətovla görüşüb və Təvəkkül Məmmədov
haqqında həmin şeyləri Fikrət Sadıqov da çatdırıbdır ki, məsələ belədir, ona görə də o burada işləyə bilməz, onu
götürmək lazımdır. Bu bir dəfə gəlib, iki dəfə gəlib, üç dəfə gəlib, cəhd edib ki, mənim də yanıma gəlsin.
Mənim onu qəbul etməyə vaxtım olmayıbdır.
Nəhayət, mənə dedilər ki, Fikrət Sadıqov, deputatlar Tofiq Hüseynov və Xıdır Alovlu mənim yanıma
gəlmək, Sumqayıtdakı vəziyyət haqqında, icra hakimiyyəti başçısı haqqında danışmaq istəyirlər. Düşündüm ki,
əgər bunların üçü də yığışıb gəlmək istəyirlərsə, gərək mən vaxt tapıb qəbul edim. Vaxt tapdım, bunları qəbul
etdim. Təvəkkül Məmmədovun səhvləri haqqında ən çox Fikrət Sadıqov danışdı. Sözləri belə idi ki, o,
Sumqayıtda heç bir iş görməyib, kadrlara münasibəti pisdir. Həmin o şayiələr ki var – onları bir də təkrar etmək
istəmirəm – bunların hamısını Fikrət Sadıqov dedi.
Sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Sumqayıt üzrə sədri Xıdır Alovlu da Fikrət Sadıqovun dediklərini
təsdiq etdi, bəzi şeyləri də əlavə etdi.
Eyni şeyləri Tofiq Hüseynov da təsdiq etdi. Mən bunları dinlədikdən sonra fikirləşdim ki, doğrudan da,
bunların üçü də Sumqayıtda yüksək vəzifəli adamlardır, hər birinə etimad göstərilmişdir. İndi bunlar gəlib
prezidentin qarşısındadırlar və əgər prezidentə bu sözləri deyirlərsə, demək, onlar buna məsuliyyət daşıyırlar və
yəqin ki, burada həqiqət var. Sonra fikirləşməyə başladım.
İcra hakimiyyətinin başçısı Təvəkkül Məmmədov bir neçə dəfə xahiş etmişdi ki, mən onu qəbul edim.
Sonra isə xahiş etmişdi ki, mən onu tək yox, Fikrət Sadıqovla bir yerdə qəbul edim. Mən bu xahişi yerinə
yetirdim və bir neçə gün bundan öncə Təvəkkül Məmmədovu və Fikrət Sadıqovu qəbul etdim. Fikrət Sadıqov
mənə dediyi sözlərin bir çoxunu Təvəkkül Məmmədovun yanında dedi. Ancaq Təvəkkül Məmmədov birincisi,
onları inkar etdi, ikincisi, burada gördüyü işlər haqqında çoxlu məlumatlar verdi.
Xıdır Alovlu orada yox idi, bunlar ikisi idi. Ramiz Mehdiyev də, Yusif Hümbətov da iştirak edirdilər.
Bunları dinləyəndən sonra mən belə bir fikrə gəldim ki, Təvəkkül Məmmədovun işində səhvlər var, bəzi ciddi
səhvlər var və bu inkaredilməzdir. Mən o şayiələri deyə bilmədim. Çünki onu heç kəs təsdiq edə bilmədi. Kim
təsdiq edir ki, nə bilim, kefli olubdur. Kim təsdiq edir, burada varsa, desin. Yaxud kim təsdiq edir ki, o, nəşə
çəkir. Mən ondan soruşdum, sən siqaret çəkirsənmi? Dedi ki, mən beş ildir siqaret çəkmirəm.
Vallah mən bilmirəm, nəşəni nə cür çəkirlər. Amma yadımdadır, xeyli vaxt əvvəl görmüşdüm ki, papirosun
içinə doldururlar. Narkomanlar da iynə vururlar. O da deyir ki, gəlin mənim bədənimə baxın görün iynə yeri
haradadır. Demək, bunu da təsdiq edə bilmədilər. Ona görə mən bunları kənara qoydum. O şeyləri ki, heç kəs
təsdiq edə bilmir, elə deyil. Sabah hər adam durub başqası haqqında istədiyi şeyi deyə bilər. İndi o qədər
böhtançılar, o qədər böhtan sözlər deyənlər, hətta qəzetlərdə yazanlar var. Artıq bu barədə Azərbaycanda
qıtlığımız yoxdur.
Ancaq bunları dinləyəndən sonra məni bir neçə şey narahat etdi. Məsələn, Təvəkkül Məmmədov deyir ki,
Səməd Vurğun adına saray neçə vaxtdır bağlanıbdır. Orada Ərəblinski adına teatr var idi, teatr dağılıbdır. Fikrət
Sadıqov da heç bir iş görmür, çünki bina Fikrət Sadıqovun tabeliyindədir. Yaxud, bilirsiniz, biz vaxtilə burada
böyük bir mədəniyyət sarayı tikmişdik, siz ondan xeyli istifadə edibsiniz. Təvəkkül Məmmədov dedi ki, biz bir
dəfə orada şəhər yığıncağı keçirtmək istəyirdik, Sadıqov bizə icazə vermədi. İkinci tərəfdən də deyir ki, indi
sarayın damı axır, təmirə ehtiyacı var, istifadəsiz qalıbdır. Bu da Fikrət Sadıqovun tabeliyindədir. Bu iki fakt
məni çox narahat etdi. Mən orada Fikrət Sadıqova çox ciddi dedim.
Yaxşı, Fikrət Sadıqovun təşkilatı, demək olar ki, Sumqayıtın böyük bir hissəsidir. İndi əsas işləyən istehsal
müəssisələri kimya sahəsindədir. Kimyanın da hamısı Fikrət Sadıqovdadır. Bu müəssisələrin gəlirləri də var,
imkanları da var. Fikrət Sadıqovun özü də bunu bilir, onun maddi imkanları çoxdur ki, Sumqayıtdakı həmin o
sarayları təmir etsin.
Bu böyüklükdə şəhərdir, 300 minə yaxın əhalisi var. Əgər mədəni istirahət üçün bir yerə getmək imkanı
yoxdursa, teatr dağılıbsa, sarayın bu birisi də istifadə olunmursa, bu insanlar nə etsinlər?! Bunun haqqında
hamısı – icra hakimiyyətinin başçısı da, Fikrət Sadıqov da, başqaları da düşünməlidir. Amma icra
hakimiyyətinin başçısı deyir ki, Sadıqov bizi yaxına qoymur. Fikrət Sadıqovdan soruşuram, niyə belə eləmisən?
Deyir ki, mən altı aydır oraya getməmişəm. Amma altı ay deyil axı!
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Məsələn, vaxtilə biz Ərəblinski adına teatrı yaratdıq. Yaxşı teatrdır. Yəqin çoxlarınızın yadındadır. O
teatrdan bir çox gənc artistlər Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrına, başqa teatrlara gəldilər. Çox yaxşı
kadrlar yetişdirdi. Bu, birincisi. İkincisi də, bu, Sumqayıtın əhalisinə xidmət edirdi. Axı burada mədəniyyəti
boğmaq olmaz. Mən gördüm ki, burada mədəniyyət tamamilə boğulubdur. Yaxşı, Fikrət Sadıqov başa düşmür
ki, bu teatrı dağıtmaq olmaz? Fikrət Sadıqov başa düşmür ki, iki sarayın ikisi də onun tabeliyindədir və ağır
vəziyyətdə qalıbdır? O bunu anlamırmı?! Bunlar məni çox narahat etdi.
Mən Fikrət Sadıqova orada dedim, indi burada da deyirəm. Belə olmaz, hörmətli Fikrət, olmaz. Sənə böyük
etimad göstərilibdir, böyük bir sahə verilibdir. Yaxın düşən yox, toxunan yox. Orada nə edirsən, üzün bilirsən,
bir də Allah bilir. Amma orada hər şey də düz deyil, normal deyildir. Sən Sumqayıtda hörmətli adamsan, burada
böyük sahə sənin əlindədir, niyə şəhərə fikir vermirsən? Sən nəinki sarayları, hətta şəhərin başqa yerlərini də
qaydaya salmalısan, lazımi işlər görməlisən. Bunları eləməlisən, çünki sənin imkanların bütün başqa
təşkilatların imkanlarından çoxdur. Amma sən bu imkanları özünün altına yığmısan. Bəli, Sumqayıtın çox imkanlarından istifadə edirsən, amma Sumqayıta heç bir şey vermirsən. Belə şey olmaz, Fikrət, olmaz!
Bilirsən ki, mən həmişə sənə hörmət etmişəm. Hələ vaxtilə, 1970-ci illərdə səni mən ilk dəfə zavod
direktoru təyin etmişəm və həmin o vəzifəyə vaxtilə mən Moskvaya getməmişdən qabaq səni təyin etmişəm.
Mən gələndən sonra da sən işləyirsən, heç kəs də sənə demir ki, gözün üstündə qaşın var. Bunu
qiymətləndirmək lazımdır, anlamaq lazımdır. Bunun əvəzində, sən burada intriqaya başlamısan.
Təvəkkül Məmmədov deyir ki, Fikrət Sadıqovun qardaşı icra hakimiyyəti başçısının müavini idi, mən onu
işdən azad etdim. Ona görə indi Fikrət Sadıqov mənim üstümə düşübdür. Azad edib, yaxşı edib, düz edibdir.
Birincisi, mənə dedilər ki, o, təyin olunandan sonra bütün müavinləri azad edibdir. İkincisi də, o, icra
hakimiyyətinin başçısıdır, bilir. Üçüncüsü də, yaxşı, Fikrət Sadıqovun özü orada böyük işdə, bir qardaşı da
burada, nə bilim, baєqa qardaşı da orada – demək, hamısı Fikrət Sadıqovun qohumları olmalıdır?! Başqa
adamlara burada yer yoxdur?! Bu, düzgün deyildir. Əgər Fikrət Sadıqov belə düşünürsə – təəssüf ki, indiyə
qədər mən bunu bilməmişəm – çox böyük səhv edir.
Ümumiyyətlə, burada kadr sahəsində çox pis vəziyyət var. Mənə deyiblər, burada bir neçə qrup var, onların
əlində böyük kapital var. Onlardan biri Fikrətdir, biri Hüseynovdur, bir neçə başqaları da var. Zaman var,
deyirlər bütün ticarət, 30 ildir Sumqayıtın ticarəti onun əlindədir. Sovet vaxtında olub, indi özəlləşdirib, hamısı
əlindədir. Yaxşı, sən bunları əlinə almısan, özəlləşdirmisən, götürdüyünü götür. Bəs, Sumqayıta nə xeyir
vermisən? Elə hamısını özün götürməlisən? Hamısı sənə çatmalıdır? Bəs başqaları?
Ümumiyyətlə, burada özəlləşmədə böyük səhvlər var. Deyirlər ki, burada olan obyektlərin böyük bir
hissəsini Fikrət Sadıqovun qohumları özəlləşdiriblər. Başqa bir hissəsini Tofiq Hüseynov özəlləşdiribdir. Başqa
bir hissəsini Zaman İsgəndərov özəlləşdiribdir. Böyük bir hissəsini keçmiş icra hakimiyyəti başçısı Abışov
özəlləşdiribdir. Demək, belə çıxır ki, buradakı obyektlər, yeməkxanalar və sair özəlləşdirilən zaman beş adamın
əlinə keçibdir.
Bəli, burada yaxşı iş adamları yaranıbdır. Biz bazar iqtisadiyyatını inkişaf etdiririk, bazar iqtisadiyyatını
tətbiq edirik. İş adamlarının yaranması, sahibkarlığın inkişaf etdirilməsi bizim məqsədimizdir. Biz çalışırıq ki,
dəyərli iş adamları yaransın və bizim iqtisadiyyatımız inkişaf etsin. Ancaq indi bu iş adamları cəmi beş-altı
nəfərdir, hər şeyi əllərinə keçiriblər və başqalarına yardım göstərmirlər və burada çox işlər də düzgün getmir.
Mən bu gün bizim vergilər nazirindən soruşdum ki, burada vergilərin ödəniməsi necədir. Keçən il 10
milyard vergi verilməyibdir. Nazir Fazil Məmmədov mənə dedi ki, ona görə də burada vergi müfəttişidir,
kimdir, onu işdən götürdüm. Niyə, nə üçün verilməyibdir? Həm özəl biznes vergiləri verməlidir, həm də dövlət
müəssisələri vergiləri verməlidir. Bəs vergini verməsək, biz büdcəni haradan dolduracağıq? İndi bizim
büdcəmizin gəlirinin iki mənbəyi var. Biri vergilər, biri də gömrük rüsumları. Başqa mənbəyimiz yoxdur. Biz
bununla büdcə yaradırıq və bu büdcə ilə bütün büdcə təşkilatlarını saxlayırıq. Müəllimləri, həkimləri,
mədəniyyət işçilərini, dövlət işində olanları, başqalarını. Özü də bilirsiniz ki, biz hər il onların maaşlarını
artırırıq. Bu il də maaşları artıracağıq. Amma bunlar bizim vergilərin yığılmasından asılıdır. Əgər şəxsi, özəl
biznesdə olan adamlar vergidən yayınırlarsa – burada belə faktlar çoxdur, mən bunu bir də yoxlatdıracağam –
büdcəni necə dolduraq? Yaxud dövlət müəssisələri, Fikrət Sadıqovun təşkilatı dövlətdən subsidiya alır, benzin
alır, nə bilim, nə alır, amma dövlətə nə verir? Heç bir şey!
Biz bir neçə il bundan əvvəl Yaponiyaya getdik. Dedilər ki, burada, Sumqayıtda buxar-generator qurğusu
tikmək lazımdır və bunun üçün 80–90 milyon kredit götürülməlidir. Düzü, mən bu krediti götürmək istəmirdim.
Çünki buna dövlət zəmanəti lazımdır. Fikrət Sadıqov məni orada inandırdı ki, biz o qurğunu tikəndən sonra
polietilen istehsal edəcəyik, onu satacağıq. Onu yaponların özlərinə satacağıq və bununla da onların kreditini
verəcəyik. Amma alınmadı.
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Orada mənə belə dediklərinə görə kreditin götürülməsinə razılıq verdim. İndi yaponlar bunların məhsulunu
almırlar. Niyə, nədən ötrü almırlar? Axı orada müqavilədə yazılmışdı! Çünki harayasa satırlar. Mən soruşdum,
dedi ki, kreditin 32 milyonunu qaytarıblar. Amma hələ nə qədəri qaytarılmayıbdır. Belə çıxır ki, elə bu işləyir,
gəliri də krediti qaytarmağa verir, amma dövlətə bir şey gəlmir. Bəs dövlət neyləsin? Dövlət bu qədər zəhmət
çəkir, xərc qoyur, bəs dövlətə nə gəlir? Əgər bu dövlət müəssisəsi dövlətə bir şey vermirsə, onda nəyə lazımdır?
Kadrların yerləşdirilməsi məsələsi. Demək, bir çox vəzifələrdə Fikrət Sadıqovun qohumları işləyir, o
cümlədən onun idarəsində, təşkilatında çoxları işləyir. Tofiq Hüseynovun bir dəstə qohumu işləyir. Bir dəstə də
Zaman İsgəndərovun qohumu işləyir və başqalarının qohumları işləyir. Başqa adamlara yer yoxdur! Bunların
həm biznesdə böyük imkanları var, həm də böyük vəzifədədirlər. Bu vəzifələrindən, bu imkanlarından istifadə
edərək, eyni zamanda, bütün qohum-qardaşlarını vəzifələrə doldurublar. Bəs başqa adamlar kənarda qalır axı.
Niyə, nədən ötrü? Kənarda onlardan da dəyərli adamlar var. Bu, birincisi. İkincisi, nə üçün burada elə bir neçə
adam, onların qohumları dövlət vəzifələrini tutmalıdır? Nə üçün?
Məsələn, Fikrət Sadıqovun qardaşını Təvəkkül Məmmədov vəzifədən çıxarıbdır. Deyirlər ki, indi ondan
qisas alır. Əksinə, gərək, Fikrət Sadıqov başa düşəydi ki, qardaşı orada 6 il işləyib, ömrü boyu işləməyəcək ki?
İkincisi də, Fikrət Sadıqov orada işləyir, qardaşı icra hakimiyyətində işləyir. Bu, düzgün deyil axı. Düzgün
deyil!
Fikrət Sadıqova dedim ki, mənim də iki qardaşım var. Mən o vaxt birinci katib işləyəndə də onlar bir vəzifə
almadılar, sadəcə, elmi işdə işlədilər. Sonra, mən burada olmayanda əleyhimə ki, işlər görürdülər, o vaxt onları
çox əzdilər, sıxdılar, işdən çıxartdılar. Mən qayıdandan sonra onlar yenə öz elmi işlərinə qayıdıblar. Biri
akademikdir, Cəlal Əliyev. Akademiyadan nə qədər adam gəldi ki, onu Elmlər Akademiyasına prezident təyin
edək. Mən dedim ki, olmaz. Onun özü də istəmədi. Bu barədə haqqı demək lazımdır. Özü də dedi ki, istəmirəm.
Mən də dedim, lazım deyil. Sadəcə, laboratoriya müdiridir, elmi işlə məşğul olur. Yaxşı, mən neçə illərdir
Azərbaycanın başçısıyam, öz qardaşımı bir vəzifəyə qoya bilmərəmmi?!
O biri qardaşım iqtisadçıdır. Tibb İnstitutunda iqtisad kafedrasının müdiri idi. O vaxt çıxartdılar, atdılar
çölə. Mən gələndən sonra İqtisad Universitetindən dəfələrlə ərizə yazdılar ki, onu bizə rektor qoyun. Özü də
getmədi, mən də buna razı olmadım. Amma gərək Fikrət Sadıqovun bu qardaşı burada olsun, o qardaşı orada
olsun? Nə bilim, Hüseynovun qudası gərək icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini olsun? Niyə, nə üçün?
Başqa adam yoxdur?! Qubadlıdan o qədər dəyərli adam var ki! Bəlkə də, Hüseynovun qardaşından da dəyərli
adam var. Nəyə görə Hüseynovun qardaşı icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini olsun? Nə üçün? Yəni
deyirəm ki, bilin, Sumqayıt o qədər də böyük yer deyil. Artıq burada ixtisar gedibdir və dövlət orqanlarında
vəzifələr çox azdır. Belə halda bir qrup adam bu vəzifələrə də öz qohum-əqrabalarını, qardaşlarını, nə bilim,
uşaqlarını yerləşdirəndə, təbiidir ki, bu, Sumqayıtda normal şərait yarada bilməz. Ona görə də Təvəkkül
Məmmədovun səhvləri var və mən onu işdən azad edirəm. Amma Fikrət Sadıqovun səhvləri ondan az deyildir.
Tofiq Hüseynov deputatdır, onun səhvləri ondan az deyildir. Zaman İsgəndərovun səhvləri ondan az deyildir.
Həmin Abışov Sumqayıtın böyük bir hissəsini əlinə keçiribdir, onun səhvləri bunlardan az deyildir.
Mən təəssüf edirəm ki, bu vəziyyəti indiyə qədər bilməmişəm. Çox təəssüf edirəm. Çünki mən Sumqayıtı,
demək olar ki, yaranandan tanıyıram. Sumqayıt gözəl bir şəhərdir. 1945–1952-cı illərdə boru-prokat zavodu
tikiləndə burada ilk evlər inşa olunubdur.
SSRİ Nazirlər Sovetinin sədri, rəhmətlik Tixonov mənə bir neçə dəfə danışmışdı ki, o, 1960-cı illərdə SSRİ
Dövlət Plan Komitəsi sədrinin müavini olubdur, özü metallurq idi – bu zavod tikilən zaman gəlib bir neçə ay
burada yaşayıb, işləyibdir. Deyirdi ki, burada milçəkdən, ağcaqanaddan, həşəratlardan canımızı qurtara
bilmirdik. Burada belə bir vəziyyət var idi. Amma indi Sumqayıta baxın, nə qədər gözəl evlər tikilibdir, nə
qədər yaxşı prospektlər yaranıbdır. Burada 300 minə qədər insan yaşayır və bu şəhər həmişə bizim fəxrimizdir.
Biz vaxtilə buna «Gənclik şəhəri» deyirdik. İndi burada yaşlılar da var, gənclər də var.
Ancaq Sumqayıtın bir xüsusiyyəti də odur ki, buraya Azərbaycanın bir çox rayonlarından insanlar gəlib
toplaşıblar. Hesab edin ki, Sumqayıt kiçik bir Azərbaycan kimidir. Burada həm cənub zonasından çox adamlar
var, həm Qubadlı–Zəngilan zonasından çox adamlar var, həm Qarabağ zonasından çox adamlar var, həm
Naxçıvandan – düzdür, o qədər çox deyil – adamlar var, yerlilər var. Demək olar ki, Sumqayıtda bütün
respublika təmsil olunur. Bu çox yaxşı haldır.
Ancaq eyni zamanda, burada ədalət olmalıdır. Burada hamıya diqqət olmalıdır. İnsanlar yalnız öz biliyinə,
bacarığına, bizim dövlətçiliyimizə sədaqətinə görə dövlət vəzifələri tutmalıdırlar. Bax, yalnız buna görə. Ancaq
burada belə olub ki, qohumluğuna görə vəzifə tutublar. Məni bağışlasınlar ki, belə ifadə işlədirəm, bu balinalar
– bunun mənasını bilirsiniz – öz qohumlarını yerləşdiriblər. Sumqayıtda daha boş yer yoxdur.
Deyəsən, Təvəkkülün qohumu yoxdur, yoxsa var?
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T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, burada bacım uşaqları var. Amma vəzifədə deyillər.
Energetika sahəsində, «Barmek»də işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşi, əyləş.
Amma o birisilər?! Bax, bunlar məni narahat edir. Mən sizə açıq deyirəm. Buna görə də mən buraya
gəlmişəm. Sizinlə görüşüb açıq danışıram. Yəqin ki, çoxdandır belə söhbət eşitməmişdiniz. Heç kəsin
şəxsiyyətindən asılı olmayaraq, tutduğu vəzifəsindən asılı olmayaraq, onun səhvlərini, günahlarını burada sizin
yanınızda üzünə deyirəm.
Xıdır Alovlu bizim partiyanın Sumqayıt üzrə sədridir. Bəli, mən onu bizim Yeni Azərbaycan Partiyası
yaranandan tanıyıram. Partiyaya sədaqətli adamdır. Ancaq onun böyük səhvləri var. Əgər sənin gəlib Təvəkkül
Məmmədovdan şikayət etməyin obyektiv səbəblərdən olsaydı, mən deyərdim, yaxşı. Amma subyektiv
səbəblərdəndir.
Birincisi, sən icra hakimiyyəti başçısının müavini idin. Təvəkkül Məmmədov səni işdən çıxartdı. Düz elədi.
Çünki sən gərək partiyanın işi ilə məşğul olaydın. Sən orada müavin olanda partiyanın işi ilə yaxşı məşğul
olmamısan. O vaxt Sumqayıt kimi böyük şəhərdə Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmi 6-7 min üzvü olubdur.
İndi 12 mindir. Elədir?
X ı d ı r A l o v l u: Cənab Prezident, 15 minə yaxındır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 15 minə yaxındır. İndi bunların əksəriyyəti sən müavinlikdən gedəndən, partiyanın
işi ilə məşğul olandan sonra olubdur. Mən vaxtilə sənə bir neçə dəfə demişəm ki, partiyanın işi ilə lazımi
səviyyədə məşğul olmursan. İndi sənə nə lazımdır ki, orada da, burada da vəzifə tutasan? Sən deputatsan.
Oradan yaxşı maaş alırsan. Partiyanın sədrisən, oradan da maaş alırsan. Yaxşı, bundan əlavə, istəyirsən ki, icra
hakimiyyəti başçısının da müavini olasan, hər yeri tutasan?! Belə şey olar?! Düz edib səni çıxardıbdır, yaxşı
eləyibdir. Mən bunu bəyənirəm. Amma sən ürəyində Təvəkkül Məmmədova qarşı kin saxlamısan.
Ümumiyyətlə, bil, sənin də səhvlərin çoxdur, az deyildir. Mən bunu ona görə deyirəm ki, səni istəyirəm,
sənə hörmət edirəm. Amma bil ki, səhvlərin çoxdur. Daha xırdalamaq istəmirəm. Özünü yığışdır, yığışdır.
Burada bizim partiyanın sədrliyinə layiq ol və yaxşı işlə, ədavətlə məşğul olma. Amma sən bir dəfə Ramiz
Mehdiyevin yanına gəlmişdin. Demişdin ki, məni icra hakimiyyətinin başçısı qoyun. Bu yarayarmı? Adam
gəlsin desin ki, məni icra hakimiyyətinin başçısı qoyun – bu, yaramaz!
Beləliklə, bir də deyirəm, mən Təvəkkül Məmmədovu vəzifədən azad etdim. Bu vəzifəyə Vaqif Əliyevi
təyin etmişəm. Bir dön o tərəfə, sənə baxsınlar. Vaqif Əliyev 9 ildir ki, bizim Gənclər, Idman və Turizm
nazirinin birinci müavinidir, bizim partiya yaranandan Yeni Azərbaycan Partiyasının fəal üzvlərindəndir. Hələ
gənc vaxtından təşkilati işlərlə məşğul olubdur. Universiteti bitirəndən sonra orada xeyli müddət komsomol
komitəsinin katibi olubdur. Fizika elmləri namizədidir, universitetdə müəllimlik edir. Milli Elmlər Akademiyasında elmi işlə məşğul olubdur.
1994-cü ildə mən onu Gənclər, Idman və Turizm nazirinin birinci müavini təyin etmişəm və bu müddətdə
də o, yaxşı işləyibdir, bu gün də yaxşı işləyir. Bütün bunlara görə də mən Vaqif Əliyevi Sumqayıta icra
hakimiyyətinin başçısı təyin etmişəm.
Mən bu adamı tanıyıram, bu adama inanıram. Onun burada nə qohumu var, nə qardaşı var, nə də dostu var.
Yeni adamdır. Siz onu qəbul etməlisiniz, kömək etməlisiniz və onun uğurla işləməsi üçün şərait yaratmalısınız.
Mən təyin etdiyim adamı gələcəkdə də dəstəkləyəcəyəm. Biz lazımi köməyi edəcəyik. Amma buradakı bu
klanlar bugünkü danışıqdan nəticə çıxarmasa, biz onların haqqında lazımi ölçü götürəcəyik. Heç kəs
düşünməsin ki, bəli, biz yığışdıq Təvəkkülü çıxardıq. İndi bu gəldi, gəlin onun belinə oturaq. Birincisi, onun
belinə oturmaq qətiyyən mümkün deyildir. O buna özü imkan verməz. İkincisi də, biz buna imkan
verməyəcəyik.
Bir sözlə, gərək Sumqayıtda ictimai-mənəvi iqlim dəyişsin. Xüsusən, dövlət sektorunda və özəl sektorda.
Bax, indiki bu iqlim Sumqayıta xeyir gətirməyəcəkdir. Hərə – Sadıqov da, Hüseynov da, Alovlu da, İsgəndərov
da, nə bilim, Abışov da, o birisi də, bu birisi də özü üçün nəticə çıxarsın və bilsin ki, hər kəs Sumqayıtın
inkişafına öz töhfəsini verməlidir. Sumqayıtı daha da abadlaşdırmaq lazımdır. Təbiidir ki, bunun hamısını
dövlətin vəsaiti ilə etmək mümkün deyildir. Amma özəl sektor bunu edə bilər. Fikrət Sadıqovun təşkilatı bunu
edə bilər. Başqa təşkilatlar bunu edə bilərlər. Bunu etmək lazımdır. Bilin ki, mən bunlara nəzarət edəcəyəm.
Mən Fikrət Sadıqova üç ay vaxt verirəm. O iki sarayın ikisi də qaydaya salınmalıdır. Mən özüm gəlib
baxacağam. İcra hakimiyyətinin yeni başçısına tapşırıram ki, Ərəblinski adına teatrın adamlarını yığın. Səməd
Vurğun adına saray yüksək səviyyədə təmir olunsun və o teatr öz işinə başlasın. Başa düşdün?!
F i k r ə t S a d ı q o v: Cənab Prezident, iki aya biri, digəri də bir aya yüz faiz hazır olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sənə deyirəm, elə! Başa düşdün?!
F i k r ə t S a d ı q o v: Bəli.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Otur. İndiyə qədər də bunu edə bilərdin, amma eləməmisən.
Bir də deyirəm, buradakı ictimai-mənəvi iqlim tamamilə dəyişməlidir. Biz buna dözə bilməyəcəyik. Heç
kəs hesab etməsin ki, bəli, indi bəziləri burada böyük kapital sahibidir, böyük mülk sahibidir, onlara heç bir şey
etmək olmaz. Yox. Dövlət hər bir şey edə bilər və biz lazımi ölçülər götürə bilərik.
Mənim sizə deyəcəyim sözlər bundan ibarətdir. Əgər kiminsə sualı varsa, desin.
Z a m a n İ s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, mənim haqqımda deyilən sözə görə bir-iki kəlmə demək
istəyirəm. Mən burada yox, Xızı rayonunda böyük sahibkaram, 300 hektar taxıl sahəm var, onu əkib-biçirəm.
Mən iki il muddətində Sumqayıt şəhərinin abadlasmasına 145 milyon manat pul qoymusam. Bunu bütün camaat
da bilir. Mən Sumqayıtda böyük xeyriyyəçiyəm. Nə qədər qacqın-köçkün, əlil varsa, hamısına kömək edirəm.
Məni Sumqayıtda xeyriyyəçi Zaman kimi tanıyırlar. Bunu yoxlatmaq Sizin üçün çətin deyildir. Bunu bu gün də
edə bilərsiniz.
Mənim bu sözümü buradakıların hamısı esidir. Hamının üzünə dik baxıram və deyirəm, mənim bir
univermağım olub, onu da özəlləsdirmişəm. Ondan basqa hec bir yerdə nə mənim özəl yerim var, nə də basqa
bir sey. Sumqayıtın abadlasmasına bu gün də nəyim varsa, onu qoymaga hazıram ki, şəhər gözəlləşsin,
çiçəklənsin. Bizim əziz, hörmətli prezidentimizin bu sözündən sonra nə imkanım varsa, edəcəyəm. Amma
mənim haqqımda deyilənlərə nəinki mən, camaat da inana bilməz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, basa duşdüm. Dayan, birincisi, 140 milyon azdır. Sən onunla cox fəxr etmə.
Sənə görə o cox azdır. İkincisi, xeyriyyəçiliynə görə sag ol. Üçüncüsü də mənim dediyim sözlərdən nəticə
cıxart. Başa düşdün?!
Z a m a n İ s g ə n d ə r o v: Yəni bundan nəticə cıxarmamaq olar?!
H e y d ə r Ə l i y e v: Onu düz deyirsən.
Z a m a n İ s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, yenə deyirəm, Xızı rayonunda 300 hektar sahədən nə taxıl
yıgıramsa, onu da paylayıram. Xızıda, Yeni Yasamalda və Sumqayıtdakı sanatoriyada yerləşən qaçqınlara bu il
35 ton bugda vermişəm. Özüm yüzlərlə insana iş vermişəm. Hazırda 100-dən çox qaramalım, 1000-dən cox
qoyunum var. Yəni bunların hamısıı zəhmətim və Sizin üzərimizdə olan nəzarətiniz sayəsində olubdur. Siz
deyəni bundan sonra ikiqat edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Min baş qoyun-keci, yüz baş da qaramal azdır. Sənin kimi adamın gərək 10 min
bas mal-qarası olsun.
Z a m a n İ s g ə n d ə r o v: Cənab Prezident, təzə başlamışam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim etirazım yoxdur. Bunları inkisaf etdir. Amma hamısını özun yemə. Başa
düşdün?!
Z a m a n İ s g ə n d ə r o v: Baş üstə.
H e y d ə r Ə l i y e v: Daha kimin nə sözü var? Sözü olan yoxdur. Onda gəlin söhbətimizi qurtaraq.
Mən sözümün sonunda bir də onu demək istəyirəm ki, Sumqayıt Azərbaycanın gözəl bir şəhəridir. Mən
keçmişdə Azərbaycanın başçısı olarkən Sumqayıtın inkişaf etməsi, burada sənaye müəssisələrinin yaranması
üçün, onların yüksək səviyyədə işləməsi üçün çox işlər görmüşəm.
Yadımdadır, biz burada evtikmə kombinatı tikdik və ondan sonra çox böyük evlər tikildi. O vaxt, evtikmə
kombinatı tikiləndə neçə dəfə buraya gəlmişəm. Yəqin çoxlarının yadında olmalıdır. Yəqin Təvəkkülün də
yadındadır.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş, əyləş. Burada çox iş görmüşəm. Mən bunu ona görə deyirəm ki, Sumqayıta
bu qayğı lazımdır. Mən həmişə bu qayğını göstərmişəm. Bu gün də buraya gəlməyim, sizinlə açıq, səmimi
söhbət etməyim mənim, Azərbaycan dövlətinin Sumqayıta qayğısının təzahürüdür. Bunu bilin.
Mən bu qayğını bundan sonra da göstərəcəyəm. Etiraf edirəm ki, bir müddət Sumqayıt mənim nəzərimdən
qaçıbdır. Mən bunu özümə bağışlaya bilmirəm. Ancaq indi, bax, bu işlərlə şəxsən məşğul olandan sonra sizə
deyirəm ki, Sumqayıta diqqət yetirəcəyəm. Məsələn, boru-prokat zavodu ilə məşğul oluruq. Bilirsiniz ki, indi
bir firma onu götürüb, orada minə qədər adam işləyir. Elədirmi, yoxsa yox?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli, bu gün min nəfər işləyir və Böyük Britaniya firması 50 milyon
dollar vəsait qoyacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Əyləş. Alüminium zavodunu canlandırmışıq. Orada artıq yeni məhsul buraxılır.
Elədirmi?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli, 45 min ton istehsal olunubdur.
Heydər
Ə l i y e v: 45 min ton alüminium istehsal edilib və hansısa firmaya icarəyə verilibdir.
Elədirmi?
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T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Bəli, Hollandiya firmasına verilibdir. Təxminən 400 milyard manatlıq
məhsul istehsal olunacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz çalışırıq ki, başqa sahələrə də xarici investisiya cəlb edək. Amma bilin, bu çox
çətindir. Çünki xarici investor o yerə gəlir ki, orada tez gəlir götürmək olar. Məsələn, görürsünüz, bizim neft
sektoruna hamısı necə axdılar, gəldilər. Bütün dünyadan gəldilər. Çünki orada doğrudan da həm iş var, həm də
onun nəticəsi var. Amma burada… Mənim yadımdadır, biz burada iki trikotaj fabriki tikdik. İndi
özəlləşdirilibdir, heç bir şey də yoxdur. Elədirmi, yoxsa yox?
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, indi tikiş fabrikləri yoxdur, özəl işləyirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma trikotaj fabriki var idi.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Trikotaj fabriki, ümumiyyətlə, işləmir. Amma özəl tikiş fabriklərində
çox iş görülür, ancaq hələ ki, məhsulu sata bilmirlər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsən, çünki yəqin məhsulun keyfiyyəti yaxşı deyil ki, sata bilmirlər.
T ə v ə k k ü l M ə m m ə d o v: Cənab Prezident, ola bilər.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunları bilirəm.
Ümumiyyətlə, yenə də deyirəm, burada obyektiv səbəblərə görə çətinliklər var. Ancaq mən yenə də
deyirəm, Baş nazirə tapşırmışam, İqtisadi İnkişaf nazirinə tapşırmışam, başqalarına tapşırmışam. Bundan sonra
da nəzarət edəcəyəm ki, Sumqayıtı canlandıraq, burada olan müəssisələri bir az inkişaf etdirək və özəl sektor da
yaxşı inkişaf etsin. Özəl sektor inkişaf etməlidir, iş görməlidir, vergiləri vaxtında verməlidir. Beləliklə, bizdə
bazar iqtisadiyyatını yaratmalıdır.
Sumqayıtlılara bir daha ən xoş arzularımı bildirirəm. Sizinlə görüşməyimdən çox məmnunam.
Diqqətinizə görə sizə təşəkkür edirəm. Hamınıza cansağlığı arzu edirəm və Sumqayıtın inkişafı naminə
uğurlar arzulayıram. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ
ROSS UİLSON İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
9 aprel 2003-cü il
Heydər
Ə l i y e v: Cənab səfir, sizi xoş gördük. Bir neçə vaxt idi siz mənimlə görüşməyi arzu
edirdiniz, mən də buna vaxt tapdım. Görüşməyə mənim də həmişə arzum olur, amma o qədər işlər var ki, birini
edirsən, o birisi qalır, qurtara bilmirsən.
Bizim koalisiyanın işi yaxşı gedir, uğurlar var. Təbiidir, bu bizi sevindirir. Hər halda, bu bizim
koalisiyadır. Mən hər gün bunları izləyirəm. Güman edirəm ki, çox yaxşı nəticələr əldə olunacaqdır.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, vaxt ayırıb məni qəbul etdiyinizə görə Sizə dərin minnətdarlığımı
bildirirəm. Son həftələr mən çox məşğul olmuşam. Hamımız məşğul olmuşuq. Əsas etibarilə İraqda gedən
hadisələri izləməklə məşğul olmuşuq. Bizim səfirliklərin əsas işi ondan ibarət olub ki, digər hökumətlərlə
işləyək, izah edək ki, İraqda mübarizəmiz nədən ibarətdir. Eyni zamanda, mən mətbuat nümayəndələrinə də
həmişə məlumat vermişəm. Elə bilirəm, bizim hamımız bu gün məmnunuq ki, İraqda hadisələr kifayət qədər,
yəni mümkün ola biləcək qədər sürətlə gedir. Minimum insan itkiləri var və İraq xalqının kriminal diktatordan
xilas edilməsi prosesi başa çatmaq üzrədir.
Sizə məlum olduğu kimi, Baş nazir Toni Bleyr ilə görüşündən dərhal sonra prezident Corc Buş bəyanat
vermişdir ki, bu, İraqın azadlığı uğrunda müharibənin sonu deyil, yalnız başlanğıcıdır və İraqla bağlı biz
üzərimizə öhdəliklər götürmüşük. Elə bilirəm ki, bu öhdəlikləri axıra qədər yerinə yetirəcəyik. Mən belə
düşünürəm ki, cənab Buş bunu deyəndə yalnız amerikalıların deyil, bütün koalisiya üzvlərinin adından
danışırdı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
R o s s U i l s o n : Sizə məlum olduğu kimi, İraqla bağlı görüləsi işlər olduqca çoxdur. Bu həm humanitar
məsələlərdir – İraq xalqına lazım olan humanitar yardım – həm İraqa qarşı tətbiq edilən sanksiyanın aradan
götürülməsi, həm də İraqın əvvəlki vəziyyətinə, iqtisadi durumuna qaytarılması məsələsidir. Eyni zamanda,
İraqda uzunmüddətli sülhü və sabitliyi təmin etmək məsələsidir.
Amerika Birləşmiş Ştatları bu koalisiyada iştirakına görə Azərbaycana dərin minnətdarlığını bildirir. Bu,
Azərbaycanın qəbul etdiyi düzgün siyasi qərar, Azərbaycanın maraqlarına tam xidmət edən bir qərardır. Eyni
zamanda, Sizin terrorizmə qarşı götürdüyünüz xəttin davamıdır, onunla tam üst-üstə düşən bir qərardır. Həm də
Azərbaycanın Qərb və Birləşmiş Ştatlarla yaxınlaşması üçün atılmış möhkəm addımdır.
Həm Sizə, həm də mənə məlumdur ki, Azərbaycanın koalisiyada iştirakı yalnız siyasi addım, siyasi qərar
deyildir. Azərbaycan bu siyasi qərarını daha sonra konkret hərəkətləri ilə təsdiq etdi və buna görə Amerika
Birləşmiş Ştatları olaraq, biz Sizə minnətdarlığımızı bildiririk.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən fevral ayının 26-da Vaşinqtonda prezident Buş ilə
görüşümüz qurtaranda ona dedim ki, cənab Prezident, bilin, Azərbaycan sizinlədir. Siz hansı qərarı qəbul
etsəniz, biz o qərarı sizinlə bərabər həyata keçirəcəyik. Biz bir-birimizə əl verdik və bu dostluq əlaqələrini bir də
təsdiq etdik.
Dünən siz bir məsələ ilə əlaqədar Baş nazirə müraciət etmişdiniz. O məndən soruşdu, dedim, dərhal
hamısını həll et.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, Sizə bu yardıma görə də minnətdarlığımı bildirirəm. Siz bu görüşün
adını çəkərkən mənə xatırlatdınız ki, Vaşinqton görüşündən sonra bizim Sizinlə, mətbuatla ilk rəsmi
görüşümüzdür. Həmin görüşə görə mən mətbuatın yanında Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Vaşinqtondakı görüşünüz həm mənim ölkəmin ürəyincə idi, həm də Sizin ölkənin maraqlarına xidmət edən və
gələcəkdə ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsinə xidmət edəcək bir görüş oldu.
Sizin Amerikaya səfəriniz çox vaxtında edilmiş bir səfər idi. Eyni zamanda, Azərbaycanın terrorizmə qarşı
mübarizə və təhlükəsizliklə əlaqədar Amerika Birləşmiş Ştatları ilə birgə işləməsini təsdiq edən bir görüş idi.
Görüş zamanı bir sıra məsələlər də gündəliyə gəldi. Bu bizim enerji sahəsindəki əməkdaşlığımızdır, Bakı–
Tbilisi–Ceyhan layihəsinin daha da irəli çəkilməsi məsələsidir. Həm də Ağ evdə, Dövlət Departamentində
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllinə diqqətin daha da artırılmasına xidmət edən bir
görüş idi. Həmin görüşlə əlaqədar prezidentin ofisindən alınmış bu şəkilləri Sizə çatdırmaq istəyirəm.
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Siz bunlara baxaraq, Ağ evi xatırlayacaqsınız.
Səfir Ross Uilson Azərbaycan prezidentinin ABŞ prezidenti ilə görüşünü əks etdirən fotoşəkillərdən ibarət
albomu dövlətimizin başçısına təqdim etdi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox maraqlı, gözəl şəkillərdir. Prezident Buşa mən çox minnətdaram. Çox
mehriban, dostcasına söhbətlərimiz oldu.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, Sizə vitse-prezident Çeyni ilə olan görüşdən də şəkillər göndərilibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı şəkillərdir. Xahiş edirəm, mənim minnətdarlığımı prezident Buşa
çatdırasınız.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, mənə elə gəlir ki, bütün bu baş verənlər bizim işimizi heç də azaltmır,
əksinə, üzümüzə gələn həftələrdə işimizi daha da artırır. Sizə məlumdur ki, Müdafiə naziri cənab Ramsfeld
Azərbaycanın Müdafiə naziri cənab Əbiyevə dəvət göndəribdir. İstərdik ki, o, iki-üç həftə müddətində
Vaşinqtona gəlsin.
Azərbaycan sərhədçiləri ölkənizə veriləcək katerlə bağlı məşğələlər keçirirlər və elə bilirəm ki, kater iyul
ayında Xəzərə gəlib çıxacaqdır. Ümumiyyətlə, sərhəd məsələləri ilə bağlı biz əməkdaşlığımızı daha da
genişləndirmək istəyirik və mən istərdim bu barədə Sizinlə müzakirələr aparım.
Artıq Sizin nazirliklərdə bizim dövləti təmsil edən məsləhətçilər işləyir, ticarət, büdcə, bank, vergi
sahələrində islahatların aparılmasına yardım edirlər. Bu bizim aramızda həm yaxşı, həm də sağlam
əməkdaşlıqdır. Elə bilirəm ki, bu əməkdaşlıq Azərbaycan ilə ABŞ arasında 2003-cü il müddətində və daha sonra
davam edəcəkdir.
Cənab Prezident, diqqətinizə çatdırım ki, Vaşinqtonda cənab Perina ilə keçirdiyiniz görüşü o çox ciddi
qəbul edibdir. O öz həmkarları ilə möhkəm işləyibdir və istərdim bu məsələni də Sizinlə müzakirə edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu əməkdaşlığa görə təşəkkür edirəm. Sizin müşavirlərin burada işləməsinə görə,
sərhəd xidmətinə yardım etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Amma mən indi Sərhəd Xidmətinin rəisini qəbul
edirdim. Orada gələcək əməkdaşlıq üçün yaxşı imkanlar var, hamısını həyata keçirmək lazımdır. O gəminin də
tezliklə gəlməsini gözləyirik.
Müdafiə naziri Səfər Əbiyev bu yaxınlarda Rumıniyaya səfər etmişdi. Bir müddətdən sonra o, cənab
Ramsfeldin dəvəti ilə mütləq Amerikaya gedəcəkdir.
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AVROPA ŞURASI PARLAMENT ASSAMBLEYASININ SİYASİ MƏSƏLƏLƏR
KOMİTƏSİNİN ERMƏNİSTAN–AZƏRBAYCAN MÜNAQİŞƏSİ ÜZRƏ MƏRUZƏÇİSİ
TERRİ DEVİSİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
15 aprel 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin Azərbaycana səfəriniz bizim üçün, yəni ölkəmiz üçün, xalqımız üçün
həddindən artıq vacib məsələ ilə bağlıdır.
Biz Avropa Şurası ilə əməkdaşlıq edirik. İki ildir ki, Avropa Şurasının tərkibindəyik. Avropa Şurasından
Azərbaycana müxtəlif məsələlər üçün çox nümayəndələr gəlir. Bunların hamısı əhəmiyyətlidir. Amma sizin
səfərinizlə əlaqədar olan məsələ indiyə qədər Avropa Şurasından Azərbaycana gələn adamların həll etdiyi
məsələlərdən xeyli vacibdir.
Ermənistan silahlı qüvvələri 10 ildən çoxdur ki, Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal edib və bu
ərazilərdən bütün azərbaycanlı sakinlər zorla çıxarılıblar, yaxud da müharibə nəticəsində çıxmağa məcbur
olublar. Ancaq bu 10 il müddətində biz beynəlxalq təşkilatlarda sübut edə bilmirik ki, Ermənistan Azərbaycanın
torpaqlarını işğal edibdir. Ona görə də biz sizin səfərinizi alqışlayırıq, sizi çoxdandır gözləyirik və biz öz
ümidlərimizi sizin səfərinizə bağlayırıq.
Siz burada bir çox görüşlər keçirmisiniz. Özü də mən görürəm ki, çox gərgin iş rejimi ilə işləyirsiniz.
Dünən həddindən artıq çox görüşlər keçirmisiniz. Məndə bu məlumatlar var. Bu gün də vertolyotla
Azərbaycanın böyük bir hissəsini seyr etmisiniz və nəhayət, qaçqınlar yaşayan düşərgələrdən birində
olmusunuz. Mən bunu eşitdim. Yəqin ki, orada çox şeylər görmüsünüz. Siz özünüzə çox əziyyət verirsiniz. Siz
gərək Azərbaycanda olmaq müddətinizi bir az artıraydınız, bunları da gedib rahat görəydiniz və daha çox
vaxtınız olardı. Ancaq yəqin bu sizin iş üslubunuzdur.
Güman edirəm ki, bütün bu görüşlər və nəhayət, bu gün qaçqın düşərgəsini görməyiniz sizdə müəyyən
təəssürat yaradıbdır. İndi mən fikirləşirəm, bu məsələni sizə danışım, yoxsa siz bu barədə geniş məlumat
almısınız? Ancaq buna baxmayaraq, hesab edirəm ki, mən bu barədə sizə müəyyən qədər öz fikirlərimi,
məlumatlarımı verməliyəm.
Yəqin ki, siz ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında yerləşdirilməsi tarixini bilirsiniz. Mən bu barədə sizə
demək istəmirəm. Vaxtilə Türkiyədən, İrandan erməniləri buraya xüsusi olaraq köçürüblər və ermənilər
Azərbaycan ərazisində yaşamağa başlayıblar. Olsun, yaşasınlar, burada belə bir problem yoxdur. Ancaq
təəssüflər olsun ki, bunların özləri, ideoloqları tamamilə başqa fikirlərlə yaşayırmışlar. Yerləşdikləri torpaqlarla
razılaşmayaraq, öz ərazilərini genişləndirməyə çalışmışlar və buna müəyyən qədər də nail olmuşlar.
1920-ci ildə bizim bölgədə sovet hakimiyyəti qurulduğu zaman Moskva Azərbaycanın, Gürcüstanın,
Ermənistanın sərhədlərini öz bildiyi kimi çəkirdi. O vaxt onlar qədim Azərbaycan torpaqlarının bir hissəsini
Ermənistana veriblər. Burada kommunist ideologiyası hökm sürdüyü zaman çalışıblar ki, bu millətlər arasında
münaqişələr olmasın.
Bilin, azərbaycanlılar qanuna çox tabe olan xalqdır. Ancaq ermənilər yox. Ermənilər o vaxtdan yenə torpaq
iddiasına başlayıblar. İndi bütün dünya üçün bir problem olan həmin bu Qarabağ məsələsi 1920-ci, 1922-ci,
1923-cü illərdən başlayıbdır. Dağlıq Qarabağ Azərbaycan torpağıdır, buna şübhə ola bilməz və demək olar ki,
Azərbaycanın ərazisinin ortasındadır. Ancaq vaxtilə İrandan köçürülmüş ermənilər orada yerləşdirilmişdilər.
1921–1923-cü illərdə bu məsələ qalxıb və Kommunist Partiyası bu məsələ ilə məşğul olubdur. Sorğu aparılıb,
Dağlıq Qarabağın əhalisi bildiribdir ki, bura Azərbaycanın tərkibində olmalıdır.
Beləliklə, bu məsələ qurtarıbdır və Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağa muxtar vilayət statusu
verilibdir. Amma ondan sonra Ermənistanda olan millətçilər vaxtaşırı – Dağlıq Qarabağın əhalisinin özü bu
barədə sakit yaşayıbdır – Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılıb Ermənistana verilməsi məsələsini qaldırıblar.
Amma Sovet İttifaqında olan ciddi rejim hər dəfə bunun qarşısını alıbdır. Yəni heç bir münaqişə meydana
çıxmayıbdır.
Mən Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibindəki tarixinin müəyyən dövrünün canlı şahidiyəm. 1950-ci
ildən, 53 il bundan qabaq mən Bakıda dövlət təhlükəsizliyi idarəsində işləmişəm. O vaxt işimizin xüsusiyyətinə
görə bu məsələləri biz daim öyrənirdik. Mənim xatirimdədir, Dağlıq Qarabağda əhali normal yaşayırdı. Amma
üç ildən, dörd ildən bir Yerevandan bəzi tanınmış ziyalılar Dağlıq Qarabağa gəlib onları qızışdırırdılar ki, bura
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Ermənistana birləşdirilməlidir. 1950–1960-cı illərdə bu məsələ bir az da genişlənmiş, amma bunun qarşısı
alınmışdı.
Mən 1969-cu ildən Azərbaycanın başçısı olmuşam – o vaxtdan nə qədər vaxt keçdiyini bilirsiniz – və
Dağlıq Qarabağ ilə xüsusi məşğul olmuşam. O mənada ki, çalışmışam Dağlıq Qarabağın sosial-iqtisadi
vəziyyətini, bütün problemlərini Azərbaycanın başqa bölgələrinə nisbətən daha da yaxşı həll edim ki, onların bu
barədə heç bir bəhanəsi olmasın. Mən bunlara nail olmuşam.
Mən tez-tez Dağlıq Qarabağa gedirdim. Orada universitet açdım, bir neçə sənaye müəssisələri – ipək
fabriki, ayaqqabı fabriki, maşınqayırma zavodu yaratdıq. Yəni işsiz adamları işlə təmin etdik. Kənd təsərrüfatına
əlavə çox vəsaitlər verdik və orada kənd təsərrüfatının inkişafını təmin etdik. İndi gedib Dağlıq Qarabağın
mərkəzi Xankəndini – ermənilər ona Stepanakert deyirlər – görsəniz, oradakı olan yeni yaşayış binalarının,
inzibati binaların əksəriyyəti mənim burada işlədiyim dövrdə tikilibdir. Onlar məndən razı idilər, hər dəfə oraya
gedəndə məni çox təntənə ilə qəbul edirdilər. Hətta yaşlı qadınlar küçələrə çıxırdılar, məni qucaqlayırdılar,
öpürdülər. İndi o fotoşəkillərin hamısı durur. Münasibətlər çox yaxşı idi və onlar mənə də çox inanırdılar. Mən
də onlara xüsusi yardım göstərirdim.
Hətta indi bir az qabağa gedib demək istəyirəm ki, SSRİ dağılan zaman burada cürbəcür adamlar meydana
çıxanda məni günahlandırırdılar ki, guya mən Dağlıq Qarabağa xüsusi münasibət göstərmişəm, ermənilərə
kömək eləmişəm. Mən, həqiqətən, kömək etmişəm, bunu inkar etmirəm. Ancaq bunun üçün məni, neçə
deyərlər, suçlandırmağa əsas yoxdur.
Bilirsiniz ki, mən sonra, 1982-ci ildə Moskvaya getdim. Orada Siyasi Büronun üzvü, Nazirlər Soveti
sədrinin birinci müavini idim. Burada mənim yerimdə qalan adamlara xüsusi tapşırdım ki, Dağlıq Qarabağa
fikir verin. Təbiidir, onlar çalışmışdılar, ancaq mənim kimi yox. Həmin vaxt Yerevandakı ermənilər, millətçilər
mənim buradan getməyimdən istifadə ediblər, Dağlıq Qarabağa daha çox soxulmağa başlayıblar. Orada
vəziyyəti qızışdırıblar. Təəssüf ki, burada Azərbaycanın rəhbərliyi də o məsələlərdə lazımi səviyyədə olmayıb
və mərkəz, Moskva da bu məsələlərdə həmişə Ermənistana tərəf dururdu.
Sonra 1988-ci ilin fevral ayında orada münaqişə başlayıbdır. Əvvəl onlar çıxış ediblər ki, biz Ermənistana
birləşmək istəyirik. Sonra silahlı toqquşmalar olubdur və get-gedə bu, silahlı münaqişəyə gətirib çıxarıbdır.
1988-ci ildə SSRİ-nin möhkəm vaxtı idi. Yəqin bilirsiniz, mən 1987-ci ildə Moskvada bütün vəzifələrdən
istefa vermişdim, artıq işləmirdim və bu məsələlərə də müdaxilə etməyə imkanım yox idi. Amma kənardan
müşahidə edirdim. Mən Siyasi Büronun, SSRİ hökumətinin gücünü bilirdim. Əgər onlar istəsəydilər, o vaxt
bunun qarşısını ala bilərdilər. Amma bunu etmədilər və bu işdə, ola bilər, xüsusi rolu Mixail Qorbaçov oynadı.
Sonra məlum oldu ki, o çox ermənipərəst adam imiş.
Bu hərbi münaqişə dörd il SSRİ mövcud olan vaxt gedibdir. İndi təsəvvür edin, sovet hökuməti kimi güclü
hökumət bu münaqişəni aradan qaldırmaq istəsəydi heç imkan verərdi ki, bu, dörd il get-gedə genişlənsin?.
Əksinə, bizdə çox məlumatlar var ki, o vaxt Moskva erməniləri qızışdırırdı və bu məsələni ermənilərin xeyrinə
həll etmək istəyirdi. Sovet İttifaqı hələ dağılmamış Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ üstündə
müharibə başlandı və ermənilər Azərbaycanın bir neçə bölgələrini hələ o vaxt işğal etdilər.
Sonra Sovet İttifaqı dağıldı. Ermənistan müstəqilliyini elan etdi, Azərbaycan müstəqilliyini əldə etdi. Təbii
ki, müstəqil dövləti qurmaq üçün çox işlər görülməli idi. Azərbaycanın müharibə aparmaq imkanı yox idi, hərbi
kadrları yox idi. Bu sarıdan Ermənistanın imkanları çox idi. Rusiyanın Ermənistanda olan hərbi hissələri bu
məsələdə ermənilər tərəfindən istifadə olunubdur.
Həmin dövrdə Azərbaycanda rəhbərlikdə hakimiyyət uğrunda mübarizə gedibdir. 1988-ci ildə burada
işləmiş adam qaçıbdır. 1991-ci ildə prezident seçilmiş Mütəllibov da buradan qaçıb və indiyə qədər Moskvada
yaşayır.
Ondan sonra burada Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlib – onlar indiki müxalifətdə olan adamlardır – təbii ki,
onlar da hökuməti idarə etmək imkanına malik deyildilər. Onlar küçədən çıxmış adamlar idilər. Ona görə bir ilin
içərisində xalqın qarşısında bütün nüfuzlarını itirdilər və özləri qaçıb dağıldılar. Bu fürsətdən istifadə edən
Ermənistan silahlı qüvvələri ardıcıl olaraq Azərbaycan torpaqlarını işğal ediblər.
1993-cü ildə Azərbaycanda, demək olar ki, ictimai-siyasi böhran yaranmışdı. Burada hakimiyyət
mübarizəsi nəticəsində Xalq Cəbhəsi hökuməti idarə edə bilmədi və bu zaman məni – onda Naxçıvanda
yaşayırdım – buraya dəvət etdilər. Məni parlamentin sədri seçdilər. Prezident Xalq Cəbhəsinin başçısı Əbülfəz
Elçibəy idi. Mən onunla danışdım və bildirdim ki, bu vəziyyətdən çıxmaq olar. Amma təəssüflər olsun ki, o, iki
gündən sonra gecə xəlvəti Bakını tərk etdi, gedib dağın başında öz kəndlərində yaşamağa başladı. Mən burada
tək qaldım.
Mən bu barədə danışmaq istəmirəm. Hər halda, 1993-cü ildə mən vəziyyəti müəyyən qədər
normallaşdırdım. Bu müddətdə mən də müharibəyə, cəbhəyə o qədər fikir verə bilmirdim. Çünki bilmirdim
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kiminlə nə iş görüm. Amma mən bizim ordu hissələrini səfərbər etdim, döyüşü bir az gücləndirdik, bəzi
torpaqları azad etdik. Ancaq 1994-cü ilin may ayında Ermənistan da, biz də belə fikrə gəldik ki, atəşkəs
yaratmaq lazımdır.
Biz may ayının 12-də atəşkəs haqqında saziş imzaladıq. Bu ilin mayında 9 il olacaqdır. Atəşkəsdən sonra
hərbi münaqişəmiz yoxdur. Amma ermənilər azərbaycanlıları çox öldürdülər, yandırdılar, əsir götürdülər, lakin
qaytarmadılar, onları da orada öldürdülər. Biz həm döyüşçülərdən, həm də mülki vətəndaşlardan çox insan
itirdik.
O vaxt, 1992 və 1993-cü illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası bu məsələni dörd dəfə
müzakirə etdi və təklif etdi ki, erməni silahlı qüvvələri Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarını qeyri-şərtsiz
azad etməlidirlər. Ancaq Ermənistan bunu yerinə yetirmir və heç kəs Ermənistana heç bir söz demir.
1992-ci ildən ATƏT çərçivəsində Minsk qrupu yaranıbdır. Mən 1993-cü ildən Minsk qrupu ilə daim
əməkdaşlıq edirəm. Əvvəlcə Minsk qrupuna İtaliya, sonra İsveçrə, Finlandiya rəhbərlik edirdi. Amma Rusiya
bütün hallarda bu məsələnin içində idi.
Məsələnin sülh yolu ilə həll olunması üçün 1997-ci ildə ATƏT iki təklif verdi. Yəni əvvəl bir təklif verdi.
Biz onu qəbul etdik, Ermənistan qəbul etmədi. Bir neçə aydan sonra ikinci təklif verdi. Biz yenə onu qəbul
etdik, onlar qəbul etmədilər. Beləliklə, bunlardan da bir şey çıxmadı.
1996-cı ildə ATƏT-in Lissabonda Zirvə görüşü keçirildi. Orada mən məsələni çox kəskin qoydum, tələb
etdim ki, Ermənistan Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanısın. Ermənistan indiyə qədər Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü tanımır. Orada yekun sənədində Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi haqqında yaxşı bir maddə
hazırlanmışdı. Ermənistan buna razılıq vermədi. Bilirsiniz ki, orada qərarlar konsensusla qəbul olunur.
Mən çox fikirləşdim, ATƏT-in yekun sənədinə bütünlükdə razılıq vermədim. Belə bir gərgin vəziyyət
yarandı. Bir çox dövlət başçıları mənə müraciət etdilər ki, Siz ATƏT-in Zirvə görüşünün yekun sənədini
pozursunuz. Yadımdadır, Albert Qor mənə deyirdi ki, Siz pozursunuz. Dedim, bəs Ermənistan da pozur, razılıq
vermir. O dedi ki, bu onun hüququdur. Mən də dedim ki, bu da mənim hüququmdur. Söhbət bununla da
qurtardı.
Sonra ATƏT-in o vaxt İsveçrədən olan sədri gəldi, mənimlə çox danışdı və nəhayət, sammitin adından
yaxşı bir bəyanat hazırladı. O bəyanatda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü haqqında, başqa məsələlər haqqında
hamısı yazıldı. Bu çox vacib sənəd idi. Ona görə mən vetomu götürdüm, sənəd qəbul olundu. Amma
Ermənistan Lissabon sammitinin bu bəyanatını da qəbul etmədi və yerinə yetirmədi.
Beləliklə, vəziyyət get-gedə gərginləşdi. Üç-dörd il bundan qabaq Rusiya qəribə bir təklif – ümumi dövlət
formulu irəli sürdü. Bu o deməkdir ki, Dağlıq Qarabağla Azərbaycan ümumi dövlətdir. Beləliklə, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyü təmin olunur, amma Azərbaycanın Dağlıq Qarabağa rəhbərlik etmək, onun işinə qarışmağa heç
bir hüquqları yoxdur. Mən bundan çox narazı oldum. O vaxt Primakov Rusiyanın Xarici İşlər naziri idi. Mən
hətta ona telefon etdim, onunla çox ciddi danışdım ki, niyə belə təklif verirsiniz. Bu bizi aldatmaq deməkdir. Biz
indi o qədər də ağılsız adam deyilik ki, bizi aldatsınlar. Amma Ermənistan bunu dərhal qəbul etdi. İndi də
hərdənbir deyir ki, gəlin o formula ilə işləyək. Demək, hər şeyi, xüsusən Rusiya, Ermənistanın xeyrinə edirlər,
elə o biri dövlətlər də.
Məsələn, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Rusiya, Amerika və Fransadır. Rusiyanı dedim. Ancaq
Amerika da bir prinsipial mövqe tutmur. Fransa da prinsipial mövqe tutmur. O vaxtdan indiyə qədər yeni bir
təklif yoxdur. ATƏT-in həmsədrləri dedilər ki, Ermənistanda prezident seçkiləri keçir, bu məsələyə fasilə
vermək lazımdır. Onlarda may ayında da parlament seçkiləri keçiriləcəkdir. Oktyabr ayında da Azərbaycanda
prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Beləliklə, bu il gedir. Ancaq insanlar gördüyünüz vəziyyətdə yaşayır, işğal
olunmuş torpaqlarda olan varidatın hamısı çoxdan dağıdılıbdır. İndi torpaqları da çox pis vəziyyətə salıblar.
Bəzən deyirlər ki, kənardan erməniləri gətirib bu ərazilərdə yerləşdirirlər.
Qəribə vəziyyətdir – bizim işğal olunmuş torpaqlara heç bir beynəlxalq təşkilatın nümayəndələri girmək
istəmirlər. ATƏT-in monitorinq qrupu var. Onun başçısı Kaspşik, təbiidir, o ərazilərdə olur, oraya gedir. Mən
iki dəfə ATƏT-in həmsədrlərindən çox xahiş elədim ki, heç olmasa, orada bir rayona gedin, görün orada nə var,
nə yox. Getdilər, gəldilər mənə dedilər ki, hər şey dağıdılıbdır. Bizim İranla sərhədimizin 130 kilometri
ermənilərin əlinə keçibdir. Bizdə məlumatlar var ki, oradan narkotiklər keçirirlər, silah alveri edirlər və bir çox
başqa cinayətlər edirlər. Bu ərazi tamamilə nəzarətsizdir.
İndi Avropa Şurası tərəfindən sizə belə bir tapşırıq verilib ki, bu məsələni öyrənəsiniz və öz fikirlərinizi
deyəsiniz. Zənnimcə, bu birinci haldır ki, bu məsələ ilə xüsusi maraqlanıblar, o da Avropa Şurasıdır. Mən
ümidvaram ki, siz bu məsələnin həlli ilə məşğul olacaqsınız və biz sizə çox böyük ümidlər bəsləyirik. Təşəkkür
edirəm, mən bir az çox danışdım¸ ancaq istədim ki, sizə hər şeyi bildirəm.
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T e r r i D e v i s: Ətraflı məlumata görə Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin də dediyiniz kimi,
Azərbaycan müstəqillik qazandığı gündən bəri Avropa Şurasının bir çox nümayəndə heyətləri buraya gəlmişdir.
Yəqin ki, mən Avropa Şurasından buraya gələn birinci adam olacağam ki, Sizi Avropa Şurasının üzvü olmaq
münasibətilə təbrik etməyəcəyəm. Mən bunu gürcüstanlı dostlarıma da demişəm, Avropa Şurasının həqiqi üzvü
olduqdan sonra da bəzən adamı təbrik etmək istəyirlər.
Cənab Prezident, buraya gəlməyimin səbəblərini bilirsiniz. Bu gün mənə verdiyiniz məlumata görə Sizə
minnətdaram. Bu gün və dünən keçirdiyim görüşlər zamanı nazirlərin, bu məsələ üzrə ayırdığınız xüsusi
nümayəndələrin verdikləri məlumatlara görə də Sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm.
Diqqətinizə çatdırım ki, buraya gəlməzdən əvvəl sizin parlament nümayəndə heyətiniz mənə bu barədə
kifayət qədər məlumat vermişdir. Parlament nümayəndə heyətiniz bu məsələ üzrə, eləcə də digər bütün
məsələlər üzrə Avropa Şurasında çox fəal işləyir.
Əlbəttə, Dağlıq Qarabağda və onun ətrafında baş verən hadisələrin tarixi böyük əhəmiyyət daşıyır. Elə
bilirəm ki, bu cəhətdən Birləşmiş Krallığın və Cənubi Qafqazın ümumi bir oxşarlığı vardır. Bu da odur ki, biz
tarixə çox varırıq. Yəqin ki, mənim yazacağım məruzədə tarix daha çox yer tutacaqdır.
Cənab Prezident, Siz dediniz ki, beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağa və ətraf rayonlara getmirlər.
Bildiyiniz kimi, mən ətraf rayonlara getdim və insanların orada yaşadığı vəziyyəti gördüm. Çünki belə hesab
etdim ki, həqiqətən də oraya getmək, onların yaşadığı vəziyyəti görmək çox vacibdir. Mən istəməzdim
Azərbaycanda, Azərbaycan əhalisində belə bir fikir oyansın ki, Dağlıq Qarabağa getməklə mənim ora ilə
müəyyən əlaqələrim var. Bu gün Sizinlə danışığımdan belə nəticə çıxarıram ki, oraya getmək yaxşı bir fikir
olardı.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, getmək lazımdır.
T e r r i D e v i s: Əlbəttə, mən gedəcəyəm və bu, nəzərə alınacaqdır.
Mənə vaxt ayırdığınıza görə, Sizə çox minnətdaram. Azərbaycanda ən məşğul adamın vaxtını alıram.
Cənab Prezident, mənə kifayət qədər məlumat veriblər. Sizin nümayəndələrə dediklərimdən artıq bir söz deyə
bilmərəm. Mən burada bəyanatlar verməyəcəyəm və Azərbaycandan sonra Gürcüstana dostlarımı görməyə
gedəcəyəm, daha sonra Ermənistana səfər edəcəyəm. Bu səfərim zamanı Dağlıq Qarabağa getməyəcəyəm.
Amma məruzəni tamamlamazdan əvvəl Dağlıq Qarabağa mütləq gedəcəyəm. Artıq bu sözü vermişəm, əlimdən
gələni edəcəyəm ki, məsələ həll olunsun. Vaxt ayırdığınıza görə bir daha çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə təşəkkür edirəm. Elə mən də onu istəyirəm. Siz dediniz, söz vermisiniz və
əlinizdən gələni edəcəksiniz ki, məsələ həll olunsun. Mənə elə bu bəsdir, artıq sözə ehtiyac yoxdur. Çox sağ
olun.
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RUM PATRİARXI I VARFOLOMEYİ VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
17 aprel 2003-cü il
I V a r f o l o m e y: Cənab Prezident, Sizinlə təkrar görüşməyimdən böyük şərəf duyduğumu
vurğulayıram. İstanbulda NTV telekanalının bir tədbirində Sizinlə görüşmüşdük. Türkiyənin doqquzuncu
cümhur başqani hörmətli Süleyman Dəmirəl də orada idi. Sizə plaket təqdim olundu. Sonra Qocaeli
Universitetində yeni dərs ilinin açılışında təkrarən görüşdük, hörmətli Süleyman Dəmirəlin doğum günü idi. Siz
gözəl xeyir-dualar söylədiniz, ona Azərbaycandan hədiyyələr gətirmişdiniz. Mən də iştirakçılar arasında idim.
Zati-aliləri, məmləkətimizi Sizin nə qədər sevdiyinizi bilirik və oradan Sizə salamlar və xeyir-dualarımızı
gətirmişik. Dünəndən bəri Azərbaycanda olmağımızdan son dərəcə məmnunuq. Bu ziyarətimiz, Azərbaycan
ləhcəsi ilə desək, bu səfərimiz dinlərarası dialoqu daha irəliyə aparmaq üçündür.
Bizə göstərilən səmimi qəbul və qonaqpərvərlik çərçivəsində bu ziyarətimizin amalının gerçəkləşəcəyinə
ümidvarıq. Sizin yüksək şəxsinizdə bütün Azərbaycan xalqını məhəbbətlə salamlayırıq, uca Allahdan
məmləkətinizi, millətinizi və dəyərli şəxsinizi hər pislikdən, çətinlikdən qorumasını niyaz edirik.
Cənab Prezident, son aylarda Amerika Birləşmiş Ştatlarında əməliyyat keçirdiyinizdən xəbərimiz vardı və
Sizə şəfalar diləyirik. Bu yaxında qeyd edəcəyiniz doğum gününüzü də indidən təbrik edirik. Allahdan Sizə
uzun ömür, cansağlığı arzulayırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Zati-müqəddəsləri, əvvəlcə, gözəl sözlərinizə, bizim keçmişdəki görüşlərimizi
xatırladığınıza və çox dəyərli fikirlərinizə görə təşəkkür edirəm. İkincisi, Azərbaycana xoş gəlmisiniz, səfa
gətirmisiniz. Sizin Azərbaycana gəlməyiniz bizim xalqımız, ölkəmiz üçün bir hadisədir. Çünki rəhbərlik
etdiyiniz iş dünyada yeganə bir işdir. Ona görə də belə bir şəxsiyyətin Azərbaycana ziyarət etməsi, təbiidir ki,
böyük maraq doğurur. Mən bilirdim ki, siz gələcəksiniz. Televiziya vasitəsilə gördüm, ancaq təyyarədən düşən
kimi, orada danışmağınızdan heyran oldum. Mən sizi xatırlayıram, sizi tanıyıram, amma türk dilində bu qədər
gözəl danışmağınız məni heyran etdi. Onu da deyim ki, siz Azərbaycan dilinə yaxın bir ləhcədə danışırsınız.
Deyə bilərəm ki, Azərbaycan ləhcəsində danışırsınız.
I V a r f o l o m e y: Cənab Prezident, İstanbulda sizin televiziyanın verilişlərini izləyirəm və yüzdə
doxsanını anlayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çünki türk dili ilə Azərbaycan dili keçmişdə çox yaxın olubdur. Son dövrdə,
məsələn, 30–40 il içərisində türk dilində müəyyən dəyişikliklər olubdur. Ona görə də Azərbaycan dili ilə fərqi
bir az artıbdır.
Süleyman Dəmirəl də sizin kimi danışır, əski türk dilində danışırsınız. Əski türk dili də Azərbaycan dilinə
daha da yaxındır. Türk dilindən savayı, bir çox başqa dilləri də bilirsiniz. Çox nadir, istedadlı şəxsiyyətsiniz.
Ancaq, əlbəttə, kim mənim dilimdə, mənim millətimin, xalqımın dilində danışırsa, o mənə daha çox xoş gəlir.
Ona görə televiziya ilə gördüm, eşitdim, sizə heyran oldum.
Sizin bu səfəriniz qısadır, amma çox görüşlər keçirmisiniz, çox işlər görmüsünüz. Görürəm ki, burada
istirahətə imkanınız olmayıbdır. Ancaq mən arzu edərdim ki, siz Azərbaycanda bir az da istirahət edəsiniz.
I Varfolomey minnətdarlıq edərək dedi ki, cənab Prezident, biz istirahət üçün gəlməmişik. Bu təmaslarda
olmaq üçün gəlmişik və bu qədər faydalı keçdiyi üçün səfərimizdən çox məmnunuq. İstirahət başqa vaxt
edərəm.
Prezident Heydər Əliyev vurğuladı ki, sizin gördüyünüz işlər dünyada sülhün, əmin-amanlığın, millətlərin
bir-birinə yaxınlığının, dostluğunun təmin olunmasına yönəldilibdir. Azərbaycanda tolerantlıq yüksək
səviyyədədir. Burada fərqli dinlər var, amma onların arasında münasibətlər tamamilə səmimi, dostluq
münasibətləridir, heç kəs fərq qoymur ki, bu, xristian dininə mənsubdur, bu, yəhudi dininə mənsubdur, bu,
müsəlman dininə mənsubdur.
I V a r f o l o m e y: Zati-aliniz keçən dəfə Rus ortodoks kilsəsinin açılışına qatılmışdı. Xalqınıza ən gözəl
xidmətləri Siz edirsiniz.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli, getmişdim. Çünki o kilsə uzun müddət xarab vəziyyətdə idi. Sonra Rusiyada
yaşayan bir azərbaycanlı biznesmen bu işi üzərinə götürdü, onu çox gözəl bərpa etdi. Mənə dedilər ki, açılış
var, dəvət etdilər. Amma dəvət etməsəydilər də, gedəcəkdim. Çünki bu bizim üçün böyük hadisədir. Orada
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həddindən çox adam vardı, içəri adamla dolu idi. Yaxşı ki, ekranlar qoymuşdular, içəridəki mərasimi eşikdə
görürdülər.
I V a r f o l o m e y: Cənab Prezident, dünən həmin kilsəyə gedib dua etdik. Bakıda Müqəddəs
Varfolomeyin şəhid olduğu yerdə, Qız qalasının yanında yeni bir ortodoks kilsəsi inşa edəcəyik. Biz buna çox
sevindik. İnşallah, ən qısa zamanda bu iş həqiqətə çevriləcəkdir. Mən Müqəddəs Varfolomeyin ismini
daşıyıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir halda ki, onun ismini daşıyırsınız, onda o kilsəni açanda siz də gəlməlisiniz.
I V a r f o l o m e y: Təşəkkür edirəm. Biz zati-alinizi yormaq istəmirik. Nə qədər məşğul olduğunuzu
bilirik. Son olaraq, növbəti prezident seçkilərində yenə uğurlar qazanmağınızı diləyir və bunu istəyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz burada qısa bir zamanda çox məsələləri dediniz. Birincisi, bizim görüşlərimizi,
ikincisi, bizim münasibətlərimizi, üçüncüsü, bizim ölkəmiz barədə, dördüncü, mənim 80 yaşımın tamam
olmasını.
Sizinlə danışmaq çox şirindir. Əgər mən qəbul etdiyim adamlarla belə şirin danışıqlar aparsaydım, çox
yaxşı olardı. Bəzən mübahisə edirsən, sual verirsən, sual alırsan. Amma indi burada ləzzətli söhbət edirik.
Mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm, hər şeyin Azərbaycan xalqının ürəyincə olmasını, uca Allahdan
ölkənizin sülh və əmin-amanlıq içində yaşamasını diləyirəm.
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KEÇİD DÖVRÜ DEMOKRATİYALARI LAYİHƏSİNİN RƏHBƏRI, ABŞ-in NATO
KOMİTƏSİNİN HƏMSƏDRİ BRÜS CEKSON İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
18 aprel 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin Azərbaycana diqqət göstərməyiniz,
ölkəmizlə tanış olmağınız bizim üçün çox əhəmiyyətlidir. Siz qeyri-adi, mühüm bir proqramın başçısısınız və
bu sahədə işləyirsiniz. Təbiidir ki, sizin gördüyünüz və Azərbaycanda görmək istədiyiniz işlər bizim üçün çox
maraqlıdır.
B r ü s C e k s o n: Cənab Prezident, Sizinlə görüşmək həm şərəf, həm də gözəl imkandır. Biz elə
fikirləşirik ki, Avropa üçün, xüsusilə də Cənubi Qafqazda yaranan yeni demokratik ölkələr üçün həyəcanlı bir
məqamda Sizin ölkəyə səfər edirik.
Siz NATO-nun Praqada keçirilən tarixi sammitinin iştirakçısısınız. Bu, həqiqətən tarixi bir sammit idi.
Praqa sammitindən sonra biz siyasi fəallığımızı daha da artırdıq və Albaniya, Makedoniya, Xorvatiya ilə işimizi
daha da sürətləndirdik. Sonra isə biz Ukrayna ilə işə başladıq. İndi də Sizin regiona səfər edirik. Burada Sizin
nazirlərlə görüşəcəyik, Azərbaycanın və Gürcüstanın Avroatlantik İttifaqına qəbul olunması haqqında məsələlər
müzakirə olunacaqdır.
Biz hazırda Polşa, eləcə də Baltikyanı ölkələrin nümayəndələri ilə və NATO-nun yeni üzvləri Rumıniya və
Bolqarıstanla danışıqlar aparırıq. Bütün bu danışıqlar zamanı həmin ölkələrin nümayəndələri bizə bildirirlər ki,
Azərbaycan və Gürcüstanla sıx işləmək lazımdır, onlar xüsusi nəzərə alınmalıdır, növbəti dəfə həm NATO-ya,
həm də Avropa Birliyinə bu ölkələrin inteqrasiyası üzərində iş getməlidir. Bu bizim dediyimiz yeni Avropa
olacaqdır. Ümid edirik ki, Azərbaycan da həmin yeni Avropanın üzvü olacaqdır. İstərdik, bununla bağlı Sizin
fikirlərinizi eşidək ki, layihəni nə cür qurmağı əvvəlcədən planlaşdıraq. İstərdik, bizə deyəsiniz ki, Azərbaycan
üzv olmaqla bu qurumlara hansı keyfiyyətləri gətirəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan hələ 1994-cü ildə NATO ilə «Sülh naminə tərəfdaşlıq» müqaviləsini
imzalayandan Avroatlantik İttifaqına daxil olmaq məqsədi daşıyır. Biz bu işi daim, müntəzəm olaraq aparmışıq.
Ancaq heç vaxt bu barədə, necə deyərlər, səs-küy salmamışıq, biz öz işimizi görürük. İşimiz də bu
istiqamətdədir. Bilirsiniz ki, bu illərdə Azərbaycanın nümayəndələri NATO-nun müxtəlif qurumlarında,
təşkilatlarında daim iştirak ediblər və öz töhfələrini veriblər.
Praqadan sonra biz də lazımi tədbirlər görməyə başladıq. Məhz bizim bu məqsəd və məramlarımızın
nəticəsidir ki, sentyabrın 11-də baş verən hadisələrdən dərhal sonra biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının antiterror
koalisiyasına qoşulduq. İraqda əməliyyatlar hazırlanan zaman dünya mürəkkəb bir dövr keçirirdi. Amerika
Birləşmiş Ştatları əməliyyat aparılmasını və İraqda kütləvi qırğın silahlarının ləğv olunması üçün mütləq lazımi
hərbi tədbirlər görülməsini irəliyə sürdü. Ancaq təəssüf ki, çox ölkələr, o cümlədən NATO-nun üzvləri bu
təklifin əleyhinə çıxdılar, cürbəcür tədbirlər gördülər və nəhayət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratdığı bu
koalisiyaya qoşulmadılar.
Bilirsiniz ki, biz bu koalisiyaya dərhal daxil olduq. Amma koalisiyada olan ölkələrin siyahısına baxanda,
təəssüf ki, NATO üzvü olan ölkələrin sayının çox az olduğunu gördük. Bu çox təəccüblü bir haldır. Ancaq cəmi
21 gün keçməmiş Amerika Birləşmiş Ştatları, koalisiya İraqda əməliyyatları sona çatdırdı. Bu əməliyyatların
əleyhinə çıxan həmin ölkələr indi İraqda bərpa işləri ilə məşğul olmaq istəyirlər. Belə bir vəziyyət yarandı, çox
maraqlı vəziyyətdir. Bunların hamısından nəticə çıxarmaq lazımdır.
Dediklərimin hamısı onu göstərir və yəqin siz özünüz də belə bir nəticə çıxara bilərsiniz ki, Azərbaycan
ardıcıl surətdə Avroatlantik İttifaqına daxil olmaq, hətta başqa üzvlər kənarda qalan vaxtda belə, Amerika ilə bir
yerdə olmaq qərarını qəbul etmişdir. Bizim bu məsələyə münasibətimiz bundan ibarətdir.
Siz dediniz, NATO-ya daxil olan bir neçə yeni ölkələr bildirirlər ki, Gürcüstan da, Azərbaycan da NATOya daxil olmalıdır. Mən çox məmnunam, demək, onlar bizim istəklərimizi, arzularımızı yaxşı bilirlər. Siz
Ukrayna haqqında dediniz. Mən bilmirəm, Ukraynanın NATO-ya daxil olması ilə əlaqədar məsələni dediniz,
yoxsa başqa səbəblə bağlı. Çünki Ukrayna daxil olsa, bu çox yaxşı olardı.
B r ü s C e k s o n: Biz Ukraynaya mühüm ölkə kimi baxırıq. Ukrayna tarixdən nəticə çıxararaq, artıq
belə bir qərar verib ki, NATO-nun üzvü olsun. Bu, keçən ilin yayında qəbul olunmuş bir qərardır. Bir həftədən
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sonra Vaşinqtonda Ukrayna nümayəndələri ilə NATO üzvləri arasında görüş keçiriləcəkdir. Sizinlə tamamilə
razıyam ki, Ukraynanın NATO-ya üzv olması çox müsbət hal olar.
Cənab Prezident, hər şeydən əvvəl, amerikalılar Azərbaycanın həmrəyliyinə görə minnətdarlığını bildirirlər
və bu işdə liderlik göstərdiyinizə görə şəxsən Sizə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Sağ olun ki, bizimlə
birlikdəsiniz, bizimlə həmrəysiniz və gələcəkdə birgə addımlar atmaq, birgə işlər görmək üçün zəmin
yaradırsınız.
Azərbaycanda görülən işlər həm bu ölkənin, həm də onun qonşularının Avroatlantik İttifaqına daxil
olmasına yaxşı şərait yaradıbdır.
Bu üzvlüyün müəyyən şərtləri də vardır. Birincisi, demokratik ideyalara sadiq qalmaqdır. Əlbəttə, bu,
islahatlara, azad seçkilərə, ümumiyyətlə, demokratiyaya aid olan məsələlərdir.
İkincisi, biz özümüz üçün belə bir fikir formalaşdırmışıq ki, XX əsrdə müstəmləkə halında yaşayan
ölkələrin əksəriyyətində korrupsiya çox yüksək olur. Korrupsiya ilə mübarizə aparmaq əzmi Avropa Birliyinə
üzv olmağın əsas şərtlərindən biridir. Üçüncüsü, əməkdaşlıq, dördüncüsü, vaxt məsələsidir. NATO-nun növbəti
sammiti 2004-cü ilin yayında keçiriləcəkdir. O vaxtadək qərar qəbul olunmaya da bilər. Amma biz indidən fikir
formalaşdırmalıyıq ki, Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqaz haqqında dərindən düşünülsün. Bunu lazımi
səviyyədə çatdıra bilsək, onda 2006–2007-ci illərdə üzvlüyə qəbul məsələləri müzakirə olunan zaman bu
məsələyə ciddi baxıla bilər.
Heydər
Ə l i y e v: Bu şərtləri başa düşürəm. NATO-ya qəbul olsaq da, olmasaq da, bunlar bizim
qarşımızda duran problemlərdir. Çünki biz müstəqil dövlətdə demokratik, hüquqi cəmiyyət qururuq və buna
görə də siz deyənlər Azərbaycanın həyatında mütləq öz həllini tapmalıdır. Yəni onlar lazımi səviyyədə
olmalıdır. Məsələn, seçki ayrıdır, demokratiya məsələləri, korrupsiya ilə mübarizə ayrıdır – bunların hamısını
biz bilirik, hamısının həlli ilə məşğul oluruq və bundan sonra da məşğul olacağıq. Yenə də deyirəm, NATO-ya
qəbul olsaq da, olmasaq da, biz bu işimizi aparacağıq.
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«QARA NİŞANƏ» BƏDİİ FİLMİNİN YARADICI KOLLEKTİVİNİN
NÜMAYƏNDƏLƏRİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
18 aprel 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən hamınızı salamlayıram, Bakıya xoş gəlmisiniz, istedadlı Azərbaycan rejissoru
Vaqif Mustafayevin filmində bir sıra ölkələrin tanınmış artistlərinin iştirak etməsindən məmnunluq duyduğumu
bildirirəm. «Qara nişanə» filminin yaradılması prosesi barədə danışarkən demək istəyirəm ki, «Mən Vaqif
Mustafayevin ideyasını dəstəklədim. Bu işin həyata keçirilməsi məsul və çətin bir vəzifədir, lakin belə
kollektivlə, belə yaradıcı xadimlərlə film yaratmaq olar».
Filmdə keçmiş Sovet İttifaqı respublikalarında son onilliklərdə baş vermiş müxtəlif tarixi hadisələr öz
əksini tapacaqdır.
Qazaxıstan rəhbəri Dinmühəmməd Kunayev haqqında, o, vəzifəsindən uzaqlaşdırıldıqdan və yerinə Kolbin
təyin edildikdən sonra bu respublikanın paytaxtında baş vermiş faciəli hadisələr haqqında müəyyən qədər
bilirsiniz. İttifaq rəhbərliyinin, ilk növbədə, Mixail Qorbaçovun insanların həlak olmasına gətirib çıxaran
əməllərin «rus şovinizminin təzahürü»dür.
A n d r e y M a r t ı n o v(Rusiyanın Xalq artisti): Səmimi qəbula görə, cənab Prezident, Sizə
təşəkkürümü bildirirəm, o illərdə hökm sürən mühiti doğru-dürüst canlandırmaq üçün həmin tarixi hadisələrin
iştirakçısı ilə belə görüş çox vacibdir. Filmdə Heydər Əliyevin rolunu oynayan aktyorun seçilməsini rejissorun
uğuru kimi qiymətləndirirəm.
V a q i f M u s t a f a y e v: Polşa aktyoru Tadeuş Xuk bu rola 105-ci namizəd idi.
A n d r e y M a r t ı n o v: Mən SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini işləyərkən Heydər Əliyevin
Rusiya mədəniyyətinin dəstəklənməsində, incəsənət xadimlərinə qayğı göstərilməsində böyük xidmətləri
olduğunu vurğulamaq istəyirəm.
V s e v o l o d Ş i l o v s k i (Rusiyanın Xalq artisti): Ölkənin qocaman mədəniyyət ocağı olan Moskva
Akademik Bədaye Teatrının yenidən qurulmasında Heydər Əliyevin əvəzsiz rolu olmuşdur. Hökumətin
iclasında bu işlərə o dövr üçün çox böyük məbləğdə – 25 milyon dollar məbləğində maliyyə vəsaiti ayrılması
barədə qərar qəbul etdiyini xatırlayıram. Vaqif Mustafayevin «Bir həsədin tarixi» filmini yüksək
qiymətləndirirəm. Cənab Prezident, «Siz bütün bunlara dözdünüz və görün, indi haradasınız? Buradasınız.
Kimsiniz? Prezidentsiniz».
Mən film üçün beynəlmiləl kollektiv toplamağa müvəffəq olduğuna görə, rejissor Vaqif Mustafayevə
təşəkkürümü bildirirəm.
Azərbaycan prezidentindən çəkiliş prosesinə böyük diqqət yetirməyi xahiş edirəm və çəkilişin uğurla başa
çatmasını arzulayıram.
H e y d ə r Ə l i y e v: «Qara nişanə» filminin yaradıcı kollektivinə hərtərəfli yardım göstərəcəyimi və
onları dəstəkləyəcəyimi vəd edirəm.
O illərin hadisələrindən, o cümlədən Kunayevin işdən uzaqlaşdırılması ilə bağlı fikirləri Mixail Qorbaçova
bildirmişdim. «Ona dedim ki, mən insanların milli psixologiyasını bilirəm. Siz səhvə yol verirsiniz. Kolbini
Qazaxıstana təyin etmək olmaz. O isə mənə hirslə, narazı halda baxaraq dedi: Yaxşı, baxarıq». Qorbaçovun
siyasətinin uğursuzluğu, Sovet İttifaqının süqutu, bunların hamısı onun daxili və xarici siyasətdə buraxdığı
səhvlər üzündən baş verdi. Qorbaçovun təşəbbüsü ilə Liqaçovun başladığı uydurma «Özbəkistan işi»ndən də
narazı idim. Eyni işi Azərbaycanın da başına gətirmək istəyirdilər, lakin burada heç nə alınmadı.
«Mən gedəndən sonra 5 il çiyin-çiyinə işlədiyim – bundan əvvəl isə Siyasi Büro üzvlüyünə namizəd
olmuşam – Siyasi Büro üzvlərinin heç biri ilə əlaqəm yox idi, hər şey kəsildi, tək qalmışdım. Kimin Moskvada
qohumları, ailəsi vardırsa, bu, başqa məsələ. Mənim isə heç kimim yox idi. Mənim yalnız uşaqlarım və
nəvələrim var idi. 20 yanvaradək belə yaşadım. Yanvarın 20-də buraya qoşun yeridiləndə, faciə baş verəndə
mən dözə bilmədim. Yeri gəlmişkən, mən xəstəxanada idim, qrip olmuşdum. Oradan çıxıb evə gəldim. Qızıma
və oğluma dedim ki, Azərbaycanın daimi nümayəndəliyinə gedirəm. Orada çoxlu azərbaycanlı toplaşmışdı.
Uşaqlar dedilər ki, biz də səninlə gedirik və mən oraya getdim.
C a n p o l a d X u q a y e v (artist): O illərdə hamı Heydər Əliyevin yüksələn xətlə gedən siyasi
fəaliyyətini izləyirdi. Mən Heydər Əliyevin dəyanətinə heyran qaldığımı bildirirəm.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Məsələ bundadır ki, kim haqlı idi – Əliyev, yoxsa Qorbaçov? Əliyev artıq 11 ildir
ki, burada, öz suveren respublikasında prezidentdir.
Çətinliklərə baxmayaraq, respublikamız yüksəlişdədir. Bəs indi Qorbaçov kimdir? O, ikinci dəfə prezident
olmağı qərara aldı, namizədliyini irəli sürdü və seçicilərin səslərinin cəmi 1,2 faizini topladı. Təsəvvür
edirsiniz? O hətta öz diyarı olan Stavropolda səslərin cəmi 34 faizini topladı. Stavropol diyarının rəhbəri mənə
danışırdı ki, Qorbaçov buraya seçicilərlə görüşə gələndə o qədər xoşagəlməz sözlər, o qədər söyüş eşitdi ki,
vətəninə gəlməyinə də peşman oldu. Mən isə vətənim Naxçıvana gələndə mənimlə görüşmək üçün meydana 80
min adam toplaşmışdı. Siz bir fərqə baxın! Mən prezident olmaq istəmirdim, ancaq məni buna vadar etdilər. Bu
da məlumdur.
Mən filmin uğurlu alınacağına tam əminəm. Çəkiliş zamanı sizə kömək göstərməyi özümə borc, vəzifə
hesab edəcəyəm.
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CƏMŞİD NAXÇIVANSKİ ADINA HƏRBİ LİTSEYİN 30 İLLİYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ YUBİLEY MƏRASİMİNDƏ NİTQİ
19 aprel 2003-cü il
Əziz kursantlar, müəllimlər, zabitlər, generallar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
Bu gün Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi litseyin həyatında əlamətdar bir gündür. Çünki son bir ilin
içərisində hərbi litseydə aparılan bərpa və təmir işləri onu bu gün gördüyümüz vəziyyətə gətirmişdir.
Bildirmək istəyirəm ki, biz hərbi litseydə bərpa və təmir işləri üçün dövlət büdcəsindən xeyli vəsait ayırdıq,
bir çox inşaatçıları səfərbər etdik, hətta mən Nazirlər Kabinetinin rəhbərliyini də bu işə qoşdum ki, onlar buna
nəzarət etsinlər. Bu gün mən çox sevinirəm, çox şadam ki, vaxtilə adi bir məktəb binasında yaratdığımız
ixtisaslaşdırılmış məktəb, indiki Naxçıvanski adına hərbi litsey böyük bir ərazini əhatə edir, burada litseyin ən
yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərməsi üçün şərait yaranıbdır.
Mən sizi bu münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm və ümidvar olduğumu bildirmək istəyirəm ki, litseyin
kursantlar, müəllimləri, zabitləri burada yaranmış şəraitdən səmərəli istifadə edəcəklər və bu da təhsil, tərbiyə
işinin keyfiyyətini yüksəldəcəkdir.
Bu litsey mənim üçün doğma övlad kimidir. Çünki məlumdur, 1971-ci ildə, – artıq 30 ildən çox vaxt
keçibdir, – mən hansı çətinliklərlə bu litseyin əsasını qoydum və hərbi sahədə ixtisaslaşdırılmış orta məktəb
yaratdım. Burada muzeydə mənə dedilər ki, o vaxt biz məktəbə gəncləri, uşaqları cəlb edirdik. Ancaq bu iş, o
qədər uğurla getmirdi, çünki çoxları bunun nə olduğunu anlamırdı. Məktəbin birinci buraxılışında, yəni ilk
qəbuldan 3 il sonra buranı qurtaranlar cəmi 49 nəfər olubdur. Amma indi baxın, hərbi litsey böyük bir ordu
hissəsi təsəvvürü yaradır. İldə 800 nəfər qəbul olunur. 600 nəfəri burada, 200 nəfəri isə litseyin Naxçıvan
filialında. Bu, gözəl nəticədir.
Mən bu gün xoşbəxtəm ki, vaxtilə çətinliklərlə yaratdığım bu məktəb indi bu qədər yüksək səviyyədədir.
Mən bunu yaradanda düşünürdüm ki, Azərbaycan gəncləri orduya xidmətə getməlidir, ancaq hərbi peşəni
mənimsəmək üçün oxumalıdır, təhsil almalıdır. O illər Azərbaycan gənclərində hərbi peşəyə o qədər maraq yox
idi. Bu, onların günahı deyildi. Sadəcə, Azərbaycanda bu məsələ uzun illər unudulmuşdu. Məhz bu sahədə
dönüş yaratmaq üçün biz ixtisaslaşdırılmış orta məktəb yaratdıq.
Hərbi litsey həmişə mənim qəlbimdədir, 1971-ci ildən hər il mən buraya gəlmişəm, kursantlarla,
müəllimlərlə, zabitlərlə görüşmüşəm. Nə üçün? Çünki Azərbaycanın rəhbəri kimi, mən diqqəti buraya cəlb
edəndə, təbiidir ki, bütün başqa təşkilatlar da buna qoşulurdular. Düzdür, bu da çətinliklə oldu. Çünki insanlar
hələ bunu anlaya bilmirdilər. Ancaq anladılar və indi hərbi litseyə kömək edirlər.
Mən 1982-ci ildə Moskvaya işləməyə getdim. Ancaq hər il məktəblə maraqlanırdım. Xatirimdədir, 1984-cü
ildə mən Moskvadan bir neçə günlüyə Bakıya gəlmişdim. İşlərim çox idi, amma mən hərbi litseyə gəlməyi
özüm üçün əsas vəzifələrdən biri hesab etdim. Buraya gəldim, vəziyyəti gördüm. Ondan sonra gedib
Moskvadan məktəbə əlavə yardımlar etdim. Beləliklə, hərbi litsey inkişaf edirdi. Ancaq təəssüflər olsun ki,
1989-1990-cı illərdə Azərbaycandakı hakimiyyətsizlik, hərc-mərclik, xaos bura da öz təsirini göstərmişdi. Hərbi
litseyə lazımi diqqət göstərilməmişdi.
Mən Azərbaycana yenidən rəhbərliyə gələndə maraqlandım. Nazirlər Sovetinin sədri əhəmiyyətsiz bir qərar
qəbul etmişdi ki, bura, ibtidai hərbi məktəb olsun və Müdafiə Nazirliyinə verilsin. Necə yəni, ibtidai hərbi
məktəb? Bu, artıq yüksək orta məktəb səviyyəsindədir. Buraya daxil olanlar 8-ci sinfi qurtaranlardır. Üç il
burada oxuyub orta təhsil alır, eyni zamanda da hərbi təhsil alır. Bunun adını ibtidai hərbi məktəb qoymaq buna
nə qədər diqqətsizlik, laqeydlik idi və bunun əhəmiyyətini anlamamaq idi. Təbiidir, bu, məni narahat etdi. Mən
ondan sonra məktəblə maraqlandım və buraya gəlmək istəyirdim.
2000-ci ildə mən ali hərbi məktəbə gedirdim. Dedim ki, mən litseyə də getmək istəyirəm. Mənə dedilər ki,
cənab prezident, ora elə bir vəziyyətdədir ki, Sizin indi getməyiniz münasib deyildir. Bundan sonra mən çox
narahat oldum və Nazirlər Kabinetinə, baş nazirə, müdafiə nazirinə, başqa nazirliklərə göstəriş verdim ki,
burada hər şey təmir olunsun, bərpa olunsun, yeni binalar tikilsin və qaydaya salınsın. Bu işi gördülər.
Mənə bir dəfə məruzə etdilər ki, hər şey qurtarıbdır. Ancaq sonra məlum oldu ki, yataqxana və idman
salonu yoxdur, amma dedilər ki, hər şey hazırdır. Mən əlavə göstərişlər verdim, əlavə vəsait ayırdım. Yataqxana
da tikildi, idman salonu da tikildi, hovuz da, hər şey bərpa olundu. İndi buraya baxırsan, adamın ürəyi açılır.
Böyük bir şəhərcikdir. Burada oxumaq, burada təhsil almaq, özü bir xoşbəxtlikdir. Ona görə də bizim gənclər
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hərbi peşəyə maraq göstərərək, litseyə daxil olub burada təhsil alırlar və əksəriyyəti də buradan ali hərbi
məktəblərə gedir. Beləliklə, biz ordumuzu gücləndiririk və ordumuzun yüksək təhsilli zabitlərlə təmin olunması
üçün əsas yaradırıq. Biz bazar ertəsi Respublika sarayında Cəmşid Naxçivanski adına hərbi litseyin yubileyini
keçirəcəyik. Orada daha geniş söhbətimiz olacaqdır. Mən indi bu sözləri deməklə, burada olmuş vəziyyəti və
indi bərpa və təmirdən sonra buranın gözəl səviyyədə olmasını qeyd etmək istədim.
Əziz övladlarımız!
Əziz kursantlar!
Mən inanıram ki, burada əla qiymətlərlə oxumağa çalışacaqsınız. Fiziki cəhətdən özünüzü
möhkəmləndirəcəksiniz. Ali hərbi məktəblərə girmək üçün lazımi bilik toplaya biləcək və gələcəkdə
Azərbaycanın dəyərli zabitləri olacaqsınız, ordumuzda xidmət edib Azərbaycanın müdafiəsində öz xidmətinizi
göstərəcəksiniz. Ən əsası isə, Azərbaycanın zəbt olunmuş torpaqlarının erməni işğalçılarından azad edilməsi
üçün bizim daha güclü zabit heyətimiz olacaqdır.
Mən sizin hamınıza cansağlığı arzu edirəm, tədrisdə, tərbiyədə uğurlar arzu edirəm və ümidvaram ki, sizə
göstərilən etimadı sona qədər doğruldacaqsınız. Sağ olun.
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C. NAXÇIVANSKİ ADINA HƏRBİ LİSEYİN 30 İLLİK YUBİLEYİNƏ
HƏSR OLUNMUŞ TƏNTƏNƏLİ MƏRASİMDƏ NİTQİ
21 aprel 2003-cü il
Respublika sarayı
Əziz kursantlar, zabitlər, generallar!
Hörmətli qonaqlar!
Hörmətli xanımlar və cənablar!
30 il bundan öncə Cəmşid Naxçıvanski adına Hərbi Litseyin yaranması və o vaxtdan ardıcıl fəaliyyət
göstərməsi və bu gün öz iş nəticələrini nümayiş etdirməsi Azərbaycanın həyatında tarixi hadisədir. Bu, bizim
bayramımızdır. Çünki Azərbaycanın tarixində heç vaxt belə bir hərbi təhsil müəssisəsi olmayıbdır. Bu, ağır bir
dövrdə yaranıb, 30 il yaşayıb və bu gün de 30 illik yubileyini qeyd edir. Mən bu münasibətlə, bu bayram
münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edirəm, Naxçıvanski adına liseyin məzunlarına, kursantlarına yeni-yeni
uğurlar arzulayıram. Azərbaycanın Silahlı Qüvvələrinin daim güclü, qüdrətli olmalarmı arzulayıram.
Mən aprelin 19-da hərbi liseydə olarkən çox böyük hisslər keçirirdim və bu gün də keçirirəm. Çünki
Azərbaycanda ikinci bir adam yoxdur ki, o, güman edirəm ki, məni qeyri-təvazökarlıqda
günahlandırmayacaqsınız, – belə bir hərbi məktəbi yaratsın, yaşatsın və onun 30 illik yubileyində iştirak etsin.
Bu məktəbi yaradanda heç ağlıma gətirə bilməzdim ki, 30 ildən sonra mən yenə də bu məktəblə bir yerdə
onun yubileyini keçirəcəyəm. Ancaq bu, mənə qismət olub və çox şadam ki, həqiqətən belə şərəfli iş mənə nəsib
olubdur. 30 il az vaxt deyildir. 1972-1973-cü illərdə məktəbə daxil olmuş gənclər, uşaqlar indi burada çıxış
edirlər. İndi onlar generallar, polkovnikdirlər. Korpusa komandanlıq edirlər, böyük hərbi hissələrə komandanlıq
edirlər. Mənim arzum bu idi. Mən bu arzuma çatmışam. Ona görə də özümü çox xoşbəxt hiss edirəm.
Hamıya məlumdur ki, o illərdə mən hər il bu məktəbə gedirdim. Bunun da səbəbləri vardı. Məktəbdə
siniflərdə olarkən və xüsusən, kursantlar meydanda hərbi qaydada sərrast addımlarla gedəndə mən hər dəfə
düşünürdüm ki, bu uşaqların 14-15 yaşı var, 16 yaşı var, onların qarşısında böyük həyat var, özü də çətin həyat
var. Bu yolu onlar keçə biləcəklər, yoxsa yox? Təbiidir ki, mənim arzum-istəyim o idi ki, onların hər biri
Naxçıvanski adına Hərbi Məktəbi, indiki litseyi bitirib, sonra ali hərbi məktəblərə daxil olsunlar və nəhayət,
yüksək səviyyəli zabit olsunlar. O vaxt mən bunu istəyirdim, buna inanırdım, amma eyni zamanda bilirdim ki,
həyatda nə qədər çətinliklər var. İndi isə Allaha şükür olsun ki, o kursantların tam əksəriyyəti bu çətin yolu
uğurla keçirlər, indi bizim ordunun zabitləri, generallarıdırlar və ordunu gücləndirən kadrlarımızdır.
Siz bilirsiniz ki, mən keçmişdə uzun müddət dövlət təhlükəsizliyi orqanlarında fəaliyyət göstərmişəm, hərbi
rütbələrim olubdur. Dövlət Təhlükəsizliyi orqanlarında işləyəndə bütün Azərbaycanda, habelə, SSRİ-də olan
hərbi hissələrlə çox yaxşı tanış idim. Onlarla əlaqəm var idi, onlarla görüşürdüm. Ancaq hər dəfə məni narahat
edən o idi ki, azərbaycanlılardan zabit vəzifəsində adam yoxdur. Biz ildə təxminən 60 min gənci ordu sıralarına
göndərirdik. Ancaq bunların tam əksəriyyəti inşaat batalyonlarına düşürdü. Soruşanda ki, nə üçün əsgərlərdən
belə istifadə edirsiniz, deyirdilər ki, bilirsiniz onlar rus dilini bilmir. Yaxud da yaxşı bilmirlər. Bu doğru
deyildir. Onların içində bir qismi rus dilini də bilirdi. Ola bilər, kənd yerlərində olanlar rus dilini bilmirdilər, ya
yaxşı bilmirdilər. Bizə deyirdilər ki, orduda hər şey texnika ilə əlaqədardır, gərək dil biləsən, ona görə də biz
onları hərbi hissələrin yaxşılarında yerləşdirə bilmərik. Mən fikirləşirdim ki, əgər əsgər kimi orduda öz yerlərini
tuta bilmirlərsə, onda zabitə nə demək olar. Ümumiyyətlə, SSRİ hökumətinin, Kommunist Partiyasının elan
olunmamış bir qərarı var idi ki, Ali Hərbi Məktəblərə, əsasən, ruslar, ukraynalılar, belaruslar qəbul oluna
bilərdilər. Qalan millətlərdən gənclərin hərbi məktəblərə qəbul edilməsini çox nadir hadisə kimi qəbul etmək
olardı. Bunları görəndə, bu barədə fikirləşəndə düşünürdüm, yaxşı, biz Sovetlər İttifaqının bərabər hüquqlu
müttəfiq respublikasıyıq, böyük səlahiyyətlərimiz var. Biz nə üçün ordudan təcrid olunuruq? Demək, əlavə
tədbirlər görmək lazım idi ki, bu maneəni keçəsən və azərbaycanlıları orduda komandan, zabit vəzifəsinə çatdıra
biləsən. Ona görə də mən 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbər seçiləndən sonra 1971-ci ildə bununla məşğul
oldum.
Bilirsiniz, artıq burada dedilər, Səfər Əbiyevin məruzəsində də deyildi ki, bu, nə cür oldu. Hansı məktəbin
bazasında yaratdıq. Ancaq bir il keçməmiş Moskvadan gəlib yoxlamağa başladılar. Həm Müdafiə Nazirliyindən,
həm de Maarif Nazirliyindən. Nəyi yoxlayırdılar? Deyirdilər, siz qanunsuz məktəb yaratmısınız. Niyə qanunsuz
yaratmışam?! Onda mən bilirdim axı, nə cür etmək lazımdır, bir az üstünü örtmüşdüm ki, bu, orta məktəbdir.
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Amma bir az ixtisaslaşdırılmış orta məktəbdir. Siz buna nə deyəcəksiniz?! Yaxşı, əgər burada mən hərbi təhsili
bir az artıq verirəmsə, bunun sizə maneçiliyi nədən ibarətdir?! Təbii ki, onlar bunun kökünü görürdülər,
bilirdilər ki, demək, beləliklə, bizim gənclər gələcəkdə ali hərbi məktəblərə gedə biləcəklər.
İki ildən sonra bir dəfə de yoxlamağa gəldilər. Daha sonra bir dəfə də gəldilər. Mən hər dəfə onların
cavabını verdim. Axırda da Moskvaya getdim, ən yüksək səviyyədə bunu müzakirə etdim. O səviyyədə mənim
arqumentlərimə etiraz etmək mümkün deyildi. Amma aşağılar, təbiidir ki, məntiqsiz işlər görürdülər. Amma
yüksək səviyyədə mən məntiqlə danışanda, onlar da məntiqlə danışmalı idilər. Məni aldatmaq olmaz. Beləliklə,
mən məktəbi bu bəlalardan xilas etdim. Bu, yeni bir iş idi. Və açıq deyim ki, bizim buna cəlb olunmuş
adamların bu barədə təcrübəsi olmadığma görə, bəzən onlar özləri də deyirdilər, bu, nəyə lazımdır. Mən məhz
bunların hamısını görərək, hər il məktəbə gedirdim. Vəziyyəti görürdüm, özüm də nöqsanları aşkarlayırdım. Hər
il də orada hansısa yeniliklər yaratmaq üçün göstərişlər verirdim. Bunlar hamısı bir gündə olmayıbdır. İndi
təsəvvür edin, bu məktəb binasında böyük bir hərbi şəhərcik düzəltmişik. Səfər Əbiyev dedi, orada indi nə qədər
imkanlar var.
Beləliklə, bu məktəbi yaşatdıq, böyütdük. Ancaq o illərdə mənim beynimdə dolaşan fikir o deyildi ki, bizim
gənclər nə üçün orada zabit vəzifəsində işləmirlər. Bunun o biri tərəfi də var. Demək, mən düşünürdüm ki,
bizim xalqımızın gələcəyi, nə vaxt da olsa, müstəqil olacaqdır. Məhz ona görə də, bax, bizim bu günümüzə görə
də, müstəqillik dövrümüzə görə də mən bu məktəbi yaratdım, yaşatdım, böyütdüm, 30 yaşına çatdırdım.
Ailədə uşaq doğulur, yəqin ki, çoxlarınızın övladları var, kimi hələ çox gəncdirsə, övladları yoxdursa,
gələcəkdə olacaqdır. Uşaq doğulur, ailəni sevindirir. Bir yaş, iki yaş, üç yaş, sonra valideynlər düşünür, bu uşaq
nə təhər oxuyacaq, sonra nə olacaqdır. Onu bağçaya qoyur, məktəbdə oxudur.
Sonra bizim Azərbaycanda çoxları çalışır ki, uşaqları ali təhsil alsın, ona görə ali məktəbə qoyurlar.
Təxminən 18 yaşında. Ali məktəbi 22-23 yaşında qurtarır, sonra onu işə qoyurlar, işləyir.
Görürsünüz, dünyaya gələn bir fərdin həyatı 30 ildə nə qədər yollar keçir. Bax, Naxçıvanski məktəbi də belə
yol keçibdir. Bir ailədə doğulmuş, Azərbaycan Respublikasının ailəsində doğulmuş bir uşaq kimi, böyüyüb 30
yaşına çatıbdır. Bilirsiniz, sizə səmimi deyirəm, Naxçıvanski adına lisey mənim üçün bir övladdır. Ona öz
övladım kimi baxıram və nə qədər yaşayıramsa, ona, bax, bu cür baxacağam.
Amma o vaxtlar Bakıda, Azərbaycanda iki güclü ali məktəb var idi. Biri Ali Ümumqoşun Komandirləri
Məktəbi – Salyan kazarmasında yerləşirdi – o birisi isə Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi – o da Zığ qəsəbəsində
yerləşirdi. Mən o məktəblərdə çox olmuşdum. Çünki respublikanın rəhbəri kimi məni o məktəblərin müxtəlif
tədbirlərinə dəvət edirdilər.
İlk illərdə gedəndə bu məktəblərə fikir verirdim. Zığda yerləşən Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi SSRİ-də
əhəmiyyətinə görə ikinci idi. Məsələn, orada xarici ölkələrin təxminən 150-200 vətəndaşı oxuyurdu. Orada çox
güclü müəllim, professor heyəti var idi. Çox yaxşı məktəb idi. Bu biri məktəb də yaxşı idi. Ancaq həmin Ali
Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə getdim – rəisi rus, siyasi şöbənin də başçısı erməni. Axı, bu,
Azərbaycanda yerləşir, burada bir azərbaycanlı olmalıdır, yoxsa yox?! Yoxdur! Bəs, burada azərbaycanlılar
oxuyur, yoxsa yox? Mənə dedilər ki, 20-yə qədər azərbaycanlı öz həvəsləri, öz gücləri ilə gedib oraya daxil
olmuşdular.
O biri məktəbə – Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbinə getdim. Təbii, orada da hamısı ruslar idi, bəlkə erməni də,
başqaları da var idi. Orada bir nəfər azərbaycanlı oxuyurdu. Bilirsiniz, bu, məni dəhşətləndirdi, məktəb bizim
respublikada yerləşir, bizim torpağımızda fəaliyyət göstərir, imkanlarımızdan istifadə edir, amma orada
Azərbaycan təmsil olunmayıbdır!
Nə edim, bu mənim əlimdə deyil, onlar mənə tabe deyildilər. İş aparmağa başladım. Onun nəticəsində
ermənini oradan çıxartdım, çıxdı getdi. Yəni özüm yox, tədbirlərimlə. Komandir rus idi. Dedim, bəs
azərbaycanlı polkovniklər var, onlardan birini buraya təyin edək. Dedilər, yox olmaz, gərək general olsun.
Axtardım, tapdım, general-mayor Bərşadlı Almaniyada qulluq edirdi. Onu Bakıya çağırdım. Onunla danışdım,
dedim, Almaniyada nə qədər qulluq edəcəksən, Vətəninə gəl. Təbii ki, o da sevindi.
Onu gətirdim və böyük bir çətinliklə o hərbi məktəbə, Ali Ümumqoşun Komandirləri Məktəbinə rəis təyin
elətdirdim. Beləliklə, mən orada rəhbərliyi dəyişdirdim. İndi lazım idi ki, sonra oraya azərbaycanlılar da daxil
olsunlar. Oraya isə 350 nəfər qəbul edilirdi. SSRİ-nin hər yerindən gəlirdilər, müsabiqədən keçirdilər, kim
keçdi, kim keçmədi. Mən Bərşadlıya göstərişlər verdim, bir neçə il içərisində oraya qəbul olunanların tərkibində
azərbaycanlıların sayını 50 faizə çatdırdıq.
Bayramınızı bir daha təbrik edirəm, hər birinizə cansağlığı, səadət və bütün işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ ÖLKƏMİZDƏKİ SƏFİRİ
ROSS UİLSON İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
22 aprel 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gördük sizi. Soruşursunuz necəyəm? Səhhətimin yaxşı olduğunu və özümü əla
hiss etdiyimi bildirirəm. Yadımdadır, keçən dəfə biz sizinlə İraqdakı vəziyyət və lazımi tədbirlər haqqında
danışdıq. Amma vaxt keçir, istəyirəm biləm ki, İraqda vəziyyət necədir, bu barədə nə deyə bilərsiniz. Sonra isə
müzakirə edək ki, nə işlər görəcəyik.
R o s s U i l s o n: Səhhətinizin yaxşı olmasına sevinirəm. İraq məsələsi ilə bağlı söhbətə şərait
yaratdığınza görə Sizə minnətdarlıq edərək bildirim ki, İraq məsələsi Amerika Birləşmiş Ştatları üçün olduqca
mühümdür. Bu, ABŞ–Azərbaycan münasibətlərində də çox diqqət cəlb edən mövzudur.
Son bir həftə ərzində İraqdakı vəziyyətin ABŞ-ı tam təmin etdiyini, eyni zamanda bəzi problemlər
olduğunu, hərbi hakimiyyətin hələ də qaldığını vurğulayan və bunun tezliklə həllinə ümidvar olduğunu bildirən
diplomat söylədi ki, İraqın müharibədən sonrakı bərpası üçün lazımi işlər görüləcəkdir. Yəqin ki, İraqda
müvəqqəti hökumət öz işinə başlayacaqdır. Ölkədə qanun-qayda yavaş-yavaş bərpa olunmaq üzrədir.
Baxmayaraq ki, bəzi problemlər hələ də qalır, biz əldə olunan tərəqqidən məmnunuq.
İraq türkmanlarının Türkiyədə yerləşən qeyri-hökumət təşkilatına Şimali İraq ərazisinə girməyə icazə
verildiyini bildirərək deyim ki, onlar orada əhaliyə humanitar yardım edirlər. Bu, yalnız Şimali İraq üçün
mühüm olan məsələ deyil, həm də Azərbaycan vətəndaşlarını dərindən düşündürən bir məsələdir. Çünki son
zamanlar bu barədə mənə çoxlu suallar verilirdi.
Bağdadda elektrik enerjisi təchizatının, gündəlik ehtiyac duyulan bütün xidmətlərin bərpa olunduğunu,
xüsusi təyinatlı polis bölmələrinin şəhərdə qayda-qanuna nəzarət etdiyini də söyləmək istəyirəm. Cənab
Prezident, Sizinlə son görüşdə bu məsələyə toxunmuşdum, koalisiya ölkələrindən olan qüvvələr İraqda
təhlükəsizliyi təmin etmək üçün oraya göndəriləcəkdir. Onlar həm vətəndaşların, həm də müxtəlif obyektlərin,
muzeylərin, qədim tarixi dəyəri olan yerlərin təhlükəsizliyini, ümumiyyətlə, İraq ərazisində ehtiyac duyulan bütün yerlərin mühafizəsini təmin edəcəklər.
Cənab Prezident, Sizin ölkədən olan sülhməramlı qüvvələrin İraqda iştirakının mümkünlüyünü mənə
bildirmisiniz. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev də bu haqda danışıbdır. Elə bilirəm ki, bu, Azərbaycanın İraqla bağlı
məsələdə koalisiyaya göstərəcəyi çox böyük yardımdır. Qərbi, Mərkəzi Avropa ölkələrinin bir çoxu da bu işə
razılıq veribdir. Biz keçmiş sovet respublikaları ilə bu barədə danışıqlar aparırıq. Artıq bir neçə müqavilə
imzalanıbdır, bunlar İraqın bərpa olunması üçün nəzərdə tutulubdur. Bir neçə müqavilə də müsabiqəyə çıxarılıb,
ümid edirik ki, o, açıq və şəffaf keçiriləcək və koalisiya üzvlərindən olan bütün şirkətlər İraqın bərpasında
iştirak edə biləcəklər.
İraqın gələcəyi əvvəlkindən daha yaxşı görünür və bu, birgə səylər, eyni zamanda, Azərbaycanın böyük
səyi nəticəsində baş tutacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ətraflı məlumata görə təşəkkür edirəm. Sizinlə son dəfə görüşəndə mən İraqın
bərpasında, müəyyən işlər görülməsində Azərbaycanın imkanları haqqında məlumat verdim və öz təkliflərimizi
bildirdik. Hərbi sahədə biz əvvəl nəzərdə tuturduq ki, İraqa bir taqım göndərək. Amma sonra fikirləşdim ki, bu
azdır və son dəfə sizinlə görüşəndə mən bildirdim ki, İraqa 150 nəfər hərbçi göndərəcəyik. Müdafiə
Nazirliyində bu barədə lazımi hazırlıq aparılır. Hərbi hissələrdən təxminən 180–190 nəfər ayırıbdır. Onların
içərisindən ən yaxşılarını, yəni bu işə qabil olanları seçib hazırlayıblar. Müdafiə naziri Səfər Əbiyev mənə dedi
ki, o bu barədə sizə məlumat veribdir. Sizin nümayəndəniz də Əbiyevə deyibdir ki, əgər bizim hərbi hissə mayın
12-də İraqa gəlsə, yaxşı olar. Biz buna hazırıq, ancaq Əbiyev bir neçə texniki məsələləri sizin adamlarla həll
etməlidir. Ona görə də xahiş edirəm, öz tərəfinizdən buna göstəriş verəsiniz.
Mən də belə fikirdəyəm ki, bir saziş imzalansa, orada bütün şərtlər öz əksini tapsa, bu çox yaxşı olar. Başqa
sahələrə, yəni qeyri-hərbi sahələrə aid sizə bir çox təkliflər təqdim etdik. Hansılar sizi cəlb edirsə, onları da
araşdırmaq lazımdır. Əgər bu barədə yaxın vaxtlarda öz fikirlərinizi bizə desəniz, bu çox yaxşı olar.
R o s s U i l s o n: Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hərbi Hava Qüvvələrinin əsas qərargahı Florida ştatında
yerləşir və son qərar da orada veriləcəkdir. Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi artıq oradadır,
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bütün məsələləri müzakirə edirlər. Əsas məqsəd Azərbaycan sülhməramlılarını mayın 11-12-də İraqa
çatdırmaqdır.
ABŞ öz mülki şəxslərini İraqa hələ təzəcə göndərməyə başlamışdır. Ona görə də biz qeyri-hərbi
məsələlərlə bağlı Azərbaycan tərəfinin təkliflərini ABŞ-a hərbi kanallar vasitəsilə çatdırmağa məcburuq. Bu
mənada buna tam nəzarət edə bilmirik. Amma çalışacağıq ki, Sizə mümkün qədər tez cavab verək. Bir razılaşma
var, istəyirik ki, onu mümkün qədər tez imzalayaq və bunu tamamlayaq. Elə bilirəm ki, nazir Əbiyev
Vaşinqtonda olanda bu məsələni tamamlayacağıq.
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II AVRASİYA MEDİA FORUMUNUN İŞTİRAKÇILARINA MÜRACİƏTİ
22 aprel 2003-cü il
Bakı şəhəri
Dost və qardaş Qazaxıstanın Almatı şəhərində ikinci dəfə keçirilən Avrasiya Media Forumunun
iştirakçılarını səmimi qəlbdən salamlayıram.
Kütləvi informasiya vasitələri, mətbu söz dövlətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsində, xalqlar
arasında mehriban dostluq əlaqələrinin qurulmasında, iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın genişlənməsində, bəşəri
dəyərlərin təbliği və yayılmasında tarixən çox böyük rol oynamışdır.
Planetimizdə qloballaşmanın vüsət aldığı XXI əsrdə isə kütləvi informasiya vasitələrinin rolu, onların
qarşısında duran vəzifələr qat-qat artmışdır və həmişəkindən daha məsuliyyətlidir. Mətbuat, elektron kütləvi
informasiya vasitələri ölkələrin və xalqların yaxınlaşmasına daha fəal kömək etməklə, işgüzar və mədəni
işbirliyi üçün yeni imkanlar açmaqla yanaşı, planetimizdə sülhə və əmin-amanlığa ən böyük təhlükə olan
beynəlxalq terrorizmə, ekstremizmə və təcavüzkar separatizmə qarşı mübarizənin də ön sırasında olmalıdır. Bu
isə jurnalistlərdən yüksək peşəkarlıqdan əlavə, həm də həqiqi bəşəri, demokratik dəyərlərə sadiq qalmağı,
hadisələrə və faktlara münasibətdə obyektiv mövqe tutmağı tələb edir. Çünki yeni dünya təfəkkürünün
formalaşmasında kütləvi informasiya vasitələri aparıcı rol oynayır.
Uzun illərdir Ermənistanın hərbi təcavüzünə məruz qalmış, ərazisinin 20 faizi işğal edilmiş və 1 milyon
qaçqın-köçkünü olan Azərbaycan terrorizmin və separatizmin ağır nəticələri, dünya birliyinin, beynəlxalq
təşkilatların buna münasibətdə açıq-aşkar biganəlik göstərməsi, əksər hallarda isə problemə ikili standartdan
yanaşması ilə bərabər, bir çox kütləvi informasiya vasitələrinin obyektivliyindən uzaq, qərəzli mövqeyindən də
əziyyət çəkir.
Belə mövqe son dərəcə təhlükəlidir və terrorizmə, ekstremizmə və təcavüzkar separatizmə, əslində, rəvac
verir. Hesab edirəm ki, buna yol verilməməsi hazırda həmin bəlalarla ən çox üzləşən Avrasiya və bu məkanın
kütləvi informasiya vasitələri üçün xüsusilə vacibdir.
Ümidvaram ki, Avrasiya jurnalistləri müasir kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə
etməklə əməkdaşlığı, qarşılıqlı informasiya mübadiləsini daha da genişləndirəcək, bəşəriyyət üçün böyük
təhlükə doğuran bəlalara qarşı əlbir və barışmaz mübarizəyə, ən başlıcası isə, XXI əsrdə Avrasiya məkanında və
bütünlükdə planetimizdə sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın daha da möhkəmləndirilməsi işinə öz
sanballı töhfələrini verəcəklər. Sizi bir daha salamlayır, hamınıza cansağlığı və səadət, forumun işinə uğurlar
arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
"Azərbaycan" qəzeti, 24 aprel 2003-cü il
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FAŞİZM ÜZƏRİNDƏ QƏLƏBƏNİN 58-ci İLDÖNÜMÜ
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
8 may 2003-cü il
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli müharibə veteranları!
Bu il İkinci Dünya müharibəsində faşizm üzərində qələbənin 58-ci ildönümü tamam olur. Bu müharibə
miqyasına, vurulan maddi zərərin həcminə və həlak olmuş insanların sayına görə bəşər tarixində baş vermiş
müharibələrin ən böyüyü və ən dəhşətlisidir. Məlumdur ki, İkinci Dünya müharibəsi Yer üzünə hökmranlıq
etmək iddiası olan militarist qüvvələr, ilk növbədə isə faşist Almaniyası tərəfindən törədilmişdi. 1939-cu ilin
sentyabrında başlanan müharibə qısa müddətdə bütün Avropanı bürümüş, daha sonra digər qitələrə də yayılaraq
altı il davam etmişdir. 1941-ci il iyunun 22-də SSRİ üzərinə faşist Almaniyasının hücumu ilə Azərbaycanın da
mənsub olduğu Sovet İttifaqı faşizmlə ölüm-dirim mübarizəsinə qoşulmuş, tarixə sovet xalqının Böyük Vətən
müharibəsi kimi daxil olan müharibə başlanmışdı.
Müharibənin gedişində təcavüzkarlar ağlagəlməz vəhşiliklər törədərək milyonlarla insanı qətlə yetirmiş,
şəhər və kəndləri xarabazara çevirmiş, istehsal müəssisələrini və mədəniyyət abidələrini darmadağın etmişdilər.
Lakin bəşəriyyətə fəlakət gətirən faşistlərin ağalığı uzun müddət davam edə bilməzdi. Müharibə illərində
formalaşan anti-Hitler koalisiyası ölkələrinin, ilk növbədə ABŞ-ın, Sovet İttifaqının, İngiltərənin və Fransanın
birgə səyləri nəticəsində 1945-ci ildə faşist Almaniyası və onun müttəfiqləri darmadağın edildi, İkinci Dünya
müharibəsi başa çatdı. Bu müharibədəki qələbə mütərəqqi qüvvələrin irtica, sivilizasiyanın barbarlıq və
insanlığa nifrət ideologiyası üzərində təntənəsi oldu.
Faşizm üzərində qələbənin qazanılmasına Azərbaycan xalqı da öz sanballı töhfəsini vermişdir. Rusiya,
Ukrayna, Moldova və Belarusun, Baltikyanı respublikaların, Şərqi Avropa ölkələrinin hitlerçilərdən azad
edilməsində, Qərbi Avropada genişlənən Müqavimət Hərəkatının uğur qazanmasında həmvətənlərimiz mühüm
rol oynamışlar. 1941-1945-ci illərdə 600 min həmvətənimiz ön cəbhəyə yollanmış, qəddar düşmənlə mərdliklə
vuruşmuşdur. Onların yarıdan çoxu döyüş meydanlarında qəhrəmancasına həlak olaraq geri qayıtmamışdır.
Azərbaycanlılar ön cəbhədə qəhrəmanlıq göstərməklə yanaşı, arxa cəbhədə də misilsiz fədakarlıq nümayiş
etdirmiş, döyüşən ordunun yanacaq, silah, ərzaq və geyimlə təchiz olunmasına böyük kömək göstərmişlər.
Məlumdur ki, İkinci Dünya müharibəsi əvvəlki müharibələrdən fərqli olaraq, süvari və piyadaların deyil, ilk
növbədə motorların, tankların, qırıcı və bombardmançı təyyarələrin, digər döyüş maşınlarının müharibəsi
olmuşdur. Neft və neft məhsulları olmadan hərbçilər bu texnikanı hərəkətə gətirib düşmən üzərində qələbəni
təmin edə bilməzdilər. Müharibə illərində Azərbaycan neftçiləri bütün çətinliklərə baxmayaraq, silahlı qüvvələri
kifayət qədər yanacaqla təmin edə bilmişdilər. Bu gün hər bir azərbaycanlı fəxr edir ki, o dövrdə Sovet
İttifaqında hasil edilən neftin 70 faizindən çoxu məhz bizim respublikanın payına düşmüşdür.
Müharibənin məşəqqətlərini və məhrumiyyətlərini görmüş xalqımız yeni qanlı müharibələrin və
münaqişələrin əleyhinə çıxış edir, müstəqil Azərbaycan dövləti regionda və bütün dünyada möhkəm və davamlı
sülhün bərqərar olması uğrunda ardıcıl mübarizə aparır. Biz qonşu dövlətin ərazi iddiaları nəticəsində başlanmış
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dinc şəkildə, danışıqlar yolu ilə həllinə tərəfdar
olduğumuzu dəfələrlə bəyan etmişik. Biz inanırıq və İkinci Dünya müharibəsinin tarixi də göstərir ki, zora
söykənən siyasət, işğala və təcavüzə əsaslanan, başqa xalqlara nifrət və düşmənçilik təbliğ edən ideologiya gectez məhvə məhkumdur.
Bu gün Azərbaycan xalqının güclü ordusu, müasir tələblərə cavab verən Silahlı Qüvvələri vardır. Xalqımız
bilməlidir ki, Azərbaycan rəhbərliyi ərazilərimizin azad edilməsi üçün beynəlxalq hüququn və diplomatiyanın
bütün imkanlarından istifadə edəcək. Ordumuzun gücü, insanlarımızın vətənpərvərliyi isə bu haqq işimizdə
etibarlı təminat və səmərəli vasitə olacaqdır.
Faşizm üzərində Qələbə günü – Azərbaycan Respublikasının mühüm dövlət bayramlarından biridir. 58 ildir
ki, biz bu günü unutmur, qazanılmış qələbə ilə fəxr edir və hər il mayın 9-nu bayram kimi qeyd edirik. Bu əziz
gündə Azərbaycan xalqının bütün qəhrəmanlarının, həyatını qurban vermiş oğul və qızlarının xatirəsini dərin
ehtiramla yad edirəm. Əlamətdar hadisə münasibətilə həm ön cəbhədə vuruşmuş, həm də arxada fədakarlıq
göstərmiş müharibə veteranlarını, Azərbaycanın hər bir vətəndaşını səmimi qəlbdən təbrik edir, xalqımıza sülh,
əmin-amanlıq, yüksək rifah və firavanlıq arzulayıram.
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BP ŞİRKƏTİNİN PREZİDENTİ LORD CON BRAUN İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
26 may 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab prezident Con Braun, sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram, çoxdandır
görsənmirsiniz.
C o n B r a u n: Doğrudan da elədir, artıq iki ilə yaxındır.
Cənab Prezident, bu gün Sizi yenidən görməyimə olduqca şadam.
H e y d ə r Ə l i y e v: Necəsiniz?
C o n B r a u n: Cənab Prezident, çox sağ olun. Mən yaxşıyam. Mən dünən gecə Bakıya gəlmişəm.
Şəhərinizdə gedən inkişafı, gözəlliyə doğru dəyişiklikləri müşahidə etmişəm. Həqiqətən də şəhərinizdə böyük
dəyişikliklər gedir. Bundan əlavə, mən gəmiqayırma zavoduna da getmişəm və Sizin Səngəçalda olan
terminalınızı da görmüşəm. Böyük tərəqqi əldə olunmuşdur. Lakin bunların hamısından önəmlisi, vacibi Sizinlə
görüşməyimdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Həmin gəmiqayırma zavodunu vaxtilə Azərbaycana rəhbərlik edəndə mən
tikmişəm. Əgər o zavod olmasaydı, indi bizim işlərimiz sizinlə çətin gedərdi.
C o n B r a u n: Həqiqətən də o zavod çox möhtəşəm görsənir. Orada çoxlu fəhlələr işləyir, iş yaxşı gedir.
Yeni platformalar quraşdırılır, köhnə qurğular yeni avadanlıqla əvəz olunur. Həqiqətən, fəallıq hər yerdə hiss
olunur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz öz öhdəliklərimizin hamısını yerinə yetiririk. Bəs siz necə?
C o n B r a u n: Cənab Prezident, sualınızı cavablandırmazdan əvvəl, icazə verin, Sizi ad gününüz
münasibətilə təbrik edim. Düzdür, mən Sizə yazılı təbrik göndərmişdim, amma üzbəüz Sizi təbrik etməmişəm.
Ona görə də Sizin ad gününüzü böyük məmnuniyyətlə təbrik edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, Sizə deməliyəm ki, ölkənizdə çox maraqlı işlər gedir. Mən bu işlər
haqqında bir qədər əvvəl gözləmə otağında olarkən sizin Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Natiq Əliyev ilə
danışırdım. Həqiqətən, Sizin qətiyyətiniz, əzminiz nəticəsində bir vaxtlar bizə yuxu kimi, yalnız arzu kimi
görünən məsələlər indi həqiqətə çevrilmək üzrədir. Sizin neft və qaz strategiyanız, siyasətiniz uğurla həyata
keçir və dünyada əfsanə kimi görünən neft kəməri artıq reallığa çevrilir. Hazırda işlər gedir və bütün bu işlərin
hamısı bir vaxtlar Sizin əkdiyiniz toxumlardır ki, indi cücərməyə başlayır, bar verir. Bütün bu işlərin hamısına
biz Sizin qətiyyətiniz sayəsində müvəffəq olmuşuq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Lazımdır ki, bundan sonra heç bir mərhələdə gecikmə olmasın.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, tamamilə arxayın ola bilərsiniz. İşlər vaxtında yerinə yetiriləcəkdir.
Mən işləyən heyətlərin bütün üzvləri ilə söhbətlər etmişəm. Hamı mənə söz verib ki, işlər vaxtında
tamamlanacaqdır. Biz plana əməl edirik. İşlər cədvəl üzrə gedir. Hamı öz işi ilə ciddi məşğuldur.
Bugünkü görüşdən sonra sabah Gürcüstana yola düşəcəyəm. Gürcüstandakı fəallığı özüm müşahidə
edəcəyəm. Oradan da Türkiyəyə səfər planlaşdırmışam. Türkiyədə də gedən işləri müşahidə edəcəyəm.
Qəti əminəm ki, bir neçə gündən sonra bütün işlərin miqyasını özüm görə biləcəyəm. Yəni Azərbaycanda
yataqdan çıxarılan neftdən başlayaraq Aralıq dənizində, Ceyhan limanında olan terminala qədər işlərin necə
getdiyini biləcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun. Məndən prezident Eduard Şevardnadzeyə və prezident Əhməd
Necdət Sezərə salam söyləyin.
C o n B r a u n: Əlbəttə, bunu edəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma mən sizə demişəm, biz bir yerdə Ceyhana getməliyik.
C o n B r a u n: Cənab Prezident, bunu böyük məmnuniyyətlə edərdim. Vaxtınız olan kimi Sizinlə
birlikdə oraya gedərəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yox, siz indi gedəcəksiniz. Amma neft oraya çatanda biz sizinlə birgə Ceyhana
getməliyik.
C o n B r a u n: Əlbəttə, bu, böyük təntənə olacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən onu gözləyirəm.

96

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

C o n B r a u n: Cənab Prezident, çox gözəl. Bu anın baş tutması çox vacibdir və Sizin bu təntənəni qeyd
etməyiniz olduqca mühümdür.
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AZƏRBAYCAN XALQ CÜMHURİYYƏTİNİN YARADILMASININ 85 İLLİYİ
MÜNASİBƏTİLƏ AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
(27 may 2003)
Əziz həmvətənlər!
Bu il xalqımızın çoxəsrlik dövlətçilik tarixində mühüm yer tutan, onun parlaq və şərəfli səhifəsini təşkil
edən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 85 ili tamam olur. Müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
bu bayram hər il ölkəmizdə böyük təntənə ilə qeyd edilir. Keçirilən tədirlərdə cümhuriyyət dövrünə bir daha
nəzər salınır, onun tariximizdəki yeri və rolu ətraflı təhlil edilir, dövlət quruculuğu təcrübəsi hərtərəfli öyrənilir.
Mən dövlətçilik tariximizdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin özünəməxsus yeri olduğunu nəzərə alaraq, bu
ilin fevral ayında xüsusi sərəncamla 2003-cü ilin sonunadək Bakı şəhərində Xalq Cümhuriyyətinin xatirəsinə
abidə ucaldılması haqqında qərar qəbul etdim.
Müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizin çoxəsrlik
sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişafının, xalqımızın milli oyanışı və dirçəlişi proseslərinin məntiqi
nəticəsi kimi meydana çıxmışdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın siyasi şüur səviyyəsinin,
intellektual və mədəni potensialının, yüksək istedad və qabiliyyətinin göstəricisi idi. 1918-ci il mayın 28-də
Azərbaycanın istiqlaliyyətinin elan edilməsində, Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkül tapmasında və fəaliyyət göstərməsində cümhuriyyətə rəhbərlik etmiş şəxslərin – Əlimərdan bəy Topçubaşovun, Məmmədəmin Rəsulzadənin,
Fətəli xan Xoyskinin, Nəsib bəy Yusifbəylinin, Səməd bəy Mehmandarovun, Əliağa Şıxlinskinin və
başqalarının böyük xidmətləri olmuşdur. Bu görkəmli dövlət xadimlərinin, vətənpərvər ziyalıların, peşəkar
hərbçilərin adları xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Avropanın demokratik dəyərləri ilə Şərq mədəniyyətinin xüsusiyyətlərini
üzvi şəkildə birləşdirən yeni dövlət və cəmiyyət nümunəsi idi. Cəmi 23 ay fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq,
ilk respublika dövründə həyata keçirilən tədbirlər müstəqil dövlətçiliyimizin əsaslarının yaradılması və gələcək
inkişaf yolunun müəyyənləşdirilməsi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb etdi. Demokratik hüquq və
azadlıqların bərqərar olması, etnik və dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün vətəndaşlara bərabər
hüquqlar verilməsi, Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi, təhsil və mədəniyyətin inkişafına xüsusi diqqət
göstərilməsi, nizami milli ordunun, təhlükəsizlik strukturlarının qurulması və sair işlər Xalq Cümhuriyyəti
hökumətinin yürütdüyü siyasətin miqyasını, mahiyyət və mənasını əyani şəkildə səciyyələndirir.
Həyata keçirilən tədbirlər xalqımızın dövlətçilik ənənələrinin bərpasına və milli mənlik şüurunun
güclənməsinə böyük təsir göstərdi. Məhz buna görə, 1920-ci ilin aprelində bolşevik işğalı nəticəsində
cümhuriyyət süqut etdikdən sonra da müstəqillik hissləri azərbaycanlıları sonrakı dövrdə heç zaman tərk etmədi,
azadlıq ideyaları şüurlara hakim kəsildi. Sovet hakimiyyətinin qurulması ilə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə
faktiki olaraq son qoyulmasına baxmayaraq, xalqımız formal şəkildə olsa da öz dövlətini qoruyub saxladı,
müttəfiq respublika kimi, SSRİ-ni təşkil edən subyektlərdən birinə çevrildi.
Xalqımız yeni tarixi şəraitdə öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Xalq Cümhuriyyətinin
ənənələrini əsas tutaraq, müstəqil Azərbaycan dövlətini yaratdı, Azərbaycan Respublikası Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətindən fərqli olaraq, mürəkkəb vəziyyətdə öz müstəqilliyini və suverenliyini qorumağı və
möhkəmləndirməyi bacardı. İlk illərdə buraxılan kobud səhvlərə baxmayaraq, dövlətçiliyin qorunması üçün
qətiyyətli tədbirlər görüldü, ölkədə davamlı ictimai-siyasi sabitlik bərpa edildi.
Bu gün Azərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
prosesi uğurla davam etdirilir. Bu sahədə qazanılmış nailiyyətlər qürur doğurur. 90-cı illərin ortalarından başlayaraq, respublikamızda siyasi, iqtisadi və sosial islahatlar uğurla həyata keçirilir, ölkə iqtisadiyyatı dönmədən
inkişaf etdirilir, əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün təsirli tədbirlər görülür. Müxtəlif ölkələrlə
hüquq bərabərliyi və qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığa əsaslanan əlaqələr yaradılır. Azərbaycan nüfuzlu beynəlxalq
və regional təşkilatlara daxil olaraq dünya birliyinə daha sıx inteqrasiya olunur, bu birlikdə özünə layiq yer
tutur. Ən ağrılı problemimiz olan Ermənistan–Azərbaycan münaqişəsi və Dağlıq Qarabağ probleminin həll
edilməsi, işğal olunmuş torpaqlarımızın geri qaytarılması, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsi istiqamətində
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir.
Biz bu gün də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin tarixini, onun görkəmli şəxsiyyətlərinin fəaliyyətini
dərindən öyrənməli, ideyalarını təbliğ etməli, təcrübəsindən bəhrələnməliyik. Cümhuriyyətin tarixi təcrübəsi
göstərir ki, dövlət müstəqilliyini və suverenliyi əldə etmək kifayət deyil, həm də onu bütün vasitələrlə qorumaq
və möhkəmləndirmək lazımdır. İndiki Azərbaycan dövlətinin yeritdiyi siyasət, qazanılan uğurlar belə bir fikri
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əminliklə söyləməyə əsas verir ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə itirdiyimiz müstəqilliyi bir də heç
zaman əldən verməyəcək, onu qoruyub saxlayacaq, dönməz, sarsılmaz və əbədi edəcəyik.
Əziz həmvətənlər! Hörmətli vətəndaşlar!
28 May – Respublika günü xalqımızın ən əziz milli bayramlarından biridir. Bu bayram münasibətilə Sizin
hər birinizi, vətənimizin bütün oğul və qızlarını, Silahlı Qüvvələrimizin şəxsi heyətini, müharibə iştirakçılarını,
şəhid ailələrini, qaçqınları və məcburi köçkünləri ürəkdən təbrik edir, xalqımıza sülh, əmin-amanlıq və
firavanlıq arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 may 2003-cü il
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AÇIQ CƏMİYYƏT İNSTİTUTU – SOROS FONDUNUN TƏSİSÇİSİ VƏ İDARƏ HEYƏTİNİN
SƏDRİ CORC SOROS İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
29 may 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Soros, xoş gəlmisiniz. Mən çox məmnunam. Siz Azərbaycana indiyədək
gəlməmişdiniz. Ona görə mən sizin bu səfərinizə əhəmiyyət verirəm.
Siz bu gün konfrans keçirmisiniz, görüşlər keçirmisiniz. Mən də sizi dinləmək istəyirəm.
C o r c S o r o s: Cənab Prezident, səmimi qəbula görə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu görüşlərimiz
bir qədər gözlənilməz oldu. Çox sağ olun ki, məni qəbul edirsiniz. Mən birinci görüşdən məmnunam və çox
şadam ki, artıq Siz sağalmısınız və iş başındasınız.
Bu mənim Bakıya ilk səfərimdir, baxmayaraq ki, fond artıq yeddi ildir burada fəaliyyət göstərir. Təəssüflər
olsun ki, bu günə kimi Bakıya gəlməyə imkanımız yox idi, iş cədvəlim imkan vermirdi. Böyük məmnuniyyət
hissi ilə bu gün burada «Xəzərin neft gəlirini qazanan kim olacaq?» adlı konfrans keçirdik. Məni buraya gətirən
də elə bu konfrans oldu. Bilirəm ki, neftdən alınan gəlirlər sizin ölkə üçün, ölkənizin iqtisadiyyatı üçün olduqca
zəruridir.
Bu gün Sizin ölkədə olarkən belə düşündüm ki, bəlkə də bütün dünyaya örnək rolunda çıxış edə bilərsiniz.
Çünki Siz neftinizdən alınan gəlirlər üçün açıq, şəffaf Neft Fondu yaratmısınız.
İyun ayında bir görüş planlaşdırılır. Bu görüş Böyük Britaniya hökumətinin təşəbbüsü və sponsorluğu ilə
keçiriləcəkdir. Orada bir çox ölkə iştirak edəcək və bəzi təşəbbüskar ölkələr ön planda çıxış edəcəklər. Ümid
edirəm ki, Azərbaycan da ön planda çıxış edən ölkələr içərisində olacaqdır. Ona görə ki, Azərbaycanın şəffaflığı
və açıqlığı ilə öyünməyə əsası vardır. Çünki son zamanlar Azərbaycanda bu sahədə böyük göstəricilər əldə
olunmuşdur.
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Soros, sağ olun. Mən sizin dediyiniz sözlərdən və bəyan etdiyiniz fikirlərdən
məmnunam. Həqiqətən, biz ölkəmizin ağır vəziyyətini nəzərə alaraq hər şeyə, yəni dövlətin resurslarına,
vəsaitlərinə nəzarət edirik. Biz neftdən gəlir götürməyə başlayandan Neft Fondu yaratdıq. Düzdür, müxtəlif
ölkələrdən buna cürbəcür münasibət göstərirdilər. Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı, başqaları da.
Amma biz qəbul etdiyiniz qərarı düzgün hesab etdik.
Mənim vicdanım təmizdir ki, neftdən əldə edilmiş gəlirlərdən bir dollar da başqa yerə getməyibdir. Bu
mənim vəzifəm və borcumdur. Biz doqquz ildir neft müqavilələri əsasında neft hasil etmək üçün iş görürük.
Nəhayət, gəlir götürməyə başladıq və bu gəliri də Neft Fonduna toplayırıq. Belə də olacaqdır. Azərbaycan ildə 5
milyard dollar gəlir götürəndə də yenə belə olacaqdır. Ona görə bu barədə sizin konfransın əhəmiyyəti var.
Çünki hər şey bir daha açılıb göstərilibdir. Mən də çox məmnunam ki, siz buna diqqət yetirirsiniz. Təşəkkür
edirəm.
Siz burada fəaliyyət göstərəndən Azərbaycana 7 milyon dollarlıq yardım etmisiniz. Bu çox yaxşıdır. Ancaq
mən bu gün baxdım ki, yardımlar haraya gedibdir. Onun əksəriyyəti qrant kimi, müxtəlif qeyri-dövlət
təşkilatlarına gedibdir. Mən buna etiraz etmirəm. Amma bizim ən böyük problemimiz Azərbaycanın
torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsidir və bizim bir milyon əhalimizin qaçqın
vəziyyətində yaşamasıdır. Ola bilər, bu barədə sizə lazımi məlumat verilməyibdir. İndi mən sizə deyirəm. Ona
görə mən arzu edərdim ki, o qrantların heç olmasa, 60–70 faizi qaçqınlara getsin. Qeyri-dövlət təşkilatları
Bakıda işləyirlər, vəziyyətləri yaxşıdır. Bundan da yaxşı olsun. Ancaq qaçqınların vəziyyəti çox ağırdır.
C o r c S o r o s: Qaçqınlara yardım olunması barədə biz bugünkü görüşlər zamanı Sizin bir neçə rəsmi
şəxslərinizlə söhbət etmişik. Elə bilirəm ki, biz bu sahədə əməkdaşlıq edə bilərik. Yəni biz Sizə yardım edərik
ki, bir sxem yaradasınız və həmin sxem əsasında qaçqınlara kreditlər verilsin. Mən onu nəzərdə tuturam ki, ilk
dəfə bu, xırda və orta həcmli müəssisələrin yaradılması üçün veriləcək kreditlər olsun. Həm də qaçqınların ev
şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması üçün nəzərdə tutulan kreditlər olsun.
Düşünürəm ki, bu sahədə yalnız bizim yardımımızdan deyil, eyni zamanda Neft Fondunun
maliyyələşməsindən də istifadə etmək mümkündür. Çünki iş yerlərinin açılması, xüsusilə neftlə bağlı olmayan
sahələrdə iş yerlərinin açılması Sizin ölkə üçün vacibdir. Neft Fondunun vəsaitindən istifadə olunması burada
yerinə düşər.
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H e y d ə r Ə l i y e v: Mən çox razıyam. Siz istədiyiniz sxemi birlikdə və çox səmərəli həyata keçirə
bilərik. Bu sizin üçün, sizin fond üçün də çox əhəmiyyətli olacaqdır.
C o r c S o r o s: Cənab Prezident, mən hiss edirəm ki, biz bəzi sahələrdə Sizinlə kifayət qədər uğurlu
çalışa, əməkdaşlıq edə bilərik. Bizim müəyyən təcrübəmiz vardır. Bildiyiniz kimi, biz bir çox ölkələrdə işlər
aparırıq. Elə bilirəm ki, bu təcrübədən Azərbaycanda da istifadə edə bilərik.
Amma Sizinlə bir məsələ barədə açıq danışmaq istəyirəm. Bir iş adamı kimi, Sizə deyim ki, böyük
məbləğdə vəsaitlərin Azərbaycana xərclənməsi məndə bir qədər tərəddüd doğurur. Çünki Azərbaycan özü
qazanır, lap tezliklə bundan da çox həcmdə vəsait qazanacaqsınız, Azərbaycanda irimiqyaslı, böyük həcmli işlər
görmək mümkündür.
Bizim digər ölkələrdə proqramlarımız var. Biz onu «Addım-addım» proqramı adlandırırıq. Bunlar əsas
etibarilə uşaq bağçaları və aşağı sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulmuş proqramlardır. Bizim əsas məqsədimiz
ondan ibarətdir ki, körpə uşaqların düşüncə tərzini formalaşdıraq, onların özünəməxsus düşüncə tərzini daha da
inkişaf etdirək ki, onlar gələcəkdə sərbəst düşünə bilsinlər. Artıq bu məqsədlər üçün bütün dünyada 100 milyon
dollardan çox vəsait sərf etmişik və bu planın modelini hazırlamışıq. Həmin model Azərbaycanda da müəyyən
qədər bəyənilir. Biz Təhsil Nazirliyi ilə bu sahədə işləyirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizinlə razıyam. Ancaq biz hələ çox qazana bilmirik. Siz görürsünüz, üç ildə
nə qazanmışıq. Hələ ki, çox qazana bilmirik, ona görə ola bilər, 2005-ci ilə qədər siz bizə kömək edin, lazım
olsa, gələcəkdə biz sizə kömək edərik. Gələcəkdə biz o kreditləri sizə qaytara bilərik. Xahiş edirəm, işi bu cür
təşkil edək.
C o r c S o r o s: Cənab Prezident, razılaşdıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Görürsünüz, nə qədər məsələdə bir-birimizlə razılaşırıq. Demək, görüşmək
lazımdır, əlaqələr yaratmaq lazımdır.
Konfransla əlaqədar Azərbaycana sizin səfəriniz ölkəmiz üçün əhəmiyyətlidir. Ancaq bu danışıqları ki
sizinlə apardıq və bu razılığı əldə etdik, bunların nəticəsi bizim ölkəmiz üçün qat-qat faydalı olacaqdır.
C o r c S o r o s: Bəli, düşünürəm ki, sizin ölkədə yaranmış vəziyyət buna imkan verir. Siz əlverişli
ərazidə yerləşirsiniz və dünya üçün əhəmiyyətli bir ölkəsiniz. İndi sizin ölkənin qarşısında birinci qrup ölkələr
siyahısına daxil olmaq kimi bir vəzifə vardır. Mən inanıram ki, siz buna da çatacaqsınız. Nəzərdə tuturam ki,
gəlirlərin şəffaflığı üzrə qruplara bölünmüş ölkələr siyahısında birinci qrup ölkələr siyahısına daxil olasınız.
Ondan sonra sizin ölkənin nüfuzu da artacaqdır. Nüfuzu artdıqca, xarici sərmayələri ölkəyə daha çox cəlb etmək
mümkün ola caqdır. Bunu xüsusilə qeyri-neft sahəsinə aid edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Düz deyirsiniz. Mən də belə fikirdəyəm və biz belə də edəcəyik. Sizin
məsləhətlərinizə mən çox diqqətlə yanaşıram və onların bizim üçün əhəmiyyətli olduğunu demək istəyirəm.
Mən daha başqa xahiş etməyəcəm. O birilərini gələn görüşdə deyəcəyəm.
C o r c S o r o s: Mən gələn görüşümüzü böyük səbirsizliklə gözləyəcəyəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: İnşallah.
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RUSİYA FEDERASİYASININ ÖLKƏMİZDƏKİ FÖVQƏLADƏ VƏ SƏLAHİYYƏTLİ SƏFİRİ
NİKOLAY RYABOV İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
30 may 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Nikolay Timofeyeviç, sizi salamlayıram. Bu gün ölkənizdə bayramdır. SanktPeterburqun 300 illik yubileyi bizim üçün də bayramdır. Bununla əlaqədar sizi təbrik edirəm, bütün Rusiyanı,
prezident Vladimir Vladimiroviçi təbrik edirəm. Mən ona təbrik məktubu göndərmişəm və bu gün sizin
vasitənizlə şifahi təbrikimi də yetirirəm.
N i k o l a y R y a b o v: Möhtərəm cənab Prezident, çox sağ olun. Mən Rusiya üçün də, Azərbaycan üçün
də əlamətdar olan gündə Sizinlə görüşmək imkanına görə özümü xoşbəxt sayıram. İkiqat xoşbəxtəm ki, Sizi
sağlam və gümrah görürəm, Siz iş rejimindəsiniz, səfirləri, əcnəbi qonaqları qəbul edirsiniz, müşavirələr
keçirirsiniz, yəni səmərəli və məhsuldar işləyirsiniz. Bu, bizim üçün çox xoşdur.
Heydər Əliyeviç, bilirsiniz ki, 2003-cü il həm də Sizin səksən illik yubileyiniz ilidir. Bu, həm də
Azərbaycan Respublikasının 85 illik və Sank-Peterburqun 300 illik yubileyi ilidir. Rusiya xalqı qarşısında və
Azərbaycan xalqı qarşısında xidmətlərinizə görə, şəxsən öz adımdan Sizə səmimi-qəlbdən çox böyük təşəkkür
etmək, təbrikimi yetirmək istərdim.
Cənab Prezident, indi isə Vladimir Putinin imzaladığı təbrikin əslini və Rusiyanın ilk prezidenti Boris
Yeltsinin təbrikini Sizə təqdim edirəm. İki prezidentin təbriklərini birlikdə yetirmək diplomat üçün nadir
imkandır. Biz hamımız Rusiyanın dövlət xadimlərindən, siyasətçilərindən, sənayeçilərindən, sahibkarlarından,
elm adamlarından, artistlərindən Sizin ünvanınıza nə qədər çoxsaylı təbrik teleqramları göndərildiyinə diqqət
yetirdik. Çox xoşdur ki, qəzetlərdə dərc edilmiş bu təbriklərin, demək olar, yarısı Rusiyadan göndərilən təbriklər
idi. Əlbəttə, bütün bunlara zirvəsi Sizin müasir Rusiyanın ən yüksək, ən başlıca və mötəbər mükafatı –
Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı ordeni ilə təltif edilməyiniz oldu. Bu mükafata hələ heç bir xarici
dövlət xadimi layiq görülməyibdir. Heç kəs. Zənnimcə, bu qanunauyğundur. Mən sadəcə, xoşbəxtəm ki,
həqiqətən, göstərdiyiniz və fəxr etməyə haqlı olduğunuz xidmətlərə görə Rusiya xalqı Sizə öz dərin hörmətini
nümayiş etdirdiyi bir vaxtda bu ölkədəyəm, Sizinlə ünsiyyətdəyəm. Siz bu xidmətləri keçmiş illərdə, Sovet
İttifaqının iqtisadiyyatının sükanı arxasında olduğunuz vaxt göstərmisiniz. Bunların hamısını bu günədək
xatırlayır və Sizə dərin minnətdarlıq hissləri bəsləyirlər.
Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi fəaliyyətinizin 10 ili də bir tarixdir və olduqca xoş tarixdir. Bu
gün mən xüsusi qeyd etməliyəm ki, hazırda Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan arasında təşəkkül tapmış strateji
tərəfdaşlıq münasibətlərinin memarı və yaradıcısı şəxsən Siz olmusunuz. Vladimir Vladimiroviç Putin
çıxışlarından birində açıq demişdir ki, Heydər Əliyeviç münasibətlərimizdə qapıları açıq saxladı ki, biz
münasibətlərimizi yeni, daha yüksək, xalqlarımızın dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin ruhuna uyğun səviyyəyə
qaldıra bilək. Bütün bunlara görə çox sağ olun.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin indiki vəziyyəti ilə bağlı bəzi məsələlərdən,
hökumətlərarası iqtisadi əməkdaşlıq komissiyasının iclasından danışmaq istəyirəm. Əmtəə dövriyyəsi ötən il 87
faiz, cari ilin üç ayı ərzində isə 20 faizdən çox artmışdır. Bu nəticələr bizi sevindirir və biz onların üzərində
Sizin 2002-ci ilin yanvarında dövlət səfəriniz zamanı verdiyiniz birgə göstərişlər əsasında işləmişik. Müqayisə
üçün demək lazımdır ki, Rusiya–Azərbaycan ticarətinin həcmi Rusiyanın Gürcüstan və Ermənistanla birlikdə
götürdükdə əmtəə dövriyyəsindən 2,2 dəfə artıqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Orada satmağa bir şey yoxdur.
N i k o l a y R y a b o v: Heydər Əliyeviç, orada nə olduğunu bilmirəm, ancaq onu bilirəm ki, ticarət
sahəsində biz yaxşı nəticələr əldə etmişik və ciddi irəliləyişlər vardır. Biz indi energetika sahəsində əlaqələrin
inkişafına xüsusi diqqət yetiririk, aqrar-sənaye kompleksində artıq ciddi müsbət nəticələr vardır. Rusiya
şəhərlərinə kənd təsərrüfatı təyinatlı məhsulların göndərilməsi müntəzəm hal almış, kənd təsərrüfatı
maşınqayırması istehsalında, buraya kombaynlar göndərilməsinə dair lizinq münasibətlərində, mikrobiologiya
komponentləri istehsalında, bitkilərin məhsuldarlığının artırılmasında və bir çox digər sahələrdə əməkdaşlığın
təməli qoyulur. Deməliyəm ki, Moskvada Sizin şəxsən verdiyiniz təkliflərin yerinə yetirilməsi sahəsində
metallurgiya sənayesində, məsələn, alüminium sənayesində əməkdaşlığı fəallaşdırmışıq. Artıq indi demək olar
ki, müsbət nəticə əldə edəcəyik.
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Azərbaycan bu gün iritonnajlı yük avtomobilləri istehsalçısıdır. Burada KAMaz-ların yığılması qaydaya
salınmışdır, lakin biz belə qərara gəldik ki, hər halda, yenidən Gəncəyə qayıdaq və orada QAZEL-lərin – kiçik
tonnajlı avtomobillərin yığılmasına başlayaq. Azərbaycan fermerlərinin də, kiçik sahibkarların da belə maşınlara
ehtiyacı var, onlar şəhərdə də lazımdır. Bir sözlə, Azərbaycanla əməkdaşlıq edərək, Gəncəni də yavaş-yavaş
inkişaf etdirəcəyik.
Bu gün mən ölkələrimizin hesablama palatalarının iclasında oldum, orada mənə dedilər ki, Azərbaycan
respublikasının prezidenti məni qəbul edəcəkdir. Rusiya Federasiyası Hesablama Palatasının sədri Sergey
Stepaşin onun səmimi salamını və bu palataların əməkdaşlığına rəvac verdiyinizə görə təşəkkürünü Sizə
yetirməyi xahiş etdi. Bütün palata tam heyətlə buradadır. Palata xaricə ilk dəfə səfərə çıxaraq Azərbaycana
gəlmişdir və sırf əməli məsələləri – prezidentin büdcə barədə palataya göndərdiyi məktubun təhlilindən tutmuş
büdcə vəsaitindən istifadənin səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi və kadr hazırlığınadək məsələləri müzakirə
edir. Bu, dövlətlərimizin əməkdaşlığının gözəl göstəriciləri, nümunələridir. Burada heç bir siyasət yoxdur,
mənafelərə xidmət edən işgüzar əməkdaşlıq var. Sizin palatanızın yaşı bir ildən bir qədər artıqdır, bu gün qeyd
olunduğu kimi, artıq təcrübə toplayıb və onu Rusiya da öyrənə bilər. Bu çox yaxşıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Rusiya hökuməti adından söylədiyiniz sözlərə görə sizə təşəkkür edirəm. Mən
xəstəliyim dövründə Vladimir Vladimiroviç Putinin xüsusi diqqətini hiss etdim. O mənə tez-tez zəng edir, haləhval tutur və hətta buraya gəlmək istəyirdi. Bildiyiniz kimi, sonra biz bu səfəri təxirə saldıq. Odur ki, mən
bütün bunlara görə ona təşəkkür edirəm. Putin, həqiqətən, həssas qəlbli prezidentdir. Bu çox xoşdur. Yeri
gəlmişkən, haqqında danışdığınız münasibətlər, onların inkişafı Rusiyada, əsasən Vladimir Vladimiroviç
hakimiyyətə gələndən sonra təşəkkül tapmışdır. Ümumiyyətlə, münasibətlər ikitərəfli olmalıdır. Əgər
Azərbaycan əməkdaşlığa çalışırsa, Rusiya tərəfindən isə adekvat cavablar yoxdursa, əlbəttə, nə qədər səy
göstərsən də, bir şey çıxmayacaqdır. Burada isə Rusiya, Vladimir Vladimiroviç daha böyük təşəbbüs göstərdi.
Budur, qısa müddətdə sizin açıqladığınız nəticələr əldə edilmişdir.
Mən yüksək mükafata – Müqəddəs Apostol Andrey Pervozvannı ordeninə görə Vladimir Vladimiroviçə
çox təşəkkür edirəm. Bəli, bu, həqiqətən çox yüksək mükafatdır və sizin dediyiniz kimi, ilk dəfədir ki, əcnəbi
şəxsə verilir. Odur ki, mən bunu xüsusi qiymətləndirirəm və düşünürəm ki, Vladimir Vladimiroviç də görülmüş
işləri qiymətləndirir. Çox sağ olun, mən bizim əməkdaşlığımıza çox şadam. Biz bu yolla gedəcəyik.
N i k o l a y R y a b o v: Heydər Əliyeviç, Sizinlə tamamilə razıyam, bu, iki prezidentin qarşılıqlı
addımları idi, lakin razılaşın ki, Sizin keçmiş sovet məkanındakı rolunuz və missiyanız olduqca böyük və
əhəmiyyətlidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımız üçün nə qədər
əhəmiyyətli şəxsiyyət olduğunu bilirik. Əlbəttə ki, Rusiyanın mövqeyinin, onun prezidentinin hörməti, Sizin dediyiniz kimi, böyük insani keyfiyyətlərinin də təsiri var. Vladimir Vladimiroviç, həqiqətən, həmişə narahatdır,
istəyirdi ki, ona daim məlumat verək, Sizinlə əlaqə saxlayırdı. Bu onu göstərir ki, o Sizi, həqiqətən, hətta mən
deyərdim ki, bir ata kimi sevir. Həqiqətən sevir və dərin hörmət bəsləyir.
Heydər Əliyeviç, bildiyiniz kimi, iyunun 12-də bizim bayramımız – Rusiya günüdür. Əgər imkan
tapsanız, qısa müddətə də olsa, təşrif gətirin.
H e y d ə r Ə l i y e v: Baxarıq. Hələ vaxt var.
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ÖLKƏMİZDƏ SOSİAL-İQTİSADİ VƏZİYYƏT VƏ 2003-cü İL PREZİDENT SEÇKİLƏRİNƏ
HAZIRLIQ BARƏDƏ MƏSƏLƏLƏRİN MÜZAKİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
MÜŞAVİRƏDƏ GİRİŞ SÖZÜ
Prezident sarayı
31 may 2003-cü il
Salam, hörmətli müşavirə iştirakçıları!
Biz bu müşavirəni böyük məqsədlər üçün keçiririk. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə iqtisadiyyat inkişaf edir,
sosial məsələlər həll olunur. Ancaq ola bilər ki, hər yerdə belə deyildir. Bəlkə bəzi yerlərdə problemlər, yaxud
həll olunmayan məsələlər var. Bu xüsusən indi, prezident seçkiləri ərəfəsində çox vacib məsələdir.
İndi kənd yerlərində yaxşı məhsul yetişdirilmişdir. Yığıma başlayacaqlar. Gərək bu il məhsul yığımı heç bir
itki olmadan təmin edilsin. Bu işdə də bizim rayonlara köməyimiz lazımdır.
Nəhayət, biz prezident seçkilərinə gedirik. Bu da bizdən tələb edir ki, indiyə qədər həll olunmamış
məsələlər həll edilsin, bizim seçicilər razı qalsınlar və prezident seçkilərini xoş əhval-ruhiyyə ilə keçirək. Bunlar
bizim bugünkü söhbətimizin əsas mövzularıdır. Ola bilər, başqa məsələlər də olsun. Ona görə də mən sizinlə bu
görüşə gəlmişəm. Yəqin bunun əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, son vaxtlar sizinlə birinci dəfədir
görüşürəm.
Yəqin ki, siz də darıxmısınız, mən də darıxmışam.
Hesab edirəm ki, indi mən sözü Ramiz Mehdiyevə verim, o, əsas məsələləri bildirsin.
R a m i z M e h d i y e v (Prezidentin İcra Aparatının rəhbəri): Bilirsiniz ki, «Seçki Məcəlləsi» Milli
Məclisdə qəbul edilmişdir. Qarşıdakı dövrdə seçkilərə hazırlıq məsələləri ilə ciddi məşğul olunmalıdır.
Prezident Heydər Əliyevin tapşırığı əsasında respublikanın şəhər və rayonlarında mövcud sosial-iqtisadi
problemlərin öyrənilməsi, onların tezliklə həlli üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır.
Sənaye müəssisələrinin işinin gücləndirilməsinə, yeni iş yerlərinin açılmasına kömək etmək üçün müvafiq
qurumlarla birlikdə konkret tədbirlər işləyib hazırlamaq zəruridir. Əhali tərəfindən qaldırılan məsələlərin, o
cümlədən aqrar sektorda çalışanların ehtiyaclarının, habelə sosial problemlərin öyrənilməsi və bunların aradan
qaldırılması üçün tədbirlər görülməsi, sosial müdafiəyə və yardıma ehtiyacı olan insanlara, o cümlədən
müharibə iştirakçılarına və əlillərə xüsusi qayğı göstərilməsi, gənclərin asudə vaxtının təşkilinə fikir verilməsi,
siyasi təbliğat işlərinin gücləndirilməsi və s. qarşıda duran əsas məsələlərdir.
Prezident seçkilərinin açıq, şəffaf və mütəşəkkil keçirilməsi üçün bütün lazımi tədbirlər həyata keçiriləcək,
seçki dairələri və məntəqələrinin yerləşdiyi binaların lazımi avadanlıq və texniki vasitələrlə təmin olunması,
seçki komissiyalarının normal işləməsi üçün bütün imkanlar yaradılacaqdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Siz bilirsiniz, mən bir də xatırlatmaq istəyirəm ki, biz seçkiləri tam şəffaf, tam
ədalətli, tam aşkarlıq şəraitində keçirməliyik. Heç bir qanun pozuntusuna, qaydaların pozuntusuna yol
verilməməlidir və siz indidən bu rayonlarda lazımi işi aparmalısınız ki, camaat daha da çox öyrənsin. O
cümlədən seçki məntəqələrinin üzvləri öyrənsinlər ki, bu çox mühüm məsələdir. Ona görə mən xahiş edirəm ki,
bu məsələyə ciddi yanaşasınız.
İkinci məsələ, siz yerlərdə həm icra orqanları ilə, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatlarının
nümayəndələri ilə birgə işləməlisiniz. Hər yerdə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaxşı təşkilatı var. Ola bilər,
onlar nöqsanları, səhvləri, xüsusən sosial-iqtisadi məsələləri sizə daha da doğru çatdırsınlar. Ona görə gərək siz
hər yerdə vəziyyəti tam öyrənəsiniz və harada hansı işi görmək lazımdırsa, müəyyən edəsiniz. Buna vaxt var və
bu müddətdə bunları tam həll edib seçkilərə yaxşı şəraitdə getməliyik.
Ə l i Ə h m ə d o v(Yeni Azərbaycan Partiyasının icraçı katibi): Hörmətli müşavirə iştirakçıları, icazə
verin qarşıdan gələn prezident seçkilərinin yüksək səviyyədə keçirilməsi üçün partiyanın sədri tərəfindən verilən
tapşırıq və tövsiyələr əsasında görülən işlərin istiqamətləri barədə məlumat verim. Mən seçkilərin müasir
tələblərə, demokratiya şəraitinə uyğun keçirilməsi üçün işlənib hazırlanmış hərtərəfli konsepsiya əsasında YAPın yerli strukturlarına müvafiq tapşırıqlar vermişəm. Biz partiyanın malik olduğu böyük potensialdan səmərəli
istifadə etməklə, ötən 10 il ərzində Azərbaycan prezidentinin gördüyü işləri geniş təbliğ və izah etməklə
seçicilərin fəallığını yüksəltməyə, YAP-ın namizədi cənab Heydər Əliyevin tam dəstəklənməsinə nail olacağıq.
Əli Əhmədov seçicilərlə fərdi görüşlərin keçirilməsindən, seçki komissiyalarında YAP-ın təmsilçilərinin
müəyyənləşdirilməsindən və digər məsələlərdən də danışdı.
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YEKUN NİTQİ
Biz bu seçkilərdə Azərbaycanda yüksək demokratiyanın olduğunu göstərməliyik, buna nail olmalıyıq.
İki ay bundan öncə Amerika Birləşmiş Ştatlarının «Respublikaçılar» İnstitutu ABŞ-dakı Xüsusi Sosial
Mərkəzin nümayəndələri ilə birlikdə Azərbaycanda çox yüksək, peşəkar səviyyədə sorğu keçiriblər. Onun
nəticəsini bizə də, müxalifət partiyalarının başçılarına da veriblər. O sorğuda belə sual qoyulub ki, əgər indi
seçkilər keçirilsə, siz kimə səs verəcəksiniz?
69 faiz Yeni Azərbaycan Partiyasına, yəni Heydər Əliyevə səs veribdir. 7 faiz Müsavat Partiyasına, 4 faiz
AXCP-yə, 3 faiz ADP-yə səs veribdir.
Konkret şəxslər üzrə keçirilən sorğuların nəticələri belə olmuşdur: Heydər Əliyev 64 faiz, İsa Qəmbər 7
faiz, Əli Kərimli 4 faiz, Etibar Məmmədov 3 faiz, Rəsul Quliyev 3 faiz, Ayaz Mütəllibov 3 faiz.
Bu bizim sorğu deyil ki?! Bu tamamilə müstəqil və bilirsiniz ki, hər bir ölkədə, o cümlədən Azərbaycanda
demokratiyanı yüksəltməkdə, inkişaf etdirməkdə çox maraqlı olan bir ölkənin nümayəndələrinin keçirdiyi
sorğudur.
Burada bizim də sorğu mərkəzlərimiz var. Onlar da daim sorğu aparırlar. Onların aldığı nəticələr həmin
dediyim bu nəticələrlə, demək olar, eynidir. Demək, biz bir neçə yerdə belə sorğular keçirmişik. Seçkidə qalib
gəlmək üçün 51 faiz səs almaq lazımdır. Amma bizim bu gün 69 faizimiz var. Bu hələ seçkilərdə neçə ay əvvəl
keçirilmiş sorğunun nəticələridir. Ancaq seçki kampaniyasının gedişində, apardığımız işlər nəticəsində bu
göstəricilər bizim xeyrimizə, Yeni Azərbaycan Partiyasının xeyrinə daha da yüksək olacaqdır.
Ona görə bunları nəzərə alaraq, bunları bilərək, yerlərdə işi daha da gücləndirməliyik. Bu o demək deyil ki,
biz bunu seçkilərqabağı edirik. Bu bizim borcumuzdur, gələcəkdə də vaxtaşırı bu tədbirləri keçirəcəyik. Bu
borcumuzdur ki, yerlərdə – hər bir şəhərdə, rayonda, qəsəbədə, kənddə bütün vəziyyəti bilək və həll olunmayan
məsələləri həll edək. Ona görə də mən sizdən xahiş edirəm ki, bu tapşırıqlara tam ciddiyyətlə yanaşısınız və
göstərəsiniz ki, bəli, Azərbaycanda azadlıq var, demokratiya var, hüquqi dövlət var. Bu sizin vəzifənizdir.
Sağ olun.
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BÖYÜK BRİTANİYANIN ENERGETİKA VƏ SƏNAYE NAZİRİ BRAYAN UİLSONUN
BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
3 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir, Azərbaycana xoş gəlmisiniz. Biz Xəzər dənizində neft çıxarmaq
üçün İngiltərə ilə çox geniş əməkdaşlıq edirik. Demək olar ki, indi burada işləyən bütün şirkətlərin hamısından
ən böyüyü bp-dir. Ona görə bizim əlaqələrimiz dövlət tərəfindəndir və daimi olmalıdır. Biz artıq Bakı–Tbilisi–
Ceyhan ixrac kəmərinin tikintisinə başladıq və 2004-cü ilin sonuna qədər onu bitirəcəyik. Buyurun.
B r a y a n U i l s o n: Cənab Prezident, bizimlə görüşdüyünüzə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək
istəyirəm. Çox xoşdur ki, burada, Bakıda yenidən beynəlxalq sərgidə iştirak edirəm. Bu sərgiyə üçüncü dəfədir
gəlirəm. Mən həm də Baş nazir Toni Bleyrin səmimi salamlarını Sizə yetirirəm. O çox şaddır ki, Siz
sağalmısınız.
İcazə verin, Sizi 80 illik yubileyiniz və Azərbaycan Respublikasının milli günü münasibətilə təbrik edim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
B r a y a n U i l s o n: Cənab Prezident, biz Sizinlə bundan əvvəl də görüşmüşük, neft və qaz barəsində
ətraflı söhbətlər etmişik. Çox şadam, bu gün öz gözlərimlə görə bilirəm ki, nəzərdə tutduğumuz və haqqında
danışdığımız bütün layihələrin hamısı həyata keçmək üzrədir. İşlər qaydasında gedir. Bunlar üçün işçi qüvvəsi
səfərbər olunubdur. Biz də Azərbaycanın inkişafı üçün öz töhfəmizi verə bilirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, razıyam.
B r a y a n U i l s o n: Cənab Prezident, əlbəttə, heç şübhəsiz ki, bütün bu layihələrin yerinə yetirilməsi
Sizin uzaqgörənliyiniz sayəsində mümkün olmuşdur. Mən çox şadam ki, Böyük Britaniya şirkətləri də burada
həlledici rol oynayırlar. Beləliklə, biz əlaqələri Siz dediyiniz kimi inkişaf etdiririk. Elə bilirəm ki, qarşımızda
növbəti layihə «Şahdəniz» olacaqdır və bu layihə üzrə də biz qaz kəməri çəkməliyik. Ümid edirəm ki, hər şey
Azərbaycan üçün müsbət nəticələnəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Sizin sözlərinizə görə təşəkkür edirəm. Sizə bildirirəm ki, biz bp ilə,
Böyük Britaniyanın digər şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı həmişə davam etdirəcəyik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan əsas
ixrac neft kəməri 2004-cü ilin sonunda tamamilə qurtaracaqdır. Artıq biz Ceyhana böyük neft ixrac edəcəyik.
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ JANDARM QÜVVƏLƏRİNİN BAŞ KOMANDANI, ORDU
GENERALI M.ŞENER ERUYGUR VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN ŞƏXSLƏRLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
3 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Xoş gəlmisiniz! Sizin gəlməyinizdən çox məmnunam.
Biz Silahlı Qüvvələrimizin hamısını Türkiyə modeli əsasında, Türkiyədən nümunə götürərək qururuq.
Burada da sizin nümayəndələr var, onlar bizə kömək edirlər.
M.Ş e n e r E r u y g u r: Hörmətli Cümhur başqanım, vaxt ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə Sizə
minnətdarlığımı bildirirəm. Buraya gəldiyim andan etibarən çox böyük qonaqpərvərlik gördüm. Buna görə də
ayrıca təşəkkür edirəm.
Azərbaycana səfərə gəlmək ərəfəsində Baş Qərargah rəisimizi ziyarət edib, onun istəyini də öyrəndim. O,
zati-alinizə səmimi salamlarını, hörmət və ehtiramını çatdırmağı xahiş etdi. Mən də bunu ərz etməkdən böyük
qürur duyuram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
M.Ş e n e r E r u y g u r: Hörmətli Cümhur başqanım, mən 1992-ci ildə Azərbaycanı ziyarət etmişdim.
Keçən illər ərzində Azərbaycanda, Bakıda çox gözəl inkişafı görməkdən məmnunluq duydum. Bunu da zatialinizə söyləməyi borc bilirəm. İcazənizlə, bəzi məsələlər barədə qısa məlumat verərdim.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bir-iki kəlmə demək istəyirəm. 1992-ci ildə siz Azərbaycanı çox pis
vəziyyətdə görmüsünüz.
M.Ş e n e r E r u y g u r: Bəli.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1993-cü ilin əvvəllərində Xalq Cəbhəsi – onlar hakimiyyətdə bir il qaldılar – işləri
apara bilmədi. Sonra bəzi ordu nümayəndələri, Gəncədən bir dəstə gəlib onlara qarşı hücum etdilər.
Mən onda Naxçıvanda idim, orada yaşayırdım. Məni buraya onlar özləri dəvət etdilər. Gəlmək istəmirdim,
ancaq sonra fikirləşdim ki, bizim Vətənimizdir, gedim, görüm burada niyə belə hadisələr olur. Gəldim, Əbülfəz
Elçibəy qaçdı, dağa getdi, onun orada kəndi var. O biriləri də oraya-buraya. Burada xaos idi, iqtisadiyyat
dağıdılmışdı. İnsanlar bir-biri ilə pis münasibətdə idilər. Biz işləməyə başladıq.
1994-cü ildə Gəncədən və başqa yerlərdən dövlət çevrilişi etməyə çalışdılar. Silahsız, filansız qarşısını
aldıq. Mən televiziya ilə xalqa müraciət etdim. Axşam idi, saat 10-da. Bir saatdan sonra buradakı meydan
insanlarla dolmuşdu. Onlar bizi müdafiə elədilər, biz də çevriliş cəhdinin qarşısını ala bildik.
Sonra, 1995-ci ildə polkovnik Rövşən Cavadov silah toplamağa başladı. Bakıda bir yerdə yığışdılar və bizə
ultimatum verdilər ki, hakimiyyətdən getməlisiniz. Hətta o vaxt Moskvadan, başqa yerlərdən jurnalistlər
gəlmişdi. Çünki çox maraqlı idi. Hətta bəzi televiziya kanalları deyirdilər ki, hakimiyyət artıq Rövşən
Cavadovdadır.
Mən onlarla çox, bir neçə gün danışıq apardım. Hətta Cavadovun atası ilə də görüşdüm, onunla danışıq
apardım. Bir şey çıxmadı. Onlar buraya, Prezident sarayına, Milli Məclisə, bizim Müdafiə Nazirliyinə hücum
etmək istəyirdilər. Onda biz silah işlətməyə məcbur olduq. Çünki onlar silahlı idilər. Orada vuruşma oldu.
Bilmirəm, 36, ya 40 adam onlardan həlak oldu, təxminən 30–32 nəfər də bizdən həlak oldu. Amma onları
tamamilə dağıtdıq. Ondan sonra onların ayrı-ayrı nümayəndələri gəlib burada təxribat etmək istəyirdilər, imkan
vermədik.
Belə bir şəraitdə biz 1993-cü ildən iqtisadiyyatla məşğul olurduq. Ancaq bu dediklərim bizim vaxtımızı çox
alırdı. Bu işləri qurtarandan sonra iqtisadiyyatın inkişafına, sosial məsələlərə ciddi fikir verməyə başladıq. Mən
sizə deyim ki, 1996-cı ildən 2002-ci ilə qədər bütün göstəricilərin hamısı yüksəkdir. Gəlirlərimiz var. Məsələn,
1992-ci ildə Azərbaycanın büdcəsi bilmirəm, deyəsən təxminən 100 milyon dollar idi. Amma bizim
gördüyümüz işlər nəticəsində indi Azərbaycanın büdcəsi 1 milyard 200 milyon dollardır. Bunlar hamısı bizə
imkan verdi ki, sosial məsələləri həll edək. Eyni zamanda, Bakı şəhərinə fikir verək. İndi burada böyük evlər
tikilib, küçələr çox yaxşı vəziyyətdədir. Şəhərdə camaat çox rahat yaşayır, hər şey etmişik. Bunları dedim ki, siz
biləsiniz.
M.Ş e n e r E r u y g u r: Cənab Prezident, mən bunlar barədə hörmətli nazirinizə də bildirdim. Təbiidir,
iqtisadi çətinliklər olacaqdır. Hər halda, bu da müəyyən zamandan sonra ötüb keçəcəkdir. İcazə versəniz, qısaca
məlumat vermək istəyirəm.
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Ölkələrimiz arasında müştərək tarixi mədəni birlik olduğuna görə, biz Azərbaycanla münasibətlərimizə çox
böyük əhəmiyyət veririk. Azərbaycan-Türkiyə əlaqələrində, ilk növbədə, bir-birinin daxili işlərinə qarışmamaq
prinsipinə əsaslanaraq, iki ölkənin xoşbəxtliyini, rifahını arzulayaraq, əlimizdən gələn hər cür köməyin
göstərilməsi ilə bağlı fikirlərimizi zati-alinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu baxımdan böyük əhəmiyyət verdiyimiz
bir ölkədə olmağımdan duyduğum məmnunluğu yenidən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin səviyyəsini göstərmək baxımından Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft kəməri və Bakı–Tbilisi–Ərzurum
qaz kəməri layihəsi çərçivəsindəki əməkdaşlığımız bütün ölkələr tərəfindən qibtə ilə baxılan səviyyədədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Ərzurum sizin vətəninizdir.
M.Ş e n e r E r u y g u r: Buna görə də xoşbəxtlik hissləri keçirirəm. Zati-alinizin dəfələrlə ifadə etdiyi
«Bir millət, iki dövlət» müdrik kəlamına biz də ürəkdən şərikik. Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvanın
inkişafı məsələsinə də biz böyük əhəmiyyət veririk. Sizin də çox yaxşı bildiyiniz kimi, biz Türkiyə Silahlı
Qüvvələri olaraq Naxçıvana da hər cür dəstək və qayğı göstərməyə çalışır, qardaşlarımıza kömək etməkdən
qürur və sevinc hissi duyuruq.
Hörmətli cənab Prezident, Sizin çox yaxşı bildiyiniz kimi, 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş
Ştatlarında baş verən hadisələrdən sonra dünya terrorizm anlayışında yeni bir dövrə daxil olmuşdur. Bu
çərçivədə terrorla mübarizədə əməkdaşlıq məsələsində yeni imkanlar açılmışdır. Amma Türkiyə bundan əvvəlki
dövrdə illər boyu terrorizmlə mübarizədə çox vaxt yalqız qalmışdı. Ancaq sentyabr hadisələrinə baxmayaraq,
hələ də bu əməkdaşlığın arzuedilməz səviyyədə olduğuna inanmırıq. Biz Türkiyə olaraq Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı tərəfindən terrorun bir tərəfinin müəyyənləşməsinin və buna qarşı çıxan ölkələrin müəyyən zamanlarda
BMT tərəfindən terroru dəstəkləyən ölkələr kimi ictimaiyyətə təqdim edilməsinin faydalı olacağını düşünürük.
BMT-nin 1373 nömrəli qərarının, heç bir ayrı-seçkilik olmadan, bütün terror fəaliyyətlərinə tətbiq edilməsinin
faydalı olacağını düşünürük.
Çox yaxşı bildiyimiz kimi, 2002-ci ilin aprel ayında Trabzonda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə arasında
terrorizmə, mütəşəkkil cinayətkarlığa və digər ağır cinayətlərlə mübarizəyə dair əməkdaşlıq sazişi
imzalanmışdır.
Siz həmin mərasimdə iştirak edirdiniz. Bu sazişin qüvvəyə minməsinin həmin sahədəki əməkdaşlığa təkan
verəcəyinə inanırıq. Mən hörmətli nazirinizlə görüşümdə bildirdim, biz Türkiyə Jandarm Qüvvələri olaraq Qala
qəsəbəsindəki fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Sizin Daxili Qoşunlar komandanını arzu etdiyi zaman
Türkiyədə qarşılayıb, imkanlarımız çərçivəsində yardım göstərməyə hazır olduğumuzu zati-alinizin diqqətinə
çatdırmaq istəyirəm.
1993-cü ildən bu yana Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə ləvazimat və təlim sahəsində göstərdiyimiz yardım
Sizə məlumdur. İndiyə qədər 1600 nəfərə yaxın azərbaycanlıya Türkiyədə, 25 min nəfərə isə Azərbaycanda
təlim keçilmişdir. Biz bununla bağlı çox böyük xoşbəxt hisslər keçiririk. Eyni zamanda, 1992-ci illə müqayisədə
əsgərlərin hər cəhətdən dəyişdiyini gördükdə sevinc hissləri duyuruq.
Cənab Prezident, vaxtınızı çox almaq istəmirəm, məni qəbul etdiyinizə görə Sizə bir daha minnətdarlığımı
bildirirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Azərbaycan da terrorizmlə çox illərdir mübarizə aparır. Mənim sizə dediyim o iki
dövlət çevrilişinə cəhd də elə terrordur, onlar terroristlərdir. Biz onların qarşısını aldıq. Başqa belə hadisələr də
olub, biz onlarla qəti mübarizə aparmışıq.
Amerikada 11 sentyabr hadisəsindən sonra biz bu işləri daha da gücləndiririk və nəhayət, Amerika İraqı
tərksilah etmək üçün başladığı kampaniyada Azərbaycan Amerika–Britaniya koalisiyasının üzvü oldu. Biz
bütün sahələrə ciddi fikir veririk. İndi terrorizm çox qorxulu bir hal olduğuna görə, təbiidir ki, daha da ciddi
olmaq lazımdır.
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ABŞ DÖVLƏT DEPARTAMENTİNİN XƏZƏRİN ENERJİ DİPLOMATİYASI ÜZRƏ
MÜŞAVİRİ STİVEN MƏNNİN RƏHBƏRLİK ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ
GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
4 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Cənab Stiven Mənn, xoş gəlmisiniz. Sizinlə bizim çox sıx əlaqəmiz var, tez-tez
görüşürük və siz Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəzərin enerji diplomatiyası üzrə müşaviri kimi, çox faydalı
fəaliyyət göstərirsiniz. Sizə təşəkkür edirəm.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, Sizinlə görüşmək həmişə böyük şərəfdir. Elə bilirəm ki, bu gün
bizim yaxşı xəbərlərimiz var. Sizinlə yaxşı məsələləri müzakirə edəcəyik. Lakin bundan əvvəl icazə verin, Sizi
80 illiyiniz münasibətilə təbrik edim. Dövlət katibi Kolin Pauell Sizə ən səmimi, xoş salamlarını göndərmişdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Prezident Corc Buş Respublika günü münasibətilə təbrik məktubu
göndərmişdi. Eyni zamanda, Bakıda keçirilən neft-qaz sərgisində siz prezident Buşun sərgi ilə əlaqədar
teleqramını oxudunuz.
Bu hadisələr bizi çox sevindirir və prezident Buşun Azərbaycana diqqətinin artdığını göstərir. Mən çox
məmnunam. Mən də cavab məktubları yazacağam. Bunlara görə təşəkkür edirəm. Xahiş edirəm, mənim
salamımı və xoş arzularımı prezident Buşa çatdırasınız.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, mən geri qayıdarkən Sizin salamlarınızı prezident Buşa yetirəcəyəm.
Sərgi zamanı mənim oxuduğum məktubdan yəqin Sizə məlum oldu ki, əldə edilmiş tərəqqidə prezident Buşun
da rolu az deyildi.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir.
S t i v e n M ə n n: Cənab Prezident, eyni zamanda, biz amerikalılar da Sizin bu işə böyük dəstəyinizi,
hökumətinizin səylərini yüksək qiymətləndiririk. Sizi əmin etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları
Azərbaycanda enerji sahəsinin inkişafına bundan sonra da böyük diqqət yetirəcək və onu dəstəkləyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm.
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞININ NEFT VƏ MİNERAL SƏRVƏTLƏR NAZİRİ ƏLİ
BİN İBRAHİM ƏN-NƏİMİNİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
4 iyun 2003-cü il
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Zati-aliləri cənab Prezident, vaxt ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə
Sizə dərin minnətdarlığımı bildirir və bu görüşdən böyük şərəf duyduğumu bildirirəm. Mən ilk əvvəl, kral Fəhd
ibn Əbdüləziz Al Səudun salamlarını, xoş arzularını Sizə yetirirəm. Eyni zamanda, vəliəhd Abdullah ibn
Əbdüləziz Al Səudun salamını və xoş arzusunu Sizə çatdırıram. İkinci vəliəhd Sultan ibn Əbdüləziz Al Səudun
da Sizə səmimi salamı vardır. Onların hamısı Azərbaycana tərəqqi arzulayır və Sizə ən xoş diləklərini yetirir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olsunlar. Xahiş edirəm mənim də ən xoş arzularımı və salamımı onların
hamısına çatdırasınız.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, sağ olun. Sizin salamlarınızı krala çatdırmaq
mənim üçün başucalığı olacaqdır.
Səudiyyə Ərəbistanında biz Sizin siyasətinizi, xüsusilə də neft və qaz sahəsindəki siyasətinizi daim
izləyirik. İnanırıq ki, ölkənizin karbohidrogen ehtiyatlarının dünya üçün açılması Sizin tərəfinizdən atılan
müdrik bir addım idi. Biz Sizin bu addımınızı tam dəstəkləyirik.
Eyni zamanda, beynəlxalq neft bazarının inkişaf etdirilməsi bizi çox maraqlandırır. Biz istəyirik ki,
beynəlxalq neft bazarı həm istehsalçılar, həm də istehlakçılar üçün sabit və ədalətli olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz də bunu istəyirik.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Düşünürəm ki, Səudiyyə Ərəbistanı və Azərbaycan
Respublikasının bu sahədə birgə işləmək üçün geniş imkanları vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən sizin fikrinizlə razıyam. Dünyada neftin qiyməti gərək həmişə sabit olsun.
Mən istərdim ki, bundan aşağı düşməsin. İndi 28 dollardır. Bu, yaxşı rəqəmdir. Sizin ölkə OPEK-in üzvüdür və
böyük imkanlarınız var ki, bu qiymət aşağı düşməsin.
Ə l i b i n İ b r a h i m Ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, biz şərəf duyuruq ki, Səudiyyə Ərəbistanı OPEK
ölkələri içərisində liderdir. Biz daim çalışırıq ki, bir barrel xam neftin qiyməti 22–28 dollar arasında olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: 28 dollar.
Ə l i b i n İ b r a h i m Ə n-N ə i m i: Biz çalışırıq 28 dollar olsun. Amma Zati-aliləri, Sizə bildirim ki,
bugünkü qiymət təxminən 27 dollardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Qoy 27 olsun.
Ə l i b i n İ b r a h i m Ə n-N ə i m i: Çalışacağıq ki, 28-ə qaldıraq. Bu məqsədə yetmək üçün bizə
əməkdaşlıq lazımdır. Əslində, biz bu əməkdaşlığı həmişə axtarırıq. İstər OPEK-in üzvü, istərsə də neft hasil
edən digər ölkə olsun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Biz bu barədə sizinlə əməkdaşlığa hazırıq.
Ə l i b i n İ b r a h i m Ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, sağ olun. Artıq bu əməkdaşlığın ruhunu sizin
ölkəyə gəldiyim gündən həm mənə olan münasibətdən, həm də sizin ekspertlərinizlə olan müzakirələrdən hiss
edirəm.
Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, son dörd ildə bizim bu əməkdaşlığımız kifayət qədər uğurlu olubdur.
Biz əsas istehsalçılarla əməkdaşlığı yaxşı aparmışıq və nail olmuşuq ki, neft bazarında qiymətlər həm hasilatçılar, həm də istehlakçılar üçün sabit və ədalətli olsun. Haqqında danışdığımız 22–28 dollar arasındakı qiymət –
əlbəttə, bizim istədiyimiz 28-dir – hamı üçün sərfəlidir. Ən vacibi isə odur ki, bu, beynəlxalq neft şirkətləri üçün
olduqca mühüm rəqəmdir.
Yəni onların marağı olur ki, neft hasil edən ölkələrə sərmayələrini daha da artırsınlar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Doğrudur, düz deyirsiniz.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Biz Səudiyyə Ərəbistanında çox
ümid edirik ki, bu sahədə, Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsində əməkdaşlığımız davam
edəcəkdir, daha da genişlənəcəkdir. Düşünürəm ki, gələcəkdə informasiya mübadiləsini artırmaq, ekspertlər,
mütəxəssislər mübadiləsini genişləndirmək vacibdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun. Mən sizin dediklərinizlə razıyam. İndiyə qədər sizin ölkə ilə neft
sahəsində əməkdaşlığımız, demək olar ki, olmayıbdır. İndi təşəbbüs sizin tərəfinizdən olmalıdır. Biz bu
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əməkdaşlığa çox geniş səviyyədə hazırıq. Əgər siz Azərbaycanla əlaqələri yaxşı inkişaf etdirsəniz, biz bundan
məmnun olacağıq.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Bu mənim sizin ölkəyə ilk
səfərimdir. Elə ilk səfərim vaxtı da özümlə dəvətnamələr gətirmişəm. Həm sizin Yanacaq və Energetika
nazirinizi, həm də Dövlət Neft Şirkətinin birinci vitse-prezidentini öz ölkəmizə dəvət edirik. Biz gərək
Azərbaycanda və Səudiyyə Ərəbistanında neft sahəsinin inkişafı ilə bağlı əməkdaşlıq edək.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun, mən razıyam. Amma neft sahəsindən savayı, Səudiyyə Ərəbistanı ilə
əməkdaşlığımız var. Səudiyyə Ərəbistanı burada müəyyən təşkilatlar yaradıbdır, səfir bunu bilir. Onlar burada
yaxşı fəaliyyət göstərirlər və qaçqınlara, başqalarına yardım edirlər. Mən buna görə təşəkkür edirəm. Güman
edirəm ki, bu yardımlar gələcəkdə də davam edəcəkdir.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, mən də əminəm, ölkələrimiz arasında əlaqələr var
və bunlar daha da güclənəcəkdir. Amma tutduğum vəzifə məndən tələb edir ki, enerji məsələləri ilə məşğul
olum. Ona görə də mən bu məsələ ilə ciddi məşğul oluram. Çünki hər iki ölkənin uğuru, əslində, bu sahənin
inkişafından çox asılıdır.
Zati-aliləri, çox sağ olun ki, iş cədvəlinizdən vaxt ayırdınız, məni qəbul etdiniz. Ümid etmək istəyirəm ki,
ölkələrimiz arasında rəsmi səfərlər artacaq və əlaqələr daha da genişləcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bir daha xahiş edirəm ki, mənim salamımı, ən xoş arzularımı kral Fəhd ibn
Əbdüləziz Al Səuda və ölkənizin vəliəhdi Abdullah ibn Əbdüləziz Al Səuda çatdırasınız.
Ə l i b i n İ b r a h i m ə n-N ə i m i: Cənab Prezident, çox sağ olun. Sizin salamlarınızı və xoş
arzularınızı böyük məmnuniyyətlə çatdıracağam.
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SƏUDİYYƏ ƏRƏBİSTANI KRALLIĞININ ŞURA MƏCLİSİNİN SƏDRİ SALEH BİN
ABDULLA HÜMEYDİN BAŞÇILIQ ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
7 iyun 2003-cü il
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Zati-aliləri, vaxt ayırıb bizi qəbul etdiyinizə görə
minnətdarlığımı bildirir və bu görüşdən böyük şərəf duyduğumu söyləyirəm. İcazə verin, iki müqəddəs
məscidin xadiminin, vəliəhdin və Nazirlər Şurası sədrinin, eləcə də Səudiyyə Ərəbistanı xalqının səmimi salamlarını, xoş arzularını Sizə yetirim.
Azərbaycan parlamentinin sədrinə səmimi təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik ki, bizə belə bir dəvət
göndərdi və ziyarətimiz üçün çox yaxşı proqram hazırlandı. Səfərimiz çox maraqlı və səmərəli keçdi. Qəti
əminik ki, bu Sizin müdrik tövsiyələriniz və tapşırıqlarınız əsasında belə təşkil olunmuşdu.
Zati-aliləriniz yaxşı bilir ki, bizim səfərimiz ölkələrimiz arasında qardaşlıq və dostluq əlaqələrinin daha da
möhkəmlənməsi işinə xidmət edir. Çox sevinirik ki, ölkələrimiz arasındakı əlaqələr artıq həyatın müxtəlif
sahələrində, o cümlədən siyasi, iqtisadi, turizm, mədəniyyət və başqa sahələrdə inkişaf etməyə başlamışdır.
Milli Məclisin sədri ilə danışıqlarımız çox səmərəli keçdi. Biz dostluq qrupu yaratdıq və razılaşdıq ki,
parlament nümayəndə heyətlərinin mübadiləsini həyata keçirək, beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətimizi
əlaqələndirək. Bu səfərimiz zamanı Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının sabit
və qətiyyətli mövqeyini bir daha vurğuladıq. Əlbəttə, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının bu mövqeyi onun islami
mövqeyindən irəli gəlir.
Allah-təala Səudiyyə Ərəbistanı Krallığına belə bir şərafət qismət edib ki, məhz Qurani-Kərim orada nazil
olub, islamın peyğəmbəri orada anadan olub və islamın müqəddəs ocaqları bu ölkədədir. Əlbəttə, Səudiyyə
Ərəbistanı Krallığı bu şərafətlə fəxr edir və bu şərafətdən doğan məsuliyyətini, müsəlman qardaşları
qarşısındakı məsuliyyətini də hiss edir. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının müsəlmanların problemləri ilə bağlı
sabit və qətiyyətli mövqeyi məhz bundan irəli gəlir.
Biz ölkəmizin iqtisadi vəziyyətindən və dünya miqyasındakı yerindən çıxış edərək, belə bir mövqe tuturuq.
Eyni zamanda, ölkəmizin beynəlxalq forumlardakı yerindən də istifadə edərək bu mövqedəyik. Bu mənada
ölkəmiz çalışır ki, onun mövqeyi həmişə haqq və ədalətin müdafiəsi mövqeyi olsun. Əlbəttə, mənim üçün çox
xoşdur ki, zati-alinizin hüzurundayam. Mənə verilən belə gözəl fürsətdən sui-istifadə edib söhbəti uzatmaq
istəmirəm. Amma çox istərdim ki, Sizin hüzurunuzda saatlarla olam.
Mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının qədim tarixi, zəngin adət-ənənələrə malik
olması ilə biz də fəxr edirik. Biz Sizin müdrik rəhbərliyinizlə Azərbaycana, xalqınıza daha böyük irəliləyiş və
tərəqqi arzulayırıq. Çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizin çox dəyərli sözlərinizi yüksək qiymətləndirirəm. Mən də bu sözləri demək
istəyirdim. Amma bu sözlərin hamısını dediniz. Elə bil ki, mənim fikirlərimi oxudunuz.
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Zati-aliləri, bu mənim üçün böyük şərəfdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Amma bir neçə kəlmə demək istəyirəm.
Səudiyyə Ərəbistanı ilə Azərbaycan arasında çox sıx dostluq əlaqələri var. Mənim Səudiyyə Ərəbistanına
səfərimdən sonra bu əlaqələr daha da inkişaf edib, genişlənibdir. Biz buna çox şadıq. Bu əlaqələr bütün sahələri
əhatə edir. Mən çox şadam ki, bütün sahələrdə biz dostluq edirik.
Səudiyyə Ərəbistanı böyük tarixə malik olan dövlətdir. İslamın peyğəmbəri də orada anadan olub, QuraniKərim də orada yazılıbdır.
Beləliklə, Səudiyyə Ərəbistanı bütün islamiyyətin köküdür. Biz müsəlmanıq və müsəlmanlığımızı qoruyub
saxlamışıq. Baxmayaraq ki, elə şəraitdə yaşamışıq ki, bu, mümkün deyildi. Müsəlman kimi, biz həmişə
Səudiyyə Ərəbistanına hörmət edirik, əlaqələrimizi daha da genişləndirmək istəyirik və bu əlaqələrdən daha da
səmərəli istifadə etmək istəyirik. Çünki bütün sahələrdə əməkdaşlıq var. Amma onların böyük nəticələri yoxdur.
Lazımdır ki, bizim əməkdaşlığımız daha da sıx olsun və konkret nəticələr versin. Düşünürəm ki, siz də belə
fikirdəsiniz.
Səudiyyə Ərəbistanında bizim tələbələr oxuyur. 30 tələbənin oxuması çox yaxşı haldır. Orada
Azərbaycandan 180 həkim işləyir.
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S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Səudiyyə Ərəbistanının bəzi sərmayədarları da Azərbaycanda
fəaliyyət göstərir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəli. Amma biz istərdik ki, bu sərmayələr daha da çox olsun. Çünki bizdə buna
imkanlar var. Yaxşı olar ki, siz sərmayənizi burada işə qoyasınız, nəinki başqa yerdə.
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Ona görə də biz bu gün İqtisadi İnkişaf Nazirliyində olduq və bu
məsələləri nazirlə müzakirə etdik. Bizim Şura Məclisinin bəzi üzvləri biznesmendirlər. Onlar da bizim
söhbətimizdə iştirak etdilər və bu məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardılar.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox məmnunam. Əməkdaşlıq inkişaf etməlidir. Biz daha da yaxın olmalıyıq.
Bizim əlaqələrimiz sarsılmazdır.
Mən Məkkədə, Mədinədə oldum. Məkkədə heyrətamiz bir mənzərə gördüm. Sizin İslam dini qarşısında
böyük xidmətiniz ondan ibarətdir ki, bütün çətin dövrlərdə Məhəmməd peyğəmbərin qəbrini qoruyub
saxlamısınız, Qurani-Kərimi qoruyub saxlamısınız və hamısını dünyaya bəxş etmisiniz. İndi o saraylar çox
zəngindir. Bəlkə də bir milyon, iki milyon insan bu saraylarda eyni vaxtda namaz qılır.
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Zati-aliləri, binanın özü bir milyon adamın namaz qılmasına
imkan verir. Amma binanın, məscidin ətrafındakı sahə ondan da artıq adamların namaz qılmasına imkan verir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox yaxşı. Mən bunları görəndə düşündüm, Səudiyyə Ərəbistanı indi zəngin
dövlətdir. Amma keçmişdə belə zəngin olmayıbdır. Zəngin olmadığı dövrdə oranı qurub, yaradıb və mühafizə
edibdir.
Sizin dövlətiniz, hörmətli kral çox iş görüblər. Mən bunu yüksək qiymətləndirirəm. Xahiş edirəm, mənim
səmimi salamlarımı, əziz dostum krala çatdırasınız, Şura Məclisinə çatdırasınız, orada bütün islam
hümmətindən olan adamlara çatdırasınız. Mən sizin parlamentə, onun işinə çox yüksək qiymət verirəm,
görünür, çox yaxşı işləyirsiniz. Sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Zati-aliləri, mən və həmkarlarım doğrudan da böyük fəxarət
duyuruq ki, Siz bizim ölkə haqqında ürəkdən gələn belə xoş sözlər deyirsiniz.
Bizim kral həzrətləri hətta kral titulundan imtina edərək, iki müqəddəs məscidin xadimi titulunu üzərinə
götürübdür. Doğrudan da Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı həmin o iki müqəddəs məscidə xidmət etməklə, ümumən, islam dininə, xalqlarına xidmət etməklə böyük fəxr duyur.
Zati-aliləri, bu hədiyyə Kəbənin üstünə örtülmüş kisvanın bir parçasıdır. Oradan Sizə gətirilibdir. Bu çox
qiymətli hədiyyədir. Bu isə ərəb qəhvəsi içmək üçündür. Xalis qızıldan hazırlanmış dəstdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
S a l e h b i n A b d u l l a H ü m e y d: Zati-aliləri, Allah amanında qalın, Sizə minnətdarıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun.
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TÜRKİYƏNİN SƏHİYYƏ NAZİRİ RƏCƏB AKDAĞ VƏ ONU MÜŞAYİƏT EDƏN
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
11 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, xoş gəlmisiniz. Azərbaycanın Səhiyyə Nazirliyi ilə Türkiyə
Cümhuriyyətinin Səhiyyə Nazirliyi arasında çox xoş münasibətlər yaranıbdır. Bu iki nazirlik yaxşı əməkdaşlıq
edir. Biz bu sahədə Türkiyədən çox təcrübə götürürük. Ona görə sizin bu gəlişiniz, hesab edirəm ki, əlaqələrin
daha da inkişaf etməsinə səbəb olacaqdır.
Mən çox məmnunam ki, nəinki Bakıda, həm də bizim qaçqınların məskunlaşdığı yerlərdə olacaqsınız.
Bizim qonaqlarımızın bir çoxu Bakıya gəlirlər. Amma Bakıdan savayı, Azərbaycanın başqa bölgələri var. Mən
bunu xüsusən o mənada deyirəm ki, bizim ölkədə bir milyon qaçqın ağır şəraitdə, çadırlarda yaşayır. Onların
vəziyyəti ilə tanış olmaq, onlara ruh vermək, təbii ki, bizim üçün çox yardım olacaqdır. Mən sizin proqramınıza
baxdım. Sizin belə bir ziyarətiniz var. Bu çox yaxşıdır.
R ə c ə b A k d a ğ: Hörmətli Cümhur başqanım, səmimi qəbula görə minnətdarlığımı bildirirəm.
Doğrudan da, Azərbaycan və Türkiyə bir millətin iki ayrı dövlətidir. Azərbaycanı özümüzə qardaş ölkə kimi
qəbul edirik. Bizim gəncliyimiz də belə keçmişdir. Siyasətə başladıqdan sonra deyil, siyasətə başlamazdan əvvəl
də belə olmuşdur. Həqiqətən, hər iki ölkə arasında bir çox sahələrdə olduğu kimi, səhiyyə sahəsində də ciddi
işbirliyi vardır. Əslində, artıq bunun bəhrəsini, səmərəsini görmüşük. Mən buraya ziyarətim zamanı bunun bir
daha şahidi oldum.
Hörmətli Səhiyyə nazirinizlə birlikdə bir çox xəstəxananı ziyarət etdik. Mən burada türk həkimlərinin
çalışdığı çağdaş bir xəstəxana görməkdən çox məmnun oldum. Onu da söyləməliyəm ki, həqiqətən,
Azərbaycanın çağdaş tibbin tələb etdiyi texnologiya sahəsində inkişafı Bakıda gözəl şəkildə həyata
keçirilmişdir.
Başqa yerləri də ziyarət etdik. Vərəm dispanseri, göz xəstəlikləri xəstəxanası və özəl bir klinika ilə tanış
olduq. Bu sahədə qazanılmış nailiyyətlərdən çox məmnun oldum. Əlbəttə, bunun daha da inkişaf etməsi
lazımdır.
Türkiyədə bir çox azərbaycanlı həkim təhsilini artırır, təcrübə keçir. Bizdən də Azərbaycana gələn həkimlər
vardır. Bundan sonra həm təhsil sahəsində, həm də səhiyyə sahəsində işbirliyinin, əlaqələrin daha da artaraq
davam etdirilməsini istəyirik. Bunun üçün də müştərək bir çalışma qrupu təşkil olunur.
Sizin də dediyiniz kimi, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyildir. Qaçqınlar problemi Azərbaycan üçün
çox önəmli bir məsələdir. Biz bu sahədə əlimizdən gələn köməyi etməyi arzulayırıq. Hazırda həkimlərimizin bir
qrupu çadır düşərgəsinin birindədir, digər qrupu isə «Qızıl Ay» Cəmiyyətinin xətti ilə insanların sağlamlığı,
xüsusilə vərəm xəstəliyi ilə bağlı gərəkli müalicə işləri görür. Biz də hörmətli nazirinizlə birlikdə həmin yerləri
ziyarət edəcəyik.
Mən həkim məsləkdaşlarım adından Sizə təşəkkür edirəm. Bu gün sizin Səhiyyə nazirinizlə danışarkən
məlum oldu ki, onların əmək haqlarını artırmısınız. Onlar buna görə böyük məmnuniyyətlərini bildirdilər.
Əlbəttə, işləyənlərin maaşlarının artırılması sağlamlıq baxımından son dərəcə önəmlidir. Ölkəm, nazirliyim və
nümayəndə heyətim adından Sizə bir daha təşəkkür edirəm.
H e y d ə r Ə l i y e v: Dünən sizin Baş nazir ilə telefonla danışırdıq. Çox geniş söhbət etdik. O mənə
Türkiyədə olan durum barədə məlumat verdi. Sonra Bakı–Tbilisi–Ceyhan haqqında bir-birimizə məlumatlar
verdik. Çox məmnun olduq ki, işlər yaxşı gedir. İndi Türkiyədə də vəziyyət yaxşıdır. O, Azərbaycana olan
diqqətini, qayğısını bildirdi, bizim işlərimizlə maraqlandı. Mən ona bildirdim, çox məmnun oldu. Dünənki bu
danışıq Türkiyə–Azərbaycan əlaqələrinin nə qədər yüksək səviyyədə olmasını göstərir. Eyni zamanda, Türkiyə
ilə Azərbaycanın qardaş ölkə kimi daim bir yerdə olacağını göstərir.
Türkiyənin həkimləri çox bilikli həkimlərdir. Bizim mərkəzi klinik xəstəxananı, bir çox yerləri Türkiyənin
həkimləri yaratdılar. Bizim Səhiyyə Nazirliyi üçün bir çox işlər görüblər. Mən həmin xəstəxananın yaradılması
üçün 30 milyon dollar vəsait verdim. Sonra getdim baxdım, gördüm ki, bunu çox düzgün etmişəm. Çünki çox
gözəl xəstəxanadır. Sizin həkimlər də bəzən gəlirlər, orada çalışırlar və nümunə göstərirlər. Bu, sevindirici
haldır.
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Siz indi təsəvvür edin, Azərbaycanda Türkiyənin həkimlərinə, sağlamlıq işçilərinə nə qədər inam var.
Çünki Azərbaycanın cümhur başqanı iki dəfədir ki, gedib Gülhanədə müayinə olunur. Hər halda, onlar nə
edirlərsə, mən bunu qəbul edirəm. Demək, bu bizim münasibətlərimizin göstəricisidir. Mənim üçün dünyada hər
yer var. Avropa ölkələrindən, Amerikadan məni daim dəvət edirlər. Ancaq mən hər dəfə deyirəm ki, öz
həkimlərim var, lazım olanda gələcəyəm. Bəzən lazım olanda Amerikaya gedirəm. Amma əsas Türkiyədir.
Bunların hamısı birlikdə bizim müstəqilliyimiz dövründə Azərbaycan ilə Türkiyənin münasibətlərinin nə qədər
inkişaf etdiyini göstərir. Mən bundan çox məmnunam. Güman edirəm ki, bu istiqamətdə işlər bundan sonra
daha sürətlə davam edəcəkdir.
Sizə təşəkkür edirəm. İstəyirəm ki, burada işləriniz yaxşı getsin.
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AMERİKA BİRLƏŞMİŞ ŞTATLARININ BAKIDAKI SƏFİRİ
ROSS UİLSON İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
14 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Çox təəssüf hissi keçirirəm ki, Siz Azərbaycanı
tərk edirsiniz. Biz son illər dostluq, strateji tərəfdaşlıq prinsipləri əsasında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə
Azərbaycan arasında münasibətlərimizi xeyli yüksəklərə qaldırmışıq. Amerika–Azərbaycan əlaqələrində qısa bir
müddətdə çox işlər görülübdür. Hamısını demək mümkün deyildir. Amma bir neçəsini yada salmaq lazımdır.
Xəzər dənizində Azərbaycanın gördüyü işləri Amerika Birləşmiş Ştatları həmişə dəstəkləyib, özü də çox dəyərli
dəstəkləyibdir. Bunun nəticəsində biz bu işləri apara bilmişik. Bakı–Tbilisi–Ceyhan böyük bir layihədir. Biz
artıq onu həyata keçiririk və bu sahədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dəstəyini daim hiss etmişik. Xüsusən
keçən ilin sentyabrında Azərbaycanda Bakı–Tbilisi–Ceyhan xəttinin təməlini qoyanda prezident Corc Buş bizə
məktub göndərdi və bizi dəstəklədi. İndi biz bu işi uğurla aparırıq.
Mən çox məmnunam ki, bizim başqa nazirliklərlə də Amerika Birləşmiş Ştatları arasında əlaqələr inkişaf
edibdir. Azərbaycanın Sərhəd Xidməti qoşunları sizin çox yardımınızı alıbdır və bu bizim sərhəd xəttinin,
sərhəd dəstələrinin möhkəmlənməsinə kömək edibdir. Bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu barədə
Azərbaycana bundan sonra da kömək edəcəkdir.
Müdafiə Nazirliyinin də Amerika Birləşmiş Ştatlarının Müdafiə Nazirliyi ilə əlaqələri inkişaf edibdir. Bəzi
məsələlərdə biz sizdən kömək almışıq. Mən bunu da müsbət qiymətləndirirəm. Azərbaycan hərbçilərinin vaxtilə
Kosovoda sülhməramlı işlərdə fəaliyyət göstərməsi, hesab edirəm ki, bizim münasibətlərimizin yaxşı bir
göstəricisidir. Sonra Əfqanıstanda biz bu münasibətlərimizi genişləndirdik. Nəhayət, İraq problemi zamanı –
hansı ki, dünyada çox çətin bir problem idi – biz dərhal Amerika Birləşmiş Ştatlarının başçılıq etdiyi koalisiyaya
daxil olduq və öz xidmətlərimizi təqdim etdik. Güman edirəm ki, bu yaxınlarda bizim hərbi kontingent İraqa
gedəcək, orada lazımi xidmətlər göstərəcəkdir. Bizim bu hərbi əməliyyatlarda iştirak etməyimiz özü, mənə elə
gəlir ki, xüsusi qiymətə layiqdir.
Cənab səfir, siz bizimlə birlikdə bu işləri praktiki həyata keçirənsiniz. Buna görə mən sizə təşəkkür edirəm.
Ancaq sizin bizimlə birgə fəaliyyətiniz, əməkdaşlığınız bunlarla qurtarmır. Azərbaycanda demokratiyanın
inkişafında, mətbuatın daha da azad olmasında, insan hüquqlarının qorunması problemində bizə siz çox yardım
etmisiniz. Mən buna görə də təşəkkür edirəm.
Mən bu gün istəmirəm bu barədə böyük bir məruzə edim. Bu dediyim sözlər, sadəcə, bizim bu qısa
zamanda əməkdaşlığımızın ən yüksək göstəriciləridir. Buna görə də mən, bizim hökumətimiz sizə təşəkkür edir
və sizə gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayırıq.
Siz Azərbaycanda Amerika Birləşmiş Ştatlarının səfiri kimi, öz fəaliyyətinizlə yaxşı hörmət qazanmısınız.
Təəssüf ki, əvvəlki vaxtlarda biz bunu müşahidə edə bilməmişik. Ona görə də Azərbaycanı sizin tərk etməyiniz
tək məni təəssüfləndirmir, eyni zamanda çox adamları, bizim xalqımızı təəssüfləndirir.
Hər halda, mən istərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə əlaqələrimizdə sizin kimi adamlar çox olsun. O
cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatlarının gələcəkdə fəaliyyət göstərəcək səfirləri də bu səviyyədə olsun.
Mən dedim ki, təəssüf edirəm, məhz bunlara görə təəssüf edirəm. Çünki biz sizinlə çox səmərəli
əməkdaşlıq etmişik. Mən bunu bir dəfə sizə dedim, amma siz dediniz ki, Dövlət Departamentinin qərarıdır.
Dövlət Departamentinin qərarının əleyhinə çıxmaq olmaz. Onsuz da bu, «qorxulu» təşkilatdır, götürüb bir
bəyanat verər, qurtardı getdi, bütün işlərimiz korlanar. Ona görə biz Amerika Birləşmiş Ştatlarının qəbul etdiyi
qərara tabe olmalıyıq. Ancaq təəssüf edirəm. Güman edirəm ki, sizinlə bizim əlaqələrimiz gələcəkdə də davam
edəcək, hər halda, yollarımız kəsişəcəkdir. Mən bunu arzulayardım.
Beləliklə, burada olduğumuz müddətdə sizin fəaliyyətiniz, sizinlə olan şəxsi münasibətlərimiz, mənim
sizinlə şəxsi münasibətim – bunların hamısı böyük bir işdir. Güman edirəm ki, bunlar vaxtilə diplomatiya
tarixində öz yerini tapacaqlar. İndi isə mən məcburam qəbul edilmiş qərara tabe olum. Ancaq mən də qərar
qəbul etmişəm, fərman vermişəm, sizi Azərbaycandakı xidmətlərinizə görə Azərbaycanın yüksək ordeni –
«Şöhrət» ordeni ilə təltif etmişəm. Bu, Azərbaycanın təcrübəsində ilk haldır ki, Azərbaycan dövləti xarici
dövlətin səfirini, diplomatik nümayəndəsini təltif edir. Bu, birinci sizə nəsib olubdur. Hər şeyin birincisi var,
burada da birinci sizsiniz. Beləliklə, gələcəyə yaxşı yol göstərirsiniz.
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Mən böyük məmnuniyyət hissi ilə ordeni sizə təqdim etmək istəyirəm. Hesab edirəm ki, siz bu ordeni
almaq üçün mənəvi cəhətdən hər şeyi qazanmısınız.
* * *
ABŞ səfirinin «Şöhrət» ordeni ilə təltif olunması haqqında Azərbaycan prezidentinin fərmanı oxundu:
Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluq və strateji əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsindəki xidmətlərinə görə, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı
Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri Ross Li Uilson «Şöhrət» ordeni ilə təltif edilsin.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 iyun 2003-cü il
***
Dövlətimizin başçısı səfirə ordeni, onun vəsiqəsini və təltif haqqında fərmanı təqdim etdi.Səfirə gül dəstəsi
təqdim olundu.
R o s s U i l s o n: Cənab Prezident, sağ olun. Mənim üçün bunu Azərbaycandan və xüsusən də şəxsən
Sizdən qəbul etmək çox böyük şərəfdir.
Cənab Prezident, bu, gözlənilməz, lakin başucalığı gətirən bir təsadüf oldu. Həm Sizin tərəfinizdən, həm də
Azərbaycan Respublikası tərəfindən mənə verilən bu şərəfə görə Sizə minnətdaram.
Amerika Birləşmiş Ştatlarını Azərbaycanda təmsil etmək mənim üçün başucalığı və böyük şərəf idi. Eyni
zamanda, Sizinlə birlikdə işləmək, sizin hökumətinizlə çalışmaq, Sizin xalqınızla təmasda olmaq və qarşılıqlı
maraq kəsb edən məsələləri irəli çəkmək mənim üçün həqiqətən, böyük xoşbəxtlik idi. İki il yarım müddətində
Sizinlə yaradılmış əlaqələrə, münasibətlərə görə Sizə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Ölkələrimiz arasında
münasibətlərin daha irəli getməsinə, yaratdığınız münasibətlərə görə Sizə minnətdaram. Lakin xüsusilə,
aramızda yaranmış şəxsi münasibətlərə görə Sizə minnətdaram. İki il yarımdan bir qədər çoxdur ki, yəni 2000-ci
ilin oktyabrında mən etimadnaməni Sizə təqdim etmişdim, amma mənə elə gəlir ki, bu, cəmi bir neçə həftə
bundan əvvəl baş vermiş hadisədir.
Lakin bu həm də uzun müddət idi. Çünki ötən müddət ərzində bizim münasibətlərimiz həqiqətən, dəyişdi
və bu, yaxşılığa doğru gedən fundamental dəyişiklik idi. Münasibətlərimiz ölkələrimiz arasında xoş
münasibətlərə doğru, dövlətlərimizin maraqlarına xidmət etməyə doğru dəyişdi.
Cənab Prezident, xatirinizdədirsə, 2001-ci il sentyabrın 11-də Sizin mənə etdiyiniz telefon zəngi həqiqətən,
mənə güc verdi. Səfirliyimizin əməkdaşlarına güc verdi, ümumiyyətlə, səfirliyimizin qüvvəsini daha da artırdı.
Siz bu zənglə bizimlə birlikdə olduğunuzu, bu hücumlara qarşı çıxdığınızı bildirdiniz. Daha sonra bizim Kosova
mövzusunda, Əfqanıstan mövzusunda, İraq məsələsində əməkdaşlığımız daha da artdı və bütün bunlara görə
mən Sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Mənim hökumətimin ən yüksək səviyyəsində buna hörmətlə yanaşılır.
Mən buraya gələrkən bizim planlaşdırdığımız «Azəri», «Çıraq», «Günəşli», Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft
kəməri layihəsi, «Şahdəniz» layihəsi və digər transxəzər layihələri yalnız konsepsiya şəklində mövcud idi. Biz
bunları işləyərək, həqiqətən, reallığa çevirə bildik. Bu Sizin aydın, uzaqgörən siyasətinizin nəticəsi idi. Eyni
zamanda, bizim ölkəmizin Sizə olan, Azərbaycanın, habelə Gürcüstanın və regionda olan digər ölkələrin
müstəqilliyinə, onların inkişafına və çiçəklənməsinə dəstəyi, «Şərq–Qərb» enerji dəhlizinin inkişafına dəstəyi
idi.
Mən buraya gələrkən Azərbaycanın beynəlxalq maliyyə təsisatları ilə münasibətləri heç də xoşagələn
deyildi. Qərbdə bir çoxları sual edirdilər ki, Azərbaycan həqiqətən, bazar iqtisadiyyatı islahatlarına sadiqdir,
yoxsa, yox? Mən Sizə etimadnaməni təqdim etdikdən dərhal sonra, oktyabr ayının sonunda bu məsələyə
toxundum. O zamandan etibarən Azərbaycan beynəlxaq maliyyə təsisatları ilə münasibətlərini tamamilə dəyişə
bildi, ölkədə iqtisadi islahatlar sürətlə aparılmağa başladı. Bütün bunların nəticəsində ölkəyə sərmayələrin cəlb
olunması, biznesin inkişaf etməsi üçün yaxşı şərait yarandı. Sizin yaratdığınız neft strategiyası nəticəsində
ölkəyə firavanlıq gəlməyə başladı.
Cənab Prezident, Sizin əhali qarşısında etdiyiniz bəyanatlar və eləcə də mənimlə təkbətək görüşlərinizdəki
bəyanatlarınız, yəni demokratiyaya sadiq olmağınız, mətbuat azadlığına, din azadlığına, seçki azadlığına, insan
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haqlarına, söz azadlığına sadiq olmağınız bizim hökumətimiz tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilib və bu
bizim əlaqələrimizin əsasını təşkil edir.
Ümidvarıq ki, 2003-cü ilin prezident seçkilərində adını çəkdiyim bütün mövzular üzrə tərəqqi əldə
olunacaqdır.
Eyni zamanda, ölkədə sabitlik və təhlükəsizlik qorunub saxlanılacaqdır.
Bizə elə gəlir ki, bütün bu sahələrdə ölkələrimiz lap yüksək səviyyəyə çatmışdır, amma bununla belə,
görüləcək işlər hələ çoxdur. Elə bilirəm ki, məndən sonra gələcək səfirin də hələ burada görəsi işləri çoxdur.
Məni məyus edən bir məsələ vardır, elə bilirəm ki, bu Sizi məndən də çox məyus edir. Bu da ki, Qarabağ
məsələsində indiyədək sülh əldə edə bilməməyimizdir. Mən buraya böyük ümidlərlə gəlmişdim, çox şey
gözləyirdim. Gözləyirdim ki, səfirliyim müddətində bunların öhdəsindən gələ biləcəyik. Çox məyusam ki, ötən
müddət ərzində bu məsələ həll oluna bilmədi. Lakin eyni zamanda, mənim hökumətim Sizin apardığınız sülh
danışıqları siyasətini tam dəstəkləyir. Biz ümid edirik ki, danışıqlar vasitəsilə Ermənistan ilə Azərbaycan
arasında sülh əldə olunacaqdır. Cənubi Qafqaz regionuna uzunmüddətli sabitlik gələcəkdir.
Cənab Prezident, Sizə və Sizin vasitənizlə bütün Azərbaycan xalqına minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.
Burada mənə göstərilən münasibətə, qonaqpərvərliyə görə, səmimiyyətə görə minnətdaram. Minnətdarlığımı
bildirirəm ki, biz bu müddət ərzində qarşılıqlı maraq kəsb edən məsələlər ətrafında işləyərək, onları uğurla
həyata keçirə bilmişik.
Cənab Prezident, biz tərəqqi etmiş ölkəyik, Azərbaycan tərəqqidə olan ölkədir. Mən ümid edirəm ki,
haradasa 5, 10, 15 ildən sonra buraya gələcəyəm və Azərbaycanı lap irəli getmiş bir ölkə kimi görəcəyəm. Siz
də Vaşinqtona, Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfər etmək qərarına gələrsinizsə, orada Sizinlə görüşməkdən çox
məmnun olaram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Təşəkkür edirəm. Bir də sizə təşəkkür edirəm. Sizi Azərbaycanın bu yüksək ordeni
ilə təltif olunmağınız münasibətilə təbrik edirəm. Sizə və ailənizə cansağlığı, səadət, gələcək işlərinizdə uğurlar
arzulayıram.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ PREZİDENTİ HEYDƏR ƏLİYEVİN SƏDRLİYİ İLƏ
KEÇİRİLMİŞ MÜŞAVİRƏDƏ NİTQİ
16 iyun 2003-cü il
Son günlər ölkəmizdə bir neçə ictimai-siyasi tədbir keçirilmişdir. Əgər bir az əvvəlki günləri götürsək, Xalq
Cümhuriyyətinin 85 illiyi ilə əlaqədar tədbirlər, indi Qurtuluş günü ilə əlaqədar tədbirlər və başqa tədbirlər
keçirilmişdir. Mən müşahidə edirəm ki, ümumiyyətlə, son aylarda ölkəmizdə ictimai-siyasi tədbirlər mənalı
keçir, insanların birləşməsinə, bir-birinə daha da yaxın olmasına kömək edir. Xüsusən həm yaşlı nəslə, həm də
gənc nəslə çox gözəl imkan verir ki, onların estetik səviyyəsi daha da yüksəlsin.
Mən dünən televiziya ilə Milli parkda keçirilən tədbirə baxırdım. Əvvəldən axıradək baxdım. Çox gözəl idi,
indiyə qədər belə şey olmamışdı. Yaxşı təşkil edilmişdi. Orada nə qədər adam olduğunu bilmirəm, hər halda,
bizim Milli park insanlarla dolu idi. Məni maraqlandıran bir cəhət də əksəriyyətin gənclər olması idi. Saat 8-də
başladı, fikirləşdim, yəqin ki, bir saatdan sonra camaat dağılışacaq, mən də televizorun qabağından durub
gedərəm.
Amma saat 8-dən 12-nin yarısınadək adamlar dağılışmadı, heç kəs getmədi. Konsertin axırıncı nömrələrinə
elə qulaq asırdılar ki, elə bil, təzəcə başlamışdır.
Düzü, mən televizora çox baxmağı sevənlərdən deyiləm. Fikirləşdim ki, bir hissəsinə baxaram, qalanını da
mənə danışarlar. Amma mən ayrıla bilmədim, dedim ki, bir on dəqiqə də oturum, on dəqiqə də oturum..., ondan
sonra da gördüm ki, atəşfəşanlıq oldu, amma bununla qurtarmadı.
Təbrik edirəm, bunu yaxşı keçirmisiniz. Təkcə musiqi, mahnı proqramı deyildi. Bizim xalqın, millətin
indiki yaşayış səviyyəsini, həyat səviyyəsini və estetik səviyyəsini göstərirdi. Mən gördüm, adamlar var idi ki,
uşaqları boyunlarına almışdılar. Fikirləşdim ki, yorulacaqlar, amma bir saat, iki saat keçdi, heç yorulmadılar.
Çox yaxşıdır. Təbii ki, bu da bizim Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitliyin xalq üçün, millət üçün
verdiyi gözəl töhfələrdir.
Mən sizi təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm ki, izdihamlı, eyni zamanda çox məzmunlu, mənalı bir bayram
keçirdiniz. Ondan əvvəl Yeni Azərbaycan Partiyası Opera və Balet Teatrında Milli Qurtuluş gününün 10 illiyinə
həsr olunmuş bayram keçirmişdir. Düzü, mənim yadımdan çıxıb ki, bunun 10 ili tamam olubdur. Vaxt çox tez
gəlib keçibdir. Mən baxdım, məruzəçi Abutalıbovu da dinlədim, çox adam vardı, Ramiz Mehdiyev də, Murtuz
müəllim də orada idi. Konsert proqramı oldu, çox yaxşı tədbir oldu.
Rayonlarda başqa tədbirlər keçirdilər. Bunlar, keçən illərdəkindən fərqlənir. Mən hesab edirəm ki, indiki
ictimai-siyasi durum, əhval-ruhiyyə ən yüksək səviyyədədir. Təbii ki, bu da insanların həm həyat tərzi, həm
yaşayışı ilə, həm də bütün başqa məsələlərlə əlaqədardır. Əgər insanlar rahat olmasalar, hansısa çatışmazlıqları
olsa, şəhərin o başından Milli parka gəlməyəcəklər. Bu, bizim xalqımızın yüksək mədəni, siyasi səviyyəsini
nümayiş etdirir.
Mən sizə bunları demək istəyirdim. Həm də istədim ki, sizi dinləyim. Yaxşı cəhətləri mən sizə dedim.
Amma nöqsansız da deyil. Məsələn, dedilər atəşfəşanlıq olacaq. Mən balkona çıxdım ki, oradan daha yaxşı
görüm. Atəşfəşanlıq yaxşı olmadı. Sizin bəzi raketlər zay idi, heç yuxarıya qalxmırdı. Mən gözləyirdim ki,
atəşfəşanlıq o tərəfdən, bu tərəfdən bütün səmanı bürüyəcəkdir. Bu cəhətdən yaxşı işləyə bilməmisiniz. Əgər
sizə zay raketlər veriblərsə, görün başqalarına nə veriblər. Sözün həqiqi mənasında atəşfəşanlıq olmadı. Mən də
balkonda durub gözləyirdim ki, hələ bundan sonra olacaqdır. Amma bununla da qurtardı. Mən bir çatışmazlığı
dedim. Qalanlarını da özünüz bilərsiniz.
"Azərbaycan" qəzeti, 17 iyun 2003.
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AZƏRBAYCAN RƏSSAMLIQ AKADEMİYASININ REKTORU, MİLLİ ELMLƏR
AKADEMİYASININ AKADEMİKİ, XALQ RƏSSAMI ÖMƏR ELDAROV İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
16 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi salamlayıram. Bir neçə gün bundan qabaq sizinlə görüşdük. Problemləriniz
haqqında mənə danışdınız və dediniz ki, sizə böyük məbləğdə vəsait lazımdır. O vaxt bu nə qədər idi?
Ö m ə r E l d a r o v: 1 milyon 600 min dollar. Bu, tədris korpusu üçün lazım olan vəsait idi. Həmin
korpus çox yüksək səviyyədə hazırdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: İndi istədiyiniz vəsait nə üçündür?
Ö m ə r E l d a r o v: Akademiyanın Moskva prospektinə baxan binası üçün lazımdır. Orada biz istəyirik
ki, muzey, sərgi salonu, akt salonu, kitabxana, kompüter şöbəsi yaradaq. Ona görə də bizə yenə də bir az vəsait
lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: 1 milyon dollar…
Ö m ə r E l d a r o v: Bəli, əlavə 1 milyon dollar vəsait lazımdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, mən Maliyyə naziri ilə danışdım, Baş nazirlə danışdım, bu məsələləri həll
edəcəyəm. Sən mənə qısaca de görüm, akademiya yaranandan indiyə qədər nə iş görülüb və nə iş görüləcəkdir?
Ö m ə r E l d a r o v: Cənab Prezident, bizdə on iki ixtisas – rəngkarlıq, heykəltəraşlıq, memarlıq, qrafika,
kitab qrafikası, tətbiqi sənət, xalçaçılıq, keramika, metalişləmə, dizayn, interyer üzrə rəssam və s. ixtisaslar üzrə
kadrlar hazırlanır. İndi 700-ə yaxın tələbəmiz var, sənətşünas ixtisası üzrə də kadrlar hazırlayırıq. Onların sayı
çoxdur. Həmin ixtisas üzrə akademiyada 150 tələbə təhsil alır. Təhsil müddəti 6 ildir. Tələbələr 4 il oxuduqdan
sonra bakalavr dərəcəsi alır, sonra iki il də magistraturada oxuyurlar. Yaxşı oxuyanlar təhsillərini davam etdirib
magistr dərəcəsi alırlar. Magistrliyə də tələbələr müsabiqə yolu ilə seçilir.
Bir neçə gündən sonra diplom müdafiəsi başlanacaqdır. Akademiyamıza Fransadan, Polşadan, Almaniyadan
qonaqlar gəlirlər. Biz diplom müdafiəsi işlərini onlara göstəririk. Onlar bu diplom işlərinə çox yüksək qiymət
verirlər.
Deyirlər ki, belə yüksək diplom işi heç yerdə görməyiblər. Mən onlara deyirəm ki, bizim bundan da yüksək
diplom işlərimiz olacaqdır. Biz tədris prosesinə çətin şəraitdə başlamışıq. Birinci dərs ilində akademiyanın
binalarında təmir-tikinti işləri gedirdi. Biz belə bir şəraitdə tədris prosesini aparmışıq. İkinci ildir ki, şəraitimiz
yaxşılaşıbdır.
Cənab Prezident, akademiya üçün bundan yaxşı binalar tapmaq qeyri-mümkündür. Binalar geniş və
işıqlıdır, istilik sistemi var. Eyni zamanda, akademiyanın həyətində bağ var, yay günlərində burada
tələbələrimizlə birlikdə təcrübə məşğələləri keçirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Müəllim heyətiniz nə qədərdir?
Ö m ə r E l d a r o v: 150-yə yaxın müəllimimiz var.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı müəllimləriniz var?
Ö m ə r E l d a r o v: Yaxşı müəllimlərdir…Nə qədər yaxşı rəssamlarımız varsa, onların hamısı bizdədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Hamısı sizdədir?
Ö m ə r E l d a r o v: Bəli. SSRİ Xalq rəssamı Mikayıl Abdullayev dünyasını dəyişib, o da bizdə
işləyibdir. Xalq rəssamı Mirəli Mirqasımov da bizdə işləyibdir, indi məsləhətçidir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, akademiyanı lazım olan səviyyəyə nə vaxt tam qaldıracaqsınız?
Ö m ə r E l d a r o v: Bu il, amma bir şərtlə. Biz kənar müşahidəçi yox, sifarişçi olsaydıq, podratçı
təşkilatı özümüz tapardıq. Belə olsa, elə bu il bütün işləri qurtarardıq.
F a t m a A b d u l l a z a d ə(Prezidentin İcra Aparatının şöbə müdiri): Bizdə təcrübə belədir ki, Nazirlər
Kabineti hansısa tikinti təşkilatına vəsait ayırır. Bunlar isə məsələ qaldırır ki, vəsait bilavasitə akademiyanın
özünə ayrılsın. Özləri tikinti təşkilatı seçib müqavilə bağlasınlar və görülən işi özləri qəbul etsinlər. Təchizat da,
keyfiyyət də, tikinti də onda daha yüksək səviyyədə olar.
Ö m ə r E l d a r o v: Layihə işləri başlananda bizim özümüzün buna nəzarət etməyimiz lazımdır. Çünki
bu layihə bizdə aparılacaq tikinti işləri üçün hazırlanır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaxşı, səninlə görüşəndən sonra mən dedim, Maliyyə naziri ilə danışdım, Baş
nazirlə danışdım. Büdcədə 830 min dollar nəzərdə tutulubdur. Siz bunun hamısından istifadə edəcəksiniz. Bu
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işləri bir gündə etmirsiniz ki. Nə vaxt ki, bu qurtardı, çatmadı – sən deyirsən ki, bir milyon dollar – bir milyonu
da verəcəyik. Oldumu?
Ö m ə r E l d a r o v: Cənab Prezident, çox sağ olun.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bu məsələni indi mən Maliyyə naziri ilə danışaram, Nazirlər Kabineti ilə
danışaram. Mən başa düşmürəm ki, niyə vəsaiti tikinti təşkilatına verirlər. Gərək sifarişçiyə versinlər.
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Onlar müsabiqə keçirirlər, hansı tikinti təşkilatı aşağı səviyyədə qiymətlər
təklif edirsə…
H e y d ə r Ə l i y e v: Kim keçirir?
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Nazirlər Kabineti hansısa bir tikinti ilə bağlı müsabiqə keçirir, vəsaiti o
təşkilata ayırır, onlar tikirlər. Ömər müəllim xahiş edir ki, bu vəsait bilavasitə bunlara ayrılsın.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mən bunu başa düşdüm. Ümumiyyətlə, niyə belə edirlər?
F a t m a A b d u l l a z a d ə: Çünki mövcud olan praktika belədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yaramaz praktikadır. Yəqin otuz il bundan qabaqkı praktikadır. Demək, bunu belə
həll edirik. Orada artıq 200 milyon manat ayırıblar ki, siz işə başlayasınız. Qalanlarını da sonra ayıracaqlar.
Beləliklə, siz işinizi görəcəksiniz.
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YUNANISTAN XARİCİ İŞLƏR NAZİRİNİN MÜAVİNİ
İOANNİS MAQRİOTİS İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
18 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizi səmimi-qəlbdən salamlayıram. Sizin Azərbaycana bu səfərinizi yüksək
qiymətləndirirəm. Avropa Birliyində sizin sədrlik səlahiyyətləriniz başa çatır. Bu müddətdə Avropa Birliyi xeyli
iş görüb. Təbii ki, bunda Yunanıstanın böyük rolu var.
İ o a n n i s M a q r i o t i s: Cənab Prezident, Sizə təşəkkür edərək bildirmək istəyirəm ki, bizimlə, həm
mənimlə, həm də həmkarlarımla yenidən görüşmək imkanı yaradırsınız. Sizinlə əvvəlki görüşdə mənə
dediklərinizin hamısının qeydiyyatını apardım və bunların hamısına çox diqqətlə yanaşdım. Bizim birinci
görüşümüzdən il yarım vaxt keçibdir. Bu müddət ərzində Bakı çox dəyişibdir, siz çox irəliyə getmisiniz.
Avropa Birliyində Yunanıstanın sədrlik dövrü artıq başa çatır. Biz qərara almışıq ki, Qafqaz ölkələrinə
səfərə çıxaq və bu müddət ərzində Yunanıstanın sədrliyi ilə görülən işlər barədə fikir mübadiləsi aparaq.
Əziz cənab Prezident, Sizin bildiyiniz kimi, Yunanıstan sədrlik etdiyi dövrdə ilk dəfə olaraq Qafqaz ölkələri
məsələsini Avropa Birliyinin gündəliyinə çıxardı. Baxmayaraq ki, bu müddət ərzində İraqda baş vermiş
münaqişə çoxlu vaxt apardı, işimizin dinamikasına təsir göstərdi, ancaq biz hesab edirik ki, ötən dövrdə bir sıra
işlər görülmüşdür.
Sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Cənubi Qafqaz ölkələrinə Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi
təyin olunmuşdur. Bu bizim sədrliyimiz dövründə baş vermişdir. Onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, Danimarka öz
sədrliyi dövründə belə bir təkliflə çıxış etmişdi, amma onun bu təklifi Avropa Birliyi ölkələri tərəfindən qəbul
olunmamışdı. Məhz bizim təklifimizi onlar qəbul etdilər. Həmin nümayəndə bir sıra məsələlər ətrafında və
xüsusilə də bu regionda olan münaqişələr üzərində işləyir.
TASİS proqramını xüsusilə vurğulamaq istəyirəm. Bu proqram çərçivəsində gözəl iş görülmüş, proqram
praktiki olaraq Azərbaycanın reallıqlarına, tələblərinə uyğun modernləşdirilmişdir. Artıq Azərbaycanla Avropa
Birliyi nümayəndələri arasında energetika məsələlərinə dair dialoq başlamışdır. Böyük məmnuniyyətlə demək
istəyirəm ki, sizin qaz sənayesi sahəsindəki mütəxəssisləriniz bizim ölkəyə səfər etmişlər və çox faydalı fikir
mübadiləsi aparılmışdır.
Bilirəm ki, enerji daşıyıcıları hasilatı Azərbaycan üçün, Avropa Birliyi üçün çox vacib bir sahədir. Deyə
bilərəm ki, biz bu sahədə əlaqələrin yaradılmasında yeni bir mərhələ açırıq. Bakıda «Avropa evi» adlı bir qurum
fəaliyyət göstərir. Deyə bilərəm ki, gələcəkdə bu, praktiki olaraq Avropanın buradakı nümayəndəliyinə
çevriləcəkdir.
Cənab Prezident, bu ilin payızında Sizin istəyinizlə bizim ölkənin prezidenti Konstantinos Stefanopulos
Azərbaycana səfər edəcəkdir. Həmin səfər zamanı çoxlu sayda ikitərəfli anlaşma sənədlərinin imzalanması
gözlənilir. Xüsusilə də iqtisadi sahədə imzalanan sənədlərin sayı çox olacaqdır. Həmin səfərdə prezidenti
Yunanıstan biznesmenlərinin bir qrupu müşayiət edəcəkdir.
Cənab Prezident, sonda demək istəyirəm ki, 2001-ci ilin noyabr ayında Sizinlə görüşərkən bu istəyi ifadə
etmişdiniz ki, biz münasibətlərimizi siyasi səviyyədə də yüksəyə qaldıraq. Gördüyünüz kimi, artıq biz Sizinlə
bütün sahələrdə əməkdaşlığa başlamışıq. Ümid edirəm ki, bu əməkdaşlıq daha da artacaqdır. Ölkələrimiz
arasında ümumi cəhətlər çoxdur. Çox sahədə əməkdaşlıq etmək üçün geniş imkanlar var. Ümid edirik ki, bizim
prezidentin sizin ölkəyə səfərindən sonra bu imkanlar daha da genişlənəcək və əməkdaşlığın mümkün olan
bütün sahələrini əhatə edə biləcəyik.
M e r k u r i o s K a r a f o t i a s(Yunanıstanın Bakıdakı səfiri): Cənab Prezident, buraya heç də yalnız
Azərbaycan və Yunanıstan arasında münasibətlər aid deyildir. Həm də Azərbaycan və Avropa Birliyi arasında
münasibətlər aiddir. Avropa Birliyinin tərkibində Yunanıstan Azərbaycanı daim dəstəkləyəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Yunanıstan nazirinin müavininə təşəkkür edərək bildirirəm ki, Avropa Birliyinə
sədrlik dövründə gördüyünüz işlər haqqında verdiyiniz məlumat məni məmnun edir. Bunlar sizinlə bizim birgə
gördüyümüz işlərin nəticəsidir. Amma qeyd etmək istəyirəm ki, Yunanıstanın Avropa Birliyinə sədrlik etdiyi
dövrdə Qafqaz ölkələri, o cümlədən Azərbaycan çox səmərəli əlaqələr yaradıbdır. Təbiidir ki, burada sizin,
Yunanıstanın böyük rolu var. Qafqaz ölkələrində, o cümlədən Azərbaycanda geniş fəaliyyət göstərməyinizi
alqışlayıram. Biz sizin dediyiniz bütün sahələrdə bundan sonra da əməkdaşlıq etməyə hazırıq.
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Təbiidir, Avropa Birliyi ilə biz daim sıx əlaqədə olmalıyıq. Bəzən bir az qəribə fikir doğur: Azərbaycan
Avropa ölkəsidir, eyni zamanda, biz Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında əlaqələrdən danışırıq. Biz Avropa
ölkəsiyik. Əgər indi Avropa Birliyinin üzvü ola bilmiriksə, bu o demək deyil ki, biz Avropa deyilik. Güman
edirəm, burada elə bir şey yoxdur. Təbiidir, biz Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa gec qoşulmuşuq. Ancaq biz
çalışırıq və çalışacağıq ki, Avropa Birliyinə daxil olmaq üçün lazımi imkanlar əldə edək.
Neft və qaz sahəsində əməkdaşlığın çox böyük perspektivləri var. Biz bu sahədə fəal iş görmək üçün
çalışırıq. Lazımdır ki, Avropa Birliyi, xüsusən Yunanıstan bu məsələdə sona qədər eyni mövqedə olsun.
Mən sizin prezidentin Azərbaycana səfərini gözləyirəm. Mənim səbəbimdən bu görüş indi mümkün olmadı,
buna təəssüf edirəm. Ancaq siz dediyiniz vaxt biz bu görüşü keçirəcəyik. Yunanıstan prezidentini Azərbaycanda
qəbul edəcəyik və sizin dediyiniz iqtisadi məsələləri müzakirə edəcəyik. Bizim də çox təkliflərimiz var və
birlikdə sənədlər imzalayacağıq. Güman edirəm ki, Yunanıstan Avropa Birliyinin üzvü olaraq, sədrlik dövrü
bitəndən sonra da Azərbaycanla əvvəlki kimi əməkdaşlıq edəcəkdir.
Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndəsinin məhz sizin sədrliyiniz dövründə təyin olunması
Yunanıstanın Qafqaza nə qədər böyük maraq göstərdiyini sübut edir. Biz sizin nümayəndə ilə əməkdaşlıq
edəcəyik və təbiidir, gözləyəcəyik ki, Azərbaycanda Avropa Birliyinin xüsusi nümayəndəsi olsun.
Ümumiyyətlə, hesab edirəm ki, Azərbaycan ilə Avropa Birliyi arasında əlaqələrin yaxşı perspektivi var. Biz
bu istiqamətdə lazımi iş aparırıq, bundan sonra da aparacağıq.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏDƏNİYYƏT SİYASƏTİ ÜZRƏ MİLLİ DEBATLARIN
İŞTİRAKÇILARINA MÜRACİƏTİ
21 iyun 2003-cü il
Hörmətli toplantı iştirakçıları!
Sizi - Azərbaycan Respublikasında Mədəniyyət siyasəti üzrə milli debatların iştirakçılarını Azərbaycan
Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində ürəkdən salamlayıram.
Dünya ölkələri və xalqları arasında əlaqələrin daha da genişləndirilməsində, mehriban dostluq
münasibətlərinin formalaşmasında mədəniyyətin müstəsna yeri vardır. Qloballaşma proseslərinin geniş vüsət
aldığı indiki dövrdə isə milli mədəniyyətlərin qorunub inkişaf etdirilməsi xüsusilə böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti, tarixi və bugünüdür. Azərbaycan xalqının mədəniyyəti
dünyanın ən qədim mədəniyyətlərindən sayılır. Hələ qədim zamanlardan bu ərazilərdə əcdadlarımızın yaratdığı
zəngin mədəni irs - Qobustan və Gəmiqaya təsvirləri, Azıx və Tağlar mağaraları kimi tarixi abidələr, şifahi və
yazılı ədəbiyyat, memarlıq, rəssamlıq, xalçaçılıq, musiqi sənəti nümunələri Azərbaycan xalqının bəşər
sivilizasiyası xəzinəsinə bəxş etdiyi layiqli töhfələrdir. Xalqımızın həmin ənənələri üzərində yüksələn
mədəniyyətimiz müasir dövrdə də öz inkişafını davam etdirir. Nizami Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd
Füzuli kimi söz ustalarının və "Kitabi-Dədə-Qorqud" dastanları yubileylərinin YUNESKO xətti ilə yüksək
səviyyədə qeyd olunması, İçərişəhər tarix-memarlıq qoruğunun "Dünya İrs Siyahısı" na salınması milli
mədəniyyətimizin zənginliyinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən qiymətləndirilməsinin parlaq təzahürüdür.
Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra dünya birliyində layiqli yerini tutmaq üçün
həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, mədəniyyətin inkişaf sahəsində də uğurlu addımlar atmışdır.
Azərbaycan Respublikası milli mədəniyyətin inkişafını dövlət siyasətinin prioritetlərindən biri hesab edir.
Azərbaycan dövləti mədəni irsin qorunub saxlanılması və təbliğ edilməsi, mədəniyyətin inkişafı üçün daha
münasib şərait yaradılması, mədəniyyət və incəsənət nümayəndələrinə azad yaradıcılıq imkanlarının təmin
edilməsi yolunda müntəzəm olaraq zəruri tədbirlər həyata keçirir. Ölkə Konstitusiyasında mədəniyyətlə bağlı
müddəalar, tarix və mədəniyyət abidələri, muzeylər, arxiv və kitabxanalar, kinematoqrafiya, din və folklor kimi
mədəni sərvətlər haqqında müvafiq qanunlar mədəniyyətə dövlət qayğısının əyani ifadəsidir.
Azadlıq, insanpərvərlik, tolerantlıq kimi yüksək humanist ideyaları təbliğ edən Azərbaycan mədəniyyəti
gənc nəslin sağlam ruhda tərbiyə olunmasında mühüm rol oynayır. Coğrafi və geosiyasi mövqeyinə görə dünya
xəritəsində özünəməxsus yer tutan Azərbaycanın mədəniyyəti milli və ümumbəşəri dəyərləri özündə üzvi
şəkildə birləşdirərək mədəniyyətlər arasında dialoq üçün münbit zəmin yaradır.
Azərbaycanın müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarla mədəniyyət sahəsində qurduğu geniş əməkdaşlıq əlaqələri
ölkəmizin milli-mədəni ənənələrə sadiq qalaraq dünya sivilizasiyasına inteqrasiyası üçün əlverişli şərait
yaratmışdır. Təəssüf ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində ölkəmizin işğal
olunmuş ərazilərində dünya əhəmiyyətli mədəni-tarixi abidələrimizin təcavüzkar erməni qüvvələri tərəfindən
vəhşicəsinə dağıdılıb yerlə yeksan olunması davam edir. Azərbaycan xalqı bu qeyri-insani əməllərə son
qoyulmasında, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın öz ocaqlarına qaytarılmasında, dağıdılmış
abidələrimizin bərpa edilməsində Avropa Şurası və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların da əllərindən gələn
köməyi əsirgəməyəcəklərinə dərin ümid bəsləyir.
İnanıram ki, Azərbaycan Respublikasında Mədəniyyət siyasəti üzrə milli debatlar ölkəmizdə mədəniyyət
siyasətinə dair strateji planların işlənib hazırlanmasına, habelə mədəniyyətin maliyyələşdirilməsinə, mədəni
irsin qorunmasına, bu sahədə fəaliyyət göstərən dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları arasında əlaqələrin
yaradılması və daha da inkişaf etdirilməsinə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi işinin
təkmilləşdirilməsinə səmərəli təsir göstərəcəkdir.
Milli mədəniyyətimizin tərəqqisi naminə gördüyünüz nəcib işlərdə sizə uğurlar arzulayır, hər birinizə
cansağlığı və xoşbəxtlik diləyirəm.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI SİLAHLI QÜVVƏLƏRİNİN ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ
(24 iyun 2003)
Əziz əsgərlər, çavuşlar, matroslar və miçmanlar!
Hörmətli zabitlər və generallar, Silahlı Qüvvələrin veteranları!
2003-cü ilin mayında xalqımız Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasının 85 illiyini təntənə ilə
qeyd etdi. Bu il həm də ilk milli ordu hissəmizin – Əlahiddə Azərbaycan Korpusunun yaradılmasının 85 ili
tamam olur. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ənənələrinə hörmət və sədaqət nümayiş etdirərək, mən həmin
tarixi hadisənin baş verdiyi günü –iyunun 26-nı Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri günü elan
etmişəm. Bu əlamətdar gün hər il dövlət bayramı kimi, xalqımız tərəfindən layiqincə qeyd edilir.
Azərbaycanda ordu quruculuğu prosesi çox çətin, mürəkkəb və ziddiyyətli mərhələlərdən keçmişdir. Xalq
Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 1918–1920-ci illərdə Səməd bəy Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və digər
peşəkar hərbçilərin rəhbərliyi altında yüksək intizama və hərbi hazırlığa malik, döyüş qabiliyyətli milli ordu
hissələri formalaşdırılmışdı. Azərbaycanın yeni yaradılmış ordusu Ermənistanın təcavüzünün qarşısının
alınması, Qarabağda və digər ərazilərdə separatçı hərəkatların yatırılması və ölkə sərhədlərinin qorunmasında
mühüm rol oynamış, öz hərbi qabiliyyətini nümayiş etdirə bilmişdi.
Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğalından sonra müstəqilliyin ən mühüm atributu olan milli
ordu hissələri ləğv edilmiş, azərbaycanlılar Sovet Silahlı Qüvvələri sıralarında hərbi xidmətə cəlb edilmişdir.
Azərbaycanın SSRİ tərkibində olduğu illərdə milli zabit korpusunun formalaşmasına, azərbaycanlıların yüksək
hərbi vəzifələrə irəli çəkilməsinə müxtəlif süni maneələr yaradılırdı. Belə bir şəraitdə biz hələ ötən əsrin 70-ci
illərində xeyli çətinliklə C.Naxçıvanski adına hərbi məktəbin açılmasına nail olduq. İndi Hərbi lisey adlanan bu
məktəbin o zaman təsis edilməsi ölkəmizdə hərb sənətinə marağın güclənməsinə, zabit kadrları hazırlığının
yüksəlməsinə, respublikamızın müstəqil gələcəyinə hesablanmış bir addım idi. Bu gün iftixar hissi ilə deyə
bilərik ki, hal-hazırda Azərbaycan ordusunda xidmət edən zabitlərin böyük əksəriyyəti məhz C.Naxçıvanski
adına hərbi məktəbin yetirmələridir.
1991-ci ildə öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmiş Azərbaycan mürəkkəb sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və
beynəlxalq vəziyyətlə üzləşdi. Müstəqilliyin ilk illərində ordu quruculuğunda kobud səhvlərə yol verildi, ordu
daxili siyasi mübarizəyə cəlb olundu, ayrı-ayrı şəxslərə və siyasi qruplara xidmət edən silahlı dəstələr yaradıldı.
Bu səhvlər son nəticədə torpaqlarımızın 20 faizinin işğalı, milyona yaxın soydaşımızın köçkün vəziyyətinə
düşməsi ilə nəticələndi.
1993-cü ilin sonlarından başlayaraq həyata keçirilmiş xüsusi tədbirlər nəticəsində milli ordu quruculuğu
keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoydu, qısa müddətdə vahid komandanlığa tabe olan nizami ordu
formalaşdırıldı. Hazırda Azərbaycanın Silahlı Qüvvələri müasir hərbi texnika ilə təchiz edilmiş, möhkəm
nizam-intizam, yüksək döyüş ruhu ilə seçilən, düşmənə sarsıdıcı zərbə vurmağa qadir olan bir ordudur.
Milli ordumuz müstəqil dövlətimizin ən böyük dayağı, xalqımızın təhlükəsizliyinin və ölkəmizin ərazi
bütövlüyünün təminatçısıdır.
Bu dün biz xalqımızın ən ağrılı problemi olan Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq və ədalət prinsiplərinə uyğun həlli üçün bütün vasitələrdən istifadə edirik. Münaqişənin
həllində dinc yola, diplomatik danışıqlara, beynəlxalq birliyin dəstəyinə üstünlük verdiyimizi dəfələrlə bəyan
etmişik. Lakin danışıqların uğurla nəticələnməsi üçün ordumuzu daha da gücləndirməli, ölkəmizin müdafiə
qüdrətini və hərbi potensialını daim artırmalıyıq. Övladlarımız hərbi xidməti Vətən qarşısında ən müqəddəs
borc və ən şərəfli vəzifə saymalıdırlar. Silahlı Qüvvələrin şəxsi heyəti öz fiziki və hərbi hazırlığını dönmədən
təkmilləşdirməli, döyüş texnikasına dərindən yiyələnməli, ən mürəkkəb şəraitdə ondan istifadə etməyi
bacarmalıdır. Şəxsi heyətin təlim-tərbiyəsi ilə məşğul olan bütün zabit korpusu əsl vətənpərvərlik nümayiş
etdirməli, fədakarlıq və mətinlik nümunəsi olmalıdır. Tərxis olunmuş hər bir gənc bizim cəmiyyətdə,
həyatımızın bütün sahələrində ən dəyərli insan hesab edilməli, hərbi xidmət keçmiş şəxslərin təcrübəsindən,
bilik və bacarığından geniş istifadə olunmalıdır.
Azərbaycan ordusu dövlət orqanlarının, bütün vətəndaşların diqqət və qayğısı ilə əhatə olunmalı, yeniyetmə
və gənclərin hərbi-vətənpərvərlik tərbiyəsi ön plana çəkilməlidir. Ədəbiyyat və incəsənət əsərləri, kütləvi
informasiya vasitələri ilk növbədə hər bir azərbaycanlıda Vətənə məhəbbət, dövlətçiliyə sədaqət, Silahlı
Qüvvələrə hörmət hissinin tərbiyə olunmasına yönəlməlidir. Bir sözlə, hər bir dövlət orqanı, respublikamızın
hər bir vətəndaşı müstəqilliyimizin dönməz və əbədi olması, dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi üçün
əlindən gələni əsirgəməməli, ordu quruculuğu prosesinə öz layiqli töhfəsini verməlidir.
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Bu bayram günündə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş bütün
vətəndaşlarımızın xatirəsini dərin hörmət və minnətdarlıq hissi ilə yad edir, onlara Allahdan rəhmət diləyirəm.
Əziz hərbçilər!
Vətənin şanlı müdafiəçiləri!
Sizin hamınızı əlamətdar bayram – Silahlı Qüvvələr günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər
birinizə möhkəm cansağlığı, uzun ömür, ailə xoşbəxtliyi və hərbi xidmətdə uğurlar arzulayıram!
Yaşasın qəhrəman Azərbaycan əsgəri!
Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinə eşq olsun!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı
Bakı şəhəri, 24 iyun 2003-cü il
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KİYEV VİLAYƏTİ ADMİNİSTRASİYASININ SƏDRİ ANATOLİ ZASUXANIN BAŞÇILIQ
ETDİYİ NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
27 iyun 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli qonaqlar, Azərbaycana xoş gəlmisiniz!
Mən sizin gəlişinizə şadam. Konkret işlərlə həyata keçirilən Ukrayna–Azərbaycan münasibətlərinin daha
da inkişaf etdirilməsinə dair təşəbbüsünüz yüksək diqqətə layiqdir. Bizim Ukrayna ilə həmişə dostluq münasibətlərimiz olmuşdur və bu gün də mövcuddur. Lakin bu münasibətlər prezidentlər, baş nazirlər, nazirlər
səviyyəsindədir, amma bu proses daha da irəlilədikcə xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İndiki halda siz Azərbaycana
böyük diqqət yetirirsiniz. Biz bunu yüksək qiymətləndiririk və səfirliyimiz də sizinlə fəal əməkdaşlıq edir.
A n a t o l i Z a s u x a: Çox hörmətli Heydər Əliyeviç, sağ olun. Səmimi qəbula görə Sizə təşəkkür
edirik. Mən Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçmanın şərəfli tapşırığını yerinə yetirərək, onun çox böyük
salamını və ən xoş arzularını Sizə yetirməliyəm. Eyni zamanda, Ukraynada qələbə rəmzi olan bu toppuzu
Ukrayna prezidenti adından Sizə təqdim etməli, qarşıdakı seçkilərdə Sizə uğurlar arzulamalıyam. Ukraynada biz
hamımız bilirik ki, ictimai rəyin 90 faizi Heydər Əliyeviç Əliyevin tərəfindədir. Leonid Daniloviç bir daha xahiş
etdi ki, bunu Sizə deyim və toppuzu təqdim edim. Onu möhkəm tutun və gözəl ölkənizə hələ uzun müddət və
qətiyyətlə rəhbərlik edin!
İcazə verin, daha bir şərəfli tapşırığı da yerinə yetirim və Ukrayna prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik
Akademiyasının fəxri doktoru diplomunu Sizə təqdim edim. Akademiyanın Elmi Şurası bu qərarı aprelin 15-də
qəbul etmişdir. Daha bir şərəfli tapşırıq. Ukraynanın mədəniyyət ictimaiyyəti «Şərəf» ordeni adlı xüsusi orden
təsis etmişdir. «Şərəf» ordeninin Ali Şurası Sizi bu ordenlə mükafatlandırır. Bu ordenə indiyədək yalnız iki
prezident – Ukrayna prezidenti Leonid Daniloviç Kuçma və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir
Vladimiroviç Putin layiq görülmüşlər. Mən Ukraynanın mədəniyyət ictimaiyyətindən bu ordeni Sizə təqdim
etmək tapşırığı almışam və onu yerinə yetirməkdən çox böyük şərəf duyuram.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox sağ olun.
A n a t o l i Z a s u x a: Heydər Əliyeviç, demək istəyirəm ki, Sizi Ukraynada əfsanəvi insan kimi
tanıyırlar, 1986-cı ildə Çernobıl atom elektrik stansiyasında qəza baş verən vaxtda Sizin çox fəal və mühüm
köməyinizi xatırlayırlar. O vaxt SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi, Siz bu faciəyə çox böyük
diqqət yetirirdiniz. Sizin köməyinizi, həyanlığınızı və diqqətinizi Ukraynada bu gün də unutmayıblar. Biz Sizin
Ukraynaya dövlət səfərinizi xatırlayırıq. Suveren dövlətin prezidenti kimi, Sizin şərəfinizə toplardan 21 yaylım
salam atəşi açılmışdı. Bunu bütün Ukrayna xatırlayır. Ukrayna mədəniyyət ictimaiyyətinin Sizin yüksək ordenlə
təltif olunmağınız haqqında qərar qəbul etməsində həmin səfər həlledici rol oynamışdır.
Sizin bizi qəbul etməniz, diqqətiniz bizim üçün, nümayəndə heyətinin üzvləri üçün böyük hadisədir, çünki
əfsanəvi insanla görüşmək, həqiqətən, böyük şərəfdir. Dünən biz meriyada olduq və sonra yaylım atəşi zamanı
sahil parkında gəzmək imkanı qazandıq. Biz insanların mehriban, gözəl və xoşbəxt çöhrələrini, sahil parkının
necə də təmiz olduğunu gördük. Azərbaycanda rahatlıq və qayda-qanun olduğuna görə onların öz prezidentinə,
Heydər Əliyeviç, Sizə necə minnətdarlıq etdiklərini gördük. Bunu eşitmək hamıya, hətta bizə – Azərbaycana ilk
dəfə gələn qonaqlara da xoş idi. Bu bir daha inam yaradır ki, Siz qalib gələcəksiniz və Azərbaycan xalqı yenə də
düzgün və yaxşı seçim edəcəkdir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Mənim ünvanıma dediyiniz xoş sözlərə görə çox sağ olun. Dedikləriniz bəlkə də
əslində olduğundan daha çoxdur, buna baxmayaraq, onları eşitmək xoşdur. Görüşümüzün əvvəlində dedim ki,
Ukrayna ilə bizim çox səmimi münasibətlərimiz var. Bu dostluq münasibətləri, əvvəla, onunla bağlıdır ki, sovet
hakimiyyəti illərində mən burada KP MK-nın birinci katibi işləyərkən, sonra isə Moskvada Siyasi Büronun
üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini olarkən Ukraynaya bütün işlərdə yaxından kömək edirdim.
Mən burada işləyəndə də biz çox sıx əməkdaşlıq edirdik. Odur ki, dostluq və əməkdaşlığımızın çox dərin kökləri var.
Biz dövlət müstəqilliyi əldə etdiyimiz vaxtdan bəri isə dostluğumuz dərin siyasi xarakter almışdır. Çünki
dünya siyasətinin bir çox məsələlərində biz Ukrayna ilə, dostum Leonid Daniloviç Kuçma ilə eyni mövqelərdə
.

127

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Heydər Əliyev.
Elektron Sənədlər
Toplusu

dururuq. Misal üçün, biz MDB-də iştirak edirik, amma ayrı-ayrı məsələlər barəsində öz fikrimiz var. Beynəlxalq
forumlarda biz Leonid Kuçma ilə mövqelərimizi həmişə razılaşdırırıq. Məhz o, mən və digər prezidentlər
Strasburqda olarkən bir araya gəlib, GUAM-ın əsasını qoyduq. O vaxtdan bəri biz bir-birimizi dəstəkləyirik.
Bütün bunlar Ukrayna ilə böyük dostluğumuza və Ukraynanın bizimlə böyük dostluğuna və Leonid Kuçma ilə
Heydər Əliyev arasında böyük şəxsi dostluğa sübutdur.
Bu dostluq ötən dövrdə çoxlu sınaqlardan çıxmışdır və dünya siyasətindəki bütün dəyişikliklərə tab
gətirmişdir. Mən Ukraynaya dövlət səfərimi xatırlayıram, onda Leonid Daniloviç Kuçma məni ali ordenlə –
Yaroslav Mudrı ordeni ilə təltif etdi. Bu, böyük işdir. Bu dostluq aşağı səviyyələrə də keçmişdir. Bilirəm, bizim
səfir bu cəhətdən sizinlə fəal əməkdaşlıq edir.
Buna xeyirxahlıqla, diqqətlə və Azərbaycana ən yaxşı münasibətlərlə cavab verdiyinizə görə sizə təşəkkür
edirəm. Ona görə də biz Ukrayna dedikdə, nəzərdə tuturuq ki, o dostumuzdur. Leonid Daniloviç Kuçma mənim
yaxın dostumdur, özü də çox yaxşı və etibarlı dostumdur. Beynəlxalq görüşlər, forumlar zamanı biz onunla fikir
mübadiləsi aparır, məsləhətləşirik. Ukraynada xoşagəlməz bir hadisə baş verəndə biz narahatlıq keçiririk, bizdə
də bir şey olanda, bilirəm ki, Leonid Daniloviç Kuçma narahatlıq keçirir. Ona görə də bu dostluq artıq bütün
dövrlər üçün təşəkkül tapmışdır və əbədi davam edəcəkdir.
Biz müstəqil dövlətlərik. Əlbəttə, Ukrayna 50 milyon əhalisi, çox geniş iqtisadi və insan potensialı olan
böyük dövlətdir. Ukrayna ilə müqayisədə biz kiçik ölkəyik, 8 milyon əhalimiz var. Ukrayna kimi, biz də
müstəqilik, suverenik. Odur ki, ölkələrimizin ərazisindəki fərqdən asılı olmayaraq, biz bərabər tərəflər kimi
dostluq edirik və bu dostluq həm Ukraynaya, həm də Azərbaycana aid bir çox məsələlərin həllində bizə kömək
edir.
A n a t o l i Z a s u x a: Hörmətli Heydər Əliyeviç, prezidentimiz Leonid Daniloviç Kuçmanın ünvanına
söylədiyiniz səmimi və xoş sözlərə görə sağ olun. Biz sizin dostluğunuzdan xəbərdarıq. Hamı bilir ki,
vəziyyətimiz ağır olduqda – 1999-cu ildə, məhsul yığımı ərəfəsində Ukrayna neft məhsulları olmadığından
blokadada qalmışdı – Siz bizə dostluq əlinizi uzatdınız, göstəriş verdiniz və Ukraynaya dizel yanacağı göndərildi. Azərbaycandan yanacaq gətirən ilk tanker Ukrayna limanına daxil olan kimi, başqaları da bizə tərəf üz
tutdu və Ukraynaya dizel yanacağı satmağa başladı. Bunu hamı xatırlayır və bilir. Təcrübəli və müdrik rəhbər
kimi, çox böyük həyat təcrübəsinə malik insan kimi, Sizin kifayət qədər çox xeyirxah və dəyərli
xüsusiyyətlərinizi məhz bu səciyyələndirir. Buna görə sağ olun və bilin ki, biz və Ukraynada yaşayan
azərbaycanlılar bunu həmişə xatırlayırıq, bilirik və Heydər Əliyeviç, burada, Azərbaycada hər şeyin yaxşı
olması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Çox şadam ki, Ukraynada kifayət qədər azərbaycanlı var, onlar Ukraynanın digər
vətəndaşları kimi yaşayır və işləyirlər. Bu çox gözəldir. Mən Ukraynada – Kiyevdə, Yaltada olarkən onlarla
görüşmüşəm. Onlar çox razıdırlar, deməli, mən də razıyam. Bu da ukraynalıların beynəlmiləlçilik hisslərindən
xəbər verir. Bir sözlə, mən sizə və Leonid Daniloviçə təşəkkür edirəm, ümidvaram ki, bu cür münasibət
gələcəkdə də davam edəcəkdir.
T ə l ə t Ə l i y e v(Azərbaycanın Ukraynadakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri): Biz bu il aprelin 15-də
Kiyevdə Sizin yubileyinizə həsr olunmuş böyük beynəlxalq elmi-praktiki konfrans keçirdik. Bu konfransın
materiallarını Sizə təqdim etmək istərdim. Zərifə xanım Əliyevanın yubileyi ilə əlaqədar Kiyevdə kitab
buraxılmışdır.
«Qadınlar. Azərbaycan – mənim taleyim» adlanan bu kitabda ona həsr olunmuş şeirlər, onun elmi
fəaliyyətini əks etdirən nadir fotoşəkillər toplanmışdır. Bundan əlavə, Sizin yubileyiniz şərəfinə biz Ukraynada
ilk dəfə olaraq, Azərbaycan dili olimpiadası keçirdik. Olimpiada iki mərhələdə keçirildi. Birinci mərhələdə
məktəb şagirdləri, ikinci mərhələdə isə ali məktəblərin tələbələri iştirak edirdilər. Qaliblər 1,2 və 3-cü dərəcəli
diplomlarla mükafatlandırıldılar. Biz bu diplomları yadigar olaraq Sizə də təqdim etmək istərdik.
Bundan əlavə, Kiyevdə Vaqif Abdullayevin artıq kifayət qədər tanınmış və sevimli siyasi və dövlət
xadimimiz İlham Əliyevə həsr olunmuş «O, böyük siyasətə hazırdır» kitabı Ukrayna dilində çapdan çıxmışdır.
Bu kitabın Ukraynada təqdimatı keçirildi, o, ölkənin bütün kitabxanalarına göndərildi və indi biz onlardan bu
kitaba görə dərin minnətdarlıq ifadə edilən məktublar alırıq. Yuxarıda adı çəkilən konfransda prezident Leonid
Daniloviç Kuçmanın, Ali Radanın sədri Vladimir Litvinin, Milli Məclisin sədri Murtuz Ələsgərovun, Kiyevin
meri Aleksandr Omelçenkonun, «Yeni Ukrayna» Xalq Demokratik Birliyinin rəhbəri cənab Kuşnaryukun
təbrikləri səsləndi.
Azərbaycan televiziyasının köməyi ilə Ukraynada «Heydər Əliyev iki əsrin fenomenidir» filmi çəkilmişdir.
Bu filmdə Sizin böyük dostunuz, çox hörmətli Leonid Daniloviç Kuçmanın, Ukraynanın ən məşhur siyasi,
dövlət, elm və mədəniyyət xadimlərinin, habelə cənab Çernomırdinin Sizin fəaliyyətiniz haqqında rəyləri,
fikirləri səslənir. Konfransda Ukraynanın tanınmış elm xadimləri çıxış etdilər. Onu Ukrayna hökuməti sədrinin
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müavini cənab Dmitri Tabaçnev və Milli Elmlər Akademiyası prezidentinin birinci müavini cənab Kuros
aparırdılar. Bu videokasetdə bütün elm xadimlərinin çıxışları yazılmışdır. Onların hər biri Sizə indi heç bir
dövlət xadiminin və siyasi xadimin qazana bilmədiyi çox yüksək qiyməti vermişdir. Təbii ki, biz bu konfrans
üçün qələm və döş nişanı hazırlamışdıq. Bu, Ukraynada yaşayan bütün azərbaycanlıların adından, konfransın
hazırlanmasında iştirak edən bütün insanların adından hədiyyədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Xahiş edirəm dostum Leonid Daniloviç Kuçmaya, məni tanıyan bütün rəhbərlərə
salamımı yetirəsiniz. Sizə bütün işlərinizdə uğurlar arzulamaq istəyirəm. Sizdə prezident seçkiləri olacaqmı?
A n a t o l i Z a s u x a: Gələn ilin oktyabrında olacaq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizə hər cür uğurlar arzulayıram. Biz bu əlaqələri çox yüksək qiymətləndiririk,
gəlin onları davam etdirək. Biz Ukraynanın səviyyəsinə gəlib çatmaq üçün daha fəal çalışmalıyıq.
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ DAXİLİ İŞLƏR ORQANLARININ ŞƏXSİ HEYƏTİNƏ
(1 iyul 2003)
Hörmətli polis əməkdaşları və veteranlar!
Sizi Azərbaycan polisinin yaranmasının 85-ci ildönümü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
1918-ci il iyulun 2-də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin qərarı ilə müstəqil dövlətin zəruri
təsisatlarından biri olan milli polis orqanlarının əsası qoyulmuşdur. Bu gün özünün şanlı yubileyini qeyd edən
Azərbaycan polisi çətin və şərəfli yol keçərək, xalqına və dövlətinə sədaqətlə xidmət etmiş, əhalinin dinc və
təhlükəsiz yaşayışının qorunmasında əzmkarlıq nümayiş etdirmişdir. Öz inkişaf yolunu asayişi mühafizə
dəstələrinin təşkilindən başlayan Azərbaycan polisi 1918–1920-ci illərdə ilk müstəqil Azərbaycan dövlətinin
formalaşmasında, milli maraqların qorunmasında mühüm rol oynamış, müstəqilliyin müdafiəsinin ön sıralarında
olmuşdur.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra SSRİ dövründə fəaliyyət göstərən sovet milisi
sosialist quruluşuna uyğun, mahiyyətcə sinfi xarakter daşıyan orqan idi və ondan siyasi məqsədlər üçün istifadə
edilirdi. Lakin buna baxmayaraq, həmin dövrdə Azərbaycanın daxili işlər orqanları böyük təcrübə qazanmış,
yüksək bilik və peşə hazırlığı əldə etmiş, təşkilati cəhətdən möhkəmlənmişdir.
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etmiş Azərbaycan Respublikası öz tarixinin mürəkkəb dövrünə qədəm
qoymuşdu. Müstəqilliyinin ilk illərində mövcud olan qeyri-sabit ictimai-siyasi vəziyyət, dağıdıcı proseslər
nəticəsində qanunlara itaətsizlik, insan hüquqlarının kütləvi surətdə pozulması, hərc-mərclik, özbaşınalıq və bu
kimi digər hallar dözülməz həddə çatmışdır. Saysız-hesabsız qanunsuz silahlı dəstələr və ayrı-ayrı şəxslərdə
olan silah-sursat respublikanın kriminogen durumunu xeyli gərginləşdirmiş, əhalidə vahimə və qorxu hissi,
dövlət orqanlarına inamsızlıq yaratmışdı. Əslində, cinayətkarlıqla mübarizə aparmalı, hüquq qaydalarını
qorumalı olan daxili işlər orqanlarının tərkibində həmin illərdə dövlətə tabe olmayan cinayətkar silahlı dəstələr
yaranmış, kadr siyasəti ciddi şəkildə təhrif olunmuş, polisə şəriştəsiz, yararsız, əməkdaş adına ləkə gətirən və
hətta əvvəllər cinayət törətmiş şəxslər qəbul edilmiş və rəhbər vəzifələrə irəli çəkilmişdi. Bütün bunlar əhali
arasında polis orqanlarının nüfuzdan düşməsinə gətirib çıxarmışdı. Dövlətin mühüm qurumlarından biri olan
polisin fəaliyyətinə bu cür səthi və səriştəsiz münasibət cinayətlərin kəskin artmasına öz təsirini göstərmiş, cinayətkarlığa qarşı mübarizə və sabitliyin bərqərar olunması işini səmərəsiz etmişdir.
Son on il ərzində daxili işlər orqanlarına tələbkarlığın artırılması, nizam-intizamın gücləndirilməsi, şəxsi
heyətin saflaşdırılması, polis orqanlarına dövlət tərəfindən mütəmadi qayğı göstərilməsi və onun maddi-texniki
təminatının möhkəmləndirilməsi nəticəsində polisin fəaliyyətində əsaslı dönüş yarandı. Bu da öz növbəsində
cinayətlərin qarşısının alınmasına, qanunsuz silahlı dəstələrin zərərsizləşdirilməsinə, cəmiyyətdə əminamanlığın, sabitliyin, ictimai təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz müsbət təsirini göstərmişdir. Bütün bunlar
görülmüş tədbirlərin, o cümlədən də polis əməkdaşlarının gərgin əməyinin nəticəsində mümkün olmuşdur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmlənməsində, respublikamızın suverenliyinə və torpaqlarımızın
ərazi bütövlüyünə qarşı erməni silahlı qüvvələri tərəfindən təcavüzlərin dəf edilməsində, vətəndaş sülhünün
bərqərar olunmasında, qanunun aliliyinin təmin edilməsində Azərbaycan daxili işlər orqanlarının və onun əsas
tərkib hissəsi olan polisin xidmətləri danılmazdır.
Bu gün Azərbaycan polisi özünün inkişaf və təkmilləşmə mərhələsini yaşayır. Hüquq mühafizə orqanları
sistemində mühüm yer tutan polisin fəaliyyətini nizama salan onlarca qanunlar və digər normativ hüquqi aktlar
qəbul edilmişdir. Yeni qanunvericilik polisin ictimai qaydanın qorunması, ictimai təhlükəsizliyin təmin
edilməsi, cinayətlərin qarşısının alınması, insanların həyat və sağlamlığının, vətəndaşların hüquq və
azadlıqlarının təminatı, onların hüquqazidd əməllərdən müdafiəsi kimi funksiyalarını dəqiq müəyyən etmişdir.
Bu gün ölkəmizdə polisin fəaliyyəti, bütünlüklə hüquq sisteminin vəziyyəti beynəlxalq standartlara cavab
verir. Eyni zamanda dövlətimizin güclənməsi, demokratiyanın inkişafı, qanunun aliliyinin təmin edilməsi
sahəsində biz əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməməliyik. Bu sahədə fəaliyyəti daha da gücləndirmək üçün
hər bir polis əməkdaşı öz vəzifələrini icra edərkən qanunçuluğa və müəyyən olunmuş davranış qaydalarına ciddi
riayət etməli, ictimai asayişin qorunmasında və cinayətkarlıqla mübarizədə barışmaz və qətiyyətli olmalı, insan
hüquq və azadlıqlarının keşiyində sayıqlıqla durmalı, vətəndaşların etimad və inamını qazanmalıdır.
Əmin olduğumu bildirirəm ki, dövlətçiliyə və peşə borcuna sadiq olan Azərbaycan polisi bundan sonra da
xalqa və dövlətə sədaqətlə xidmət edəcəkdir!
HEYDƏR ƏLİYEV
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2003-cü il
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TÜRKİYƏ RESPUBLİKASININ ƏDLİYYƏ NAZİRİ CƏMİL ÇİÇƏYİN BAŞÇILIQ ETDİYİ
NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİ İLƏ GÖRÜŞÜ
Prezident sarayı
4 iyul 2003-cü il
H e y d ə r Ə l i y e v: Hörmətli nazir, bizim ölkələrimiz arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələri var. Bu on il
içərisində biz bir çox məsələləri bir-birimizlə məsləhətləşmişik, bəzi qanunları da məsləhətləşib qəbul etmişik.
Ədliyyə sahəsində əməkdaşlıq çox vacibdir və əhəmiyyətlidir. Əməkdaşlıq var, bəzi müqavilələr, protokollar da
var. Bu sənədlər vaxtaşırı imzalanıbdır. Ancaq mənə belə gəlir ki, Azərbaycana lazım olan cinayətkarların sizin
ölkədə axtarılması, tapılması və eyni zamanda Azərbaycanda sizə lazım olan cinayətkarların tapılması haqqında
biz lazımi səviyyədə əməkdaşlığa nail olmamışıq. Güman edirəm, bizim bu görüşlərimizdə, danışıqlarımızda
bunların hamısını həll etmək olar. Çox məmnunam ki, siz Azərbaycana gəlmisiniz.
C ə m i l Ç i ç ə k: Hörmətli Cümhur başqanı, çox gərgin işinizdən vaxt ayırıb məni və nümayəndə
heyətimizin üzvlərini qəbul etdiyinizə görə Sizə təşəkkürümü bildirirəm. Sözümün əvvəlində Türkiyə prezidenti
Əhməd Necdət Sezərin Sizə və Sizin şəxsinizdə Azərbaycan xalqına türk milləti və öz adından ən xoş
diləklərini, arzularını çatdırmaq istərdim. Mən buraya gələrkən, cənab Sezəri ziyarət etdim, tapşırıqları olubolmadığını soruşdum. O da mənim vasitəmlə Sizə ən xoş diləklərimi yetirməyi tapşırdı.
Biz iki gündür Bakıdayıq. Hörmətli naziriniz çox böyük qonaqpərvərlik göstərdi, bizi yüksək səviyyədə
qəbul etdi. Biz ölkələrimizin ədliyyə nazirlikləri arasındakı işbirliyini daha da yaxşılaşdırmaq barədə faydalı
müzakirələr keçirdik. Ali Məhkəmənin sədri və bir sıra hakimlərlə görüşdük, fəaliyyətləri haqqında məlumat
aldıq. Doğrusu, burada gördüklərim, eşitdiklərim məni son dərəcə məmnun etdi, çox sevindirdi. Biz Türkiyədə
Azərbaycandakı inkişafı həmişə yüksək qiymətləndiririk.
Mən Türkiyənin Böyük Millət Məclisində zati-alinizin nitqini o vaxt dinlədim. Siz orada çox gözəl təkliflər
verdiniz. Həmin təkliflərdən əlavə, Sizin təbirinizcə demək istəyirəm ki, bir millət, iki dövlət arasında hüquqi
sahədə də görüləsi çox önəmli işlərin və addımların olması barədə tövsiyələrinizi biz sözsüz qəbul edirik.
Həyata keçirilmiş anlaşmalar da, imzalanmış sənədlər də var. Bunları böyük və birgə səylərlə yerinə yetirməyə
çalışırıq.
Keçmişdə bəzi sənədləri imzalamaqla bərabər, Türkiyə seçim ab-havasına girdi, hökumət dəyişikliyi oldu.
Dəyişikliyə görə bu işi yerinə yetirmək mümkün olmadı. Amma indi Türkiyədə yeni bir dövr başlayıbdır. Digər
sahələrdə olduğu kimi, ədliyyə sahəsində də Azərbaycan ilə görəcəyimiz çox işlər vardır. Hesab edirəm, bizim
bu ziyarətimiz faydalı oldu. Qayıdandan sonra həmin işlərin icrasına çalışacağıq.
Biz zati-alinizə dərin hörmətimizi bir daha bildirmək imkanı qazandığımız üçün Sizə xüsusi təşəkkür
edirik.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sağ olun, təşəkkür edirəm.
Türkiyənin ədliyyə sistemi, ədliyyə orqanları böyük tarixə və çox böyük təcrübəyə malikdir. Atatürkün
vaxtından dünyəvi dövlət prinsipi yaratmaq, ədliyyə işini, məhkəmə işini Avropa standartları, tələbləri
səviyyəsinə qaldırmaq və insanların hüquqlarını qorumaq təcrübəsi həqiqətən sizdə var. Çünki siz uzun tarixə
malik olan bir dövlətsiniz və artıq neçə ildir ki, dünyəvi dövlət şəraitində yaşayırsınız. Parlament
respublikasısınız.
Biz bu yola yeni düşmüşük. Ancaq bu yolu qətiyyətlə gedirik və mütləq axıradək gedəcəyik. Biz uzun
müddət sovet ədliyyə sistemində, onun məhkəmə orqanlarında olmuş qanun-qayda ilə işləmişik. İndi insanların
beynindən onu çıxarıb daha da mütərəqqi bir şeyi onlara anlatmaq asan iş deyil. Amma biz bunu edirik və
nailiyyətlərimiz də var. Təbii ki, hələ görüləsi işlərimiz çoxdur. Biz bunların hamısını edəcəyik.
Ancaq mən onu demək istəyirəm ki, biz sizin ölkənizin təcrübəsindən istifadə etməliyik və istifadə edirik.
Ancaq bizim ədliyyə orqanlarımız arasında əməkdaşlıq daha da möhkəm, daha da sıx olmalıdır. Sizin keçdiyiniz
yolu və əldə etdiyiniz nailiyyətləri bizim ədliyyə sistemi bilməlidir və onunla əlaqədar lazımi tədbirlər
görməlidir. Bunların hamısının ümumi qanunları, qaydaları var, kitablarda da yazılıbdır və biz bunları bilirik.
Ancaq indi bunları həyata keçirmək və insanları məhz bu istiqamətə yönəltmək, tərbiyə etmək bizim işimizdir.
Bu sahədə Türkiyənin yardımına böyük ehtiyacımız var. Güman edirəm ki, bu görüşlərdən sonra siz
Azərbaycan ilə daha da yaxından tanış oldunuz, gördünüz. Belə halda daha da yaxın münasibətlər olacaqdır və
siz bizimlə əməkdaşlığı daha da artıracaqsınız.
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C ə m i l Ç i ç ə k: Hörmətli Cümhur başqanım, zati-alinizin də buyurduğu kimi, Türkiyə belə bir hüquqi
dövrü 1920–1930-cu illərdə böyük Atatürkün rəhbərliyi ilə gerçəkləşdirdi. Türkiyə belə bir təcrübəyə sahibdir
və bu təcrübəni qardaş Azərbaycan ilə paylaşmaqdan böyük məmnunluq duyar. Keçirdiyimiz görüşlərdə də
qarşılıqlı təcrübə və birgə axtarışların yollarını aramağa çalışdıq, bununla bağlı sənədlər imzaladıq.
Ancaq bizim də Azərbaycandan öyrəniləsi çox şeylər vardır. Mən onu burada gördüm. Bizdə Apellyasiya
Məhkəməsi yoxdur, amma Azərbaycanda var. Biz də yaratmaq istəyirik. Ona görə Siz bizdən bir addım
öndəsiniz. Eyni zamanda, biz Türkiyədə ombudsman təsisatını yaratmağa çalışırıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Sizdə ombudsman yoxdur?
C ə m i l Ç i ç ə k: Bizdə yoxdur. İndi yaratmağa çalışırıq. Amma sizdə bir illik təcrübə var. Qardaş
ölkədə bu cür təcrübənin olması bizim üçün olduqca yaxşıdır. Yəni Azərbaycanda öyrənilməli məlumatlar,
təcrübələr var. Ona görə də mən buradan ölkəmə böyük və faydalı bilgilərlə dönəcəyəm. Bu sahədə qarşımıza
çıxan problemlər olsa, biz dəyərli məsləkdaşımızı aramaqdan, onunla görüşməkdən məmnun olacağıq.
H e y d ə r Ə l i y e v: Bəs nə üçün Türkiyədə indiyə qədər ombudsman yaranmayıbdır?
C ə m i l Ç i ç ə k: Bizdə bu yaranmadı. Çünki başqa işlərlə məşğul olduq. Bir qanun layihəsi hazırlamışıq
və bunu hələ müzakirə edirik. Hələlik bizdə ombudsman yoxdur. Amma indi buna ehtiyacın olduğu düşünülür.
Bununla bağlı bizim ölkədə, hüquq dairələrində müzakirələr gedir. Amma Azərbaycanda bir ildir ki,
ombudsman yaradılmışdır və fəaliyyəti də yaxşıdır. Bu bizim üçün çox önəmli bir təcrübədir.
H e y d ə r Ə l i y e v: Apellyasiya Məhkəməsini mütləq yaratmaq lazımdır.
C ə m i l Ç i ç ə k: Bizim cümhuriyyətin ilk illərindən 1924-cü ilə qədər belə bir məhkəmə var idi. Ancaq
1924-cü ildə ləğv edilmişdir. Bu gün yenidən yaratmaq istəyirik. Türkiyə Böyük Millət Məclisinə qanun
layihəsi təqdim etmişik. 1924-cü ildə bu məhkəmənin ləğvinin səbəbi bu məhkəmələrdə çalışan yetərli sayda
hakimin olmaması idi. Zati-aliləri, bilirsiniz ki, Anadolu türkləri təhsil almış nəslinin önəmli bir hissəsini
Çanaqqala savaşında itirdi. Onların arasında hüquqşünas da, həkim də, mühəndis də var idi. Biz cümhuriyyəti
quranda bu məhkəmələrdə fəaliyyət göstərəcək lazımi səviyyəyə, biliyə sahib, yetərincə hüquqşünas olmamışdır.
Hətta bizim ədliyyəmizin tarixində yazılır ki, o zaman məhkəmələrə təyin ediləcək hakim tapılmadığı üçün
işi daha az biliyə sahib olanlar aparmışlar. Ona görə də o vaxt bu məhkəmə ləğv edilmişdir. Aradan illər
keçəndən sonra buna ehtiyac duyulduğu önə çıxır. Biz də hökumət olaraq belə bir məhkəmənin mövcudluğunu
vacib bilib Böyük Millət Məclisində məsələ qaldırdıq. Amma Azərbaycanda bu işə başlanılmışdır. Bu bizim
üçün xüsusi təcrübə qaynağıdır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Demək, sizin də öyrənməyə ehtiyacınız vardır.
C ə m i l Ç i ç ə k: Bəli, vardır. Hörmətli Cümhur başqanım, hər dövrün öz ehtiyacı vardır.
H e y d ə r Ə l i y e v: Elədir. Lap yaxşı.
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KONSTİTUSİYA MƏHKƏMƏSİNƏ MÜRACİƏTİ
12 iyul 2003-cü il
Konstitusiya Məhkəməsinin hörmətli hakimləri və əməkdaşları!
Sizi Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının beşinci ildönümü
münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Demokratik dəyərlərə əsaslanan, insan və vətəndaş hüquqlarının və azadlıqlarının təmin edilməsini ali
məqsəd kimi bəyan edən Azərbaycan Konstitusiyası ölkəmizdə yeni təsisat olan konstitusiya nəzarətini və
Konstitusiya Məhkəməsinin dövlət hakimiyyəti sistemində mühüm rolunu və yerini müəyyən etmişdir. Bütün
zəruri hüquqi və təşkilati tədbirlər həyata keçirildikdən sonra 1998-ci ildə Konstitusiya Məhkəməsi yaradılmış,
həmin ilin iyul ayının 14-də ilk hakimlərinin təyin olunması ilə fəaliyyətə başlamış və özünün təşəkkül
mərhələsini başa çatdırmışdır.
Keçən beş il ərzində Konstitusiya Məhkəməsi ölkəmizdə demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu
prosesində fəal iştirak etmiş, qəbul etdiyi qərarlarla hər kəsin Azərbaycan Konstitusiyasına, qanunlarına hörmət
və ehtiramının, ədalət, azadlıq və humanizm kimi prinsiplərin möhkəmləndirilməsinə, demokratiyanın və
hüquqi mədəniyyətin inkişafına, konstitusionalizm ideyalarının həyata keçirilməsinə dəyərli töhfəsini vermişdir.
Hazırda biz Konstitusiya Məhkəməsinin simasında milli dövlətçiliyimizi, Konstitusiyaya əsaslanan hüquq
qaydasını, ən əsası isə insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarını həqiqətən müdafiə edən mötəbər təsisata
malikik. Öz səmərəli fəaliyyəti nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsi həm ölkəmizdə, həm də beynəlxalq aləmdə
böyük nüfuz qazanmışdır. Onun Avropa Konstitusiya Məhkəmələrinin Konfransına üzv seçilməsi bunu bir daha
sübut edir və Avropa konstitusionalizminin qabaqcıl meyllərinin dövlətimizin hüquq sistemində əks
etdirilməsinə kömək edir.
Konstitusiya Məhkəməsinin insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində mühüm beynəlxalq sənədlərə
əsaslanaraq qəbul etdiyi qərarlar insanların siyasi, iqtisadi, sosial və digər hüquq və azadlıqlarının təmin
edilməsinə, dövlətin hüquqi bünövrəsinin möhkəmləndirilməsinə, gələcək nəsillər üçün zəngin hüquqi irsin
formalaşmasına xidmət edir. Bütövlükdə isə, konstitusiya nəzarəti cəmiyyətin ardıcıl inkişafını təmin etmək
yolu ilə onun sabitliyinin qorunmasına, dövlət hakimiyyəti sisteminin təkmilləşməsinə və ictimai münasibətlərin
hüquqi tənziminə qulluq edir, yüksək ictimai şüuru və dövlətçilik təfəkkürünü formalaşdırır. Konstitusiya
Məhkəməsinin fəaliyyəti həm də ictimai mühitə tərbiyəvi təsir göstərir, cəmiyyətin hər bir üzvünü hüquqi,
konstitusion davranış tərzinə sövq edir.
Bu gün Konstitusiya Məhkəməsinin qarşısında mühüm vəzifələr durur. 2002-ci ilin avqust ayında keçirilmiş
referendum nəticəsində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətlə bağlı Konstitusiyamıza dəyişikliklər edilmiş və
hər bir şəxsin onun hüquqlarının bərpa edilməsi üçün qanunla müəyyən olunmuş hallarda Konstitusiya
Məhkəməsinə müraciət etmək hüququ təsbit edilmişdir. Bununla əlaqədar, Konstitusiya Məhkəməsinin işinin
daha əhəmiyyətli və məsuliyyətli dövrü başlanır. Belə ki, vətəndaşların öz hüquqlarının müdafiəsi və bərpası
üçün daha effektiv mexanizm əldə etməsi ilə yanaşı, Konstitusiya Məhkəməsi də insan hüquqları ilə əlaqədar
ictimai münasibətlərin tənzimlənməsində daha fəal iştirak etmək imkanı əldə etmişdir. Ümidvar olduğumu
bildirmək istərdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi bu işin öhdəsindən layiqincə gələcək və bu da demokratik
dövlətin mühüm amili olan əsas hüquq və azadlıqların təsiri müdafiəsinə şərait yaradacaqdır.
Hörmətli hakimlər və əməkdaşlar!
Sizə möhkəm cansağlığı və ölkəmizdə demokratiyanın inkişafına, Konstitusiyanın və qanunların aliliyinin
təmin edilməsinə, hüquq və ədalət ideallarının müdafiəsinə yönəlmiş fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
"Azərbaycan" qəzeti, 13 iyul 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ MƏTBUAT İŞÇİLƏRİNƏ MÜRACİƏTİ
21 iyul 2003-cü il
Hörmətli mətbuat işçiləri!
Sizi əlamətdar bayramınız – Milli Mətbuat günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir və hər birinizə ən səmimi
arzularımı çatdırıram.
Azərbaycan mətbuatı tarixi boyu daim mütərəqqi ictimai idealların carçısı kimi çıxış etmiş, xalqımızın ən
ülvi arzularının reallaşmasına öz töhfəsini vermiş, onun müstəqillik amalının güclənməsində, mənəvi
dəyərlərinin tərəqqisində, milli şüurun, mədəniyyətin formalaşmasında böyük rol oynamışdır.
XX əsrin sonlarında yenidən dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş ölkəmizdə dövlətçilik ənənələrinin
möhkəmlənməsində, demokratik prinsiplərin bərqərar olmasında, Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun
artmasında mətbuatımızın müstəsna xidmətləri danılmazdır.
Azərbaycanda demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət quruculuğu prosesi uğurla həyata keçirilir. Respublika
Konstitusiyasında demokratiyanın əsas prinsiplərindən olan söz və fikir azadlığı təsbit olunmuşdur. Ölkəmizdə
siyasi plüralizmin tələblərinə dönmədən əməl edilir. Söz, fikir və əqidə azadlığının təmin olunması, kütləvi
informasiya vasitələrinin hərtərəfli inkişafı, onların sərbəst fəaliyyəti üçün zəruri şərait yaradılması
Azərbaycanın dövlət rəhbəri kimi mənim qarşımda duran mühüm vəzifələrdəndir. Yaşadığımız informasiya
əsrində cəmiyyətin aktual problemlərinin ictimailəşməsində, əhalinin müxtəlif təbəqələri arasında ictimai
münasibətlərin tənzimlənməsində, sivil dünyaya inteqrasiya prosesində özünəməxsus yeri olan kütləvi
informasiya vasitələrinin problemləri müstəqillik əldə edəndən sonra daim dövlətin diqqət mərkəzində
olmuşdur. Bu gün Azərbaycanda yüzlərlə mətbuat orqanı, informasiya agentlikləri, teleradio şirkətləri müstəqil
fəaliyyət göstərir və ölkələrimizin etibarlı media şəbəkəsini təşkil edirlər. Mətbuatın sərbəst fəaliyyəti, dünya
təcrübəsindən bəhrələnməsi üçün münbit şərait yaradılmış, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi-texniki
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, jurnalistlərin peşə səviyyəsinin yüksəldilməsi və hüquqlarının tam təmin
edilməsi üçün bütün zəruri addımlar atılmışdır. Keçən illərdə Azərbaycan prezidentinin fərman və sərəncamları
ilə kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına mənfi təsir edən maneələr aradan qaldırılmış, mətbuatın dövlət
tənzimlənməsindən imtina edilmiş, maddi vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün qəzetlərin dövlət nəşriyyatına olan
çoxmilyardlı borcları dondurulmuş, onlara əlavə olaraq güzəştli kreditlər ayrılmış və digər tədbirlər həyata
keçirilmişdir. Dövlətimiz ictimai əsaslarla formalaşdırılmış və mətbuatın fəaliyyətini tənzimləyən ictimai orqan
kimi Mətbuat Şurasının yaradılmasına müsbət yanaşır və onun fəaliyyətinə mühüm əhəmiyyət verir. Milli
Teleradio Şurasının təsis edilməsi ilə ölkəmizdə teleradio fəaliyyətinin müasir səviyyədə tənzimlənməsi,
elektron KİV-lərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun fəaliyyəti təmin edilmişdir.
Jurnalistika böyük zəhmət, xüsusi səy, professional yanaşma, hadisələri obyektiv dəyərləndirmək və
prosesləri düzgün analiz etmək bacarığı tələb edən sənətdir. Azərbaycan prezidenti kimi mən mətbuat işçilərinin
ağır və məsuliyyətli əməyini daim yüksək qiymətləndirmiş, mətbuatın inkişafı yolunda qarşıya çıxan
problemlərin həll edilməsi üçün müntəzəm qayğı göstərmişəm və bundan sonra da göstərəcəyəm.
Hər bir ölkədə demokratiyanın səviyyəsinin göstəricisi kimi, azad mətbuatın əsas vəzifəsi siyasi plüralizmi,
söz və fikir azadlığını daha da dərinləşdirməkdən, vətəndaşların informasiya ehtiyaclarını ödəməkdən ibarətdir.
Lakin bununla yanaşı, mətbuat cəmiyyətdəki mövcud çatışmazlıqları da güzgü kimi əks etdirməyi bacarmalı,
müstəqil, demokratik dövlət quruculuğu prosesinin fəal iştirakçısına çevrilməli, həqiqət carçısı, insanları yüksək
ideallara, humanist əməllərə səsləyən və səfərbər edən vasitə olmalıdır.
Bu əlamətdar gündə əmin olmaq istədiyimi bildirirəm ki, zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçmiş, mütərəqqi
ənənələri ilə fərqlənən Azərbaycan mətbuatı üçün, onu təmsil edən jurnalistlər ordusu azad sözün şərəfini
həmişə uca tutacaq, ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə baş verən hadisələrin ictimaiyyətin diqqətinə təqdim
edilməsində, xüsusilə Azərbaycanın taleyüklü problemlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında əsl
dövlətçilik və vətəndaşlıq mövqeyindən çıxış edərək obyektivlik, yüksək peşəkarlıq və prinsipiallıq nümayiş
etdirəcəkdir.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti.
"Azərbaycan" qəzeti, 22 iyul 2003-cü il
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"LİDER" YARIMDALMA ÜZƏN QAZMA QURĞUSUNUN İSTİSMARA
BURAXILMASI MƏRASİMİNİN İŞTİRAKÇILARINA MÜRACİƏTİ
24 iyul 2003-cü il
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Əziz neftçilər!
Bu gün Azərbaycanın neft sənayesinin tarixində əlamətdar bir hadisə baş verir. Respublikamız tərəfindən
dünyanın aparıcı neft şirkətləri ilə bağlanmış və uğurla həyata keçirilən sazişlər çərçivəsində Xəzər dənizinin
sularının altında zəngin neft və qaz yataqlarının kəşfini və hasilatını təmin edəcək yeni yarımdalma üzən qazma
qurğusu istismara verilir.
Bu əlamətdar hadisə münasibətilə qurğunun yaradılmasında iştirak etmiş neftçilərimizi, mühəndislərimizi,
mütəxəssislərimizi, xarici şirkətlərin nümayəndələrini səmimi qəlbdən təbrik edirəm!
Mən bu qurğunun adını "Lider" qoydum. Həqiqətən, bu qazma qurğusu müasir elmin və texnologiyanın ən
son standartlarına cavab verən nəhəng, əzəmətli istehsal müəssisəsidir. Xəzər dənizində ən böyük və güclü olan
bu qurğunun istismara verilməsi bütün neft sənayesi infrastrukturunun inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələdir.
Texniki göstəricilərinə görə "Lider" Xəzərin istənilən dərinliyini fəth etməyə qadirdir. Əminəm ki, bu qurğu
daim irəlidə gedən əsl lider olacaq!
Tarix boyu Azərbaycan Xəzər dənizində karbohidrogen ehtiyatlarının işlənilməsində birinci olub. 1994-cü
ildə müstəqil Azərbaycan öz yeni neft strategiyasını bəyan etdikdən sonra neftçilərimiz müxtəlif dərinliklərdə
işləyə bilən "Dədə Qorqud", "İstiqlal" və "Qurtuluş" kimi müasir qazma qurğularını əldə ediblər. Fərəhləndirici
haldır ki, bu qurğular indi də layiqincə öz vəzifələrini yerinə yetirirlər.
Dənizdə çalışan insanlar çox mətin, qoçaq, qəhrəman olurlar. Mən "Lider" qazma qurğusunda işləyənlərə
möhkəm cansağlığı, Vətənimizin, xalqımızın naminə yeni-yeni nailiyyətlər arzulayıram!
Hörmətli mərasim iştirakçıları!
Bir daha hamınızı salamlayıram, sizə səmərəli iş, əmin-amanlıq və tərəqqi diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
"Azərbaycan" qəzeti, 25 iyul 2003-cü il
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QAFQAZ MÜSƏLMANLARININ XI QURULTAYINA
(29 iyul 2003)

Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Sizi – Qafqaz müsəlmanlarının Bakı şəhərində keçirilən XI qurultayının nümayəndələrini
səmimi-qəlbdən salamlayır, qurultayınızın işinə uğurlar arzulayıram.
Qafqaz qədim zamanlardan burada məskunlaşmış insanların formalaşdırdığı adətənənələrin,mənəvi dəyərlərin zənginliyinə görə dünyanın nadir bölgələrindən biridir. Qafqaz
xalqlarının tarix boyu bəşər mədəniyyətinə verdiyi töhfələr olduqca sanballı və qiymətli olmuşdur.
İslamın Qafqazda yayılması ilə region xalqlarının tarixində yeni bir dövr başlanmış, müqəddəs
kitabımız Qurani-Kərimin ilahi hökmləri insanların həyat tərzinin, milli-mənəvi dəyərlərinin əsasını
təşkil etmişdir. Bu dövrdən başlayaraq islam sivilizasiyası Qafqaz xalqlarının sosial-iqtisadi, ictimai,
elmi və mədəni inkişafına güclü təkan vermiş və regionun dahi şəxsiyyətləri də həmin sivilizasiyanın
zənginləşməsi yolunda böyük xidmətlər göstərmişlər.
İslam dini sülh, qardaşlıq və əməkdaşlıq dinidir. 2001-ci il sentyabrın 11-də Amerika Birləşmiş
Ştatlarında törədilmiş faciəli hadisələr bütün sülhsevər qüvvələr kimi, müsəlman din xadimləri
tərəfindən də birmənalı şəkildə pislənildi, eyni zamanda, terrorizmə dini don geyindirmək cəhdləri
qətiyyətlə rədd edildi. Həqiqətən də, mərhəmət və şəfqət prinsiplərinə əsaslanan islam dininin hər
hansı zorakılıq və terror halları ilə əlaqəsi ola bilməz.
Başqa dinlərlə dözümlülük, dinc yanaşı və anlaşma şəraitində yaşamaq islam dininin nəcib
xüsusiyyətlərindən biridir. Bu, tarix boyu Qafqazda da, Azərbaycanda da həmişə öz əməli ifadəsini
tapmışdır. Biz iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, bölgəmizdə dini zəmində heç vaxt qarşıdurma halları
olmamışdır. Belə bir hal Qafqaz müsəlmanlarının həmişə sülh və əmin-amanlığa dəvət edən islami
dəyərlərə sadiq olduğunu əyani şəkildə nümayiş etdirir. Bölgəmizdə bəzi siyasi qüvvələrin qərəzli
məqsədlərlə törətdikləri münaqişələrin, o cümlədən Qarabağ münaqişəsinin heç bir dini və ya etnik
səbəbi yoxdur. Bu, ölkələrimizin müstəqilliyinə, suverenliyinə və ərazi bütövlüyünə qənim kəsilmiş
qüvvələrin apardıqları separatçılıq siyasətinin nəticəsidir. Bölgədə dini dözümlülüyün bərqərar
edilməsi, münaqişələrin aradan qaldırılması yolunda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin, müsəlman din
xadimlərinin göstərdikləri səylər sabitliyin və əmin-amanlığın bərqərar edilməsi baxımından təqdirəlayiqdir. Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlət
qurmaq yolunu tutmuşdur və bu yolla da irəliləyir. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşları üçün
Konstitusiyada təsbit olunmuş bütün azadlıqların, o cümlədən vicdan azadlığının təmin edilməsini öz
siyasətinin əsas tərkib hissəsi hesab edir. Azərbaycanda formalaşmış dövlətin münasibətləri beynəlxalq
aləmdə bu sahədə səmərəli və əlverişli model kimi qəbul edilir. Azərbaycan vətəndaşlarına islamın
gözəl mənəvi dəyərlərinin aşılanması, onların bu zəmində tərbiyələndirilməsi cəmiyyətdə sağlam
mənəviyyatın hökm sürməsi işinə öz güclü müsbət təsirini göstərir. Azərbaycan dövləti müsəlman din
xadimlərinin bu sahədə apardıqları işi yüksək qiymətləndirir.
Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Qafqaz müsəlmanlarının XI qurultayı üçüncü minillikdə keçirilən ilk qurultaydır. Yeni əsr
cəmiyyətin bütün təbəqələri, o cümlədən din xadimləri qarşısında yeni vəzifələr, yeni tələblər qoyur.
Əminəm ki, siz bu qurultayda Qafqaz müsəlmanlarının gələcək fəaliyyətinin həmin vəzifələrə uyğun
qurulması, Ümumqafqaz məsələlərinin həll edilməsi, islam dini dəyərlərinin təbliğ olunması üçün daha
sıx əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edəcək və müvafiq qərarlar qəbul edəcəksiniz.
Yüksək amallara xidmət edən nəcib fəaliyyətinizdə sizə böyük uğurlar diləyir, hər birinizə
cansağlığı və səadət arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
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AZƏRBAYCAN MƏRKƏZİ KOOPERATİVLƏR İTTİFAQININ XX QURULTAYINA
(23 avqust 2003)

Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Sizi Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqının XX qurultayının öz işinə başlaması
münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edirəm.
Azərbaycanda hələ on doqquzuncu əsrin axırlarında ayrı-ayrı kiçik kooperativlər şəklində
təşəkkül taparaq inkişaf etməyə başlayan kooperasiya hərəkatı ötən əsrin ikinci onilliyində bütün
ölkəni əhatə edən möhtəşəm bir quruma çevrilmişdir. Kooperatorların əsas vəzifələri öz üzvlərinin,
eləcə də fəaliyyət göstərdikləri ərazidə yaşayan əhalinin mal, iş və xidmətlərə olan tələbatının
ödənilməsi olmuş və bu sahədə böyük nailiyyətlər əldə etmişlər. Ötən illər ərzində kooperatorlar xalq
təsərrüfatının inkişafında mühüm rol oynamışlar. Bu dövrdə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafını
kooperasiyanın rolu olmadan təsəvvür etmək mümkün deyildi. Xüsusilə keçən əsrin 70–80-ci illərində
özünün yüksək inkişaf səviyyəsinə çatan kooperasiya ölkə əhalisinin yarıdan çoxuna ticarət və iaşə
xidməti göstərmiş, 100 min tonlarla kənd təsərrüfatı məhsulları tədarük etmişdir. Eyni zamanda, dövlət
sifarişlərini yerinə yetirərək, ölkə sənayesinin xammalla təchizatında böyük rol oynamışdır.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə etdikdən sonra iqtisadiyyatın inkişafında kooperasiyanın da
rolu olmuşdur. Bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinə əsaslanan yeni dövrdə kooperasiyanın inkişafı üçün
ölkədə yaradılmış lazımi şəraitdən istifadə edən kooperatorlar öz işlərini yeni təsərrüfatçılıq üsulu əsasında həyata keçirməyə başlamışlar. Bu gün kooperatorlar ayrı-ayrı bölgələrdə fermer təsərrüfatlarının,
özəl təşəbbüskarlığın inkişafına və yeni təsərrüfat subyektlərinin yaranmasına hərtərəfli dəstək verir və
onların məhsullarının bazarlara çıxarılmasına yardım göstərirlər.
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmə inteqrasiya olunması ölkə kooperatorları
qarşısında da geniş perspektivlər açmışdır. Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqı indi dünyanın
ayrı-ayrı ölkələrinin müvafiq qurumları və beynəlxalq təşkilatlarla hərtərəfli əlaqələr qurmaq üçün
bütün imkanlara malikdir.
Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Ümid edirəm ki, Azərbaycan kooperasiyası müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq öz
fəaliyyətini yenidən quracaq, payçıların hüquq və mənafelərinin qorunmasında, əhalinin mal, iş və
xidmətlərə olan tələbatının ödənilməsində, sahibkarlığın inkişafına yardım göstərilməsində layiqli
yerini tutacaqdır. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Mərkəzi Kooperativlər İttifaqının XX qurultayının
qəbul edəcəyi qərarlar bütün kooperatorları bu vəzifələrin yerinə yetirilməsinə səfərbər edəcəkdir.
Qurultayın işinə uğurlar, qəbul edəcəyiniz qərarların həyata keçirilməsində sizə və bütün
kooperatorlara böyük müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
23 avqust 2003-cü il
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RUS MƏTBUATININ V ÜMUMDÜNYA KONQRESİNİN İŞTİRAKÇILARINA
(19 sentyabr 2003)

Hörmətli konqres iştirakçıları!
Sizi – Azərbaycan Respublikasının paytaxtı Bakı şəhərində öz işinə başlayan Rus Mətbuatının V
Ümumdünya Konqresinin iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayır və konqresin işinə uğurlar diləyirəm.
Konqresin təbliğ etdiyi ideyalar – rus dilinin yayılması, humanitar əlaqələrin, mədəniinformasiya mübadiləsinin güclənməsi – bütün bunlar vahid informasiya mühitinin formalaşdırılmasında, uzaq və yaxın xarici ölkələrin rusdilli kütləvi informasiya vasitələrinin əlaqələrinin
möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır.
Bu gün dünyada A.Puşkinin, F.Dostoyevskinin, L.Tolstoyun öz dahi əsərlərini yaratdıqları rus
dili ilə yanaşı, zəngin ənənələri olan rus mətbuatı da məşhurdur. Muasir rus mətbuatı özünün yüksək
peşəkarlığı, mövzu seçimi, humanizm ideallarına xidmət etməsi ilə səciyyələnir. Biz Azərbaycan xalqının mədəni inkişafında, qabaqcıl bəşəri dəyərlərə qovuşmasında rus dilinin və rus mətbuatının rolunu
daim yüksək qiymətləndirmişik və indi də buna böyük əhəmiyyət veririk.
Düşünürəm ki, konqresin keçirildiyi yer kimi, Azərbaycan Respublikasının və xüsusən Bakı
şəhərinin seçilməsi də təsadüfi deyildir. Azərbaycanda bütün xalqlara, dinlərə və dillərə münasibətdə
həmişə hörmət və tolerantlıq mühiti hökm sürmüşdür. Respublikada rus mədəniyyətinə və rus dilinə
böyük hörmət göstərilmişdir və göstərilir. Bu gün ölkədə rus dilində xeyli sayda qəzet və jurnallar nəşr
olunur, orta və ali məktəblər fəaliyyət göstərir, televiziya və radio verilişləri yayımlanır. Rus dili təkcə
Rusiyanın deyil, həm də onun yaxın qonşularının milli sərvətidir. Məhz bu dil keçmiş Sovetlər
Birliyində xalqlararası ünsiyyət dili olmuşdur və bugünkü MDB məkanında da öz əhəmiyyətini
saxlamaqdadır.
Qloballaşmanın geniş vüsət aldığı XXI əsrdə ayrı-ayrı xalqları və bütün bəşəriyyəti narahat edən
məsələlərin müəyyənləşdirilməsi və həll edilməsində kütləvi informasiya vasitələrinin üzərinə düşən
məsuliyyət kifayət qədər artmışdır. Müasir dövrdə kütləvi informasiya vasitələri istər hər bir ölkənin
ictimai həyatına, istərsə də dövlətlər və xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin qurulmasına, iqtisadi
və mədəni əlaqələrin genişlənməsinə, mənəvi dəyərlərin mübadiləsinə böyük təsir göstərir.
Mətbuat, elektron kütləvi informasiya vasitələri ölkələrin və xalqların yaxınlaşmasına daha fəal
kömək etmək, işgüzar və mədəni əməkdaşlığa önəmli töhfələr verməklə yanaşı, həm də bütün dünyada
sülhə və əmin-amanlığa təhlükə olan beynəlxalq terrorizmə, ekstremizmə və təcavüzkar separatçılığa
qarşı mübariz və prinsipial mövqe tutmalıdır. Bunun üçün hər bir jurnalist yüksək peşəkar olmalı,
həqiqi bəşəri və demokratik dəyərlərə xidmət etməli, hadisə və faktlara münasibətdə obyektiv mövqe
tutmalıdır.
Ümidvaram ki, rus mətbuatı əməkdaşlığın, qarşılıqlı informasiya mübadiləsinin daha da
genişlənməsinə nail olacaq, dünyada sülhün, təhlükəsizliyin və əmin-amanlığın möhkəmlənməsi işinə
öz sanballı töhfələrini verəcəkdir.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
19 sentyabr 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN QADINLARININ II QURULTAYINA
(27 sentyabr 2003)

Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Sizi müstəqil Azərbaycan Respublikası Qadınlarının II qurultayının açılışı münasibətilə səmimiqəlbdən təbrik edirəm.
Azərbaycan cəmiyyətində qadınların rolu həmişə yüksək qiymətləndirilmişdir. Biz
qadınlarımızın mənəviyyatı və intellektual səviyyəsi ilə daim fəxr etmişik. Zahiri gözəlliyi ilə daxili
aləminin paklığının vəhdət təşkil etdiyi, öz səbri, təmkini ilə səciyyələnən Azərbaycan qadını dəyanət
və sədaqət rəmzinə çevrilmişdir. Onun şəninə dastanlar qoşulmuş, ona dahilər və qəhrəmanlar anası
deyilmişdir. Tariximizin keşməkeşli səhifələrində Azərbaycan qadını qayğıkeş ana, fitri istedada malik
şair, möhkəm iradəli hökmdar, dərin zəkalı mütəfəkkir kimi öz adını həkk etdirmişdir. İftixar hissi ilə
qeyd edilməlidir ki, qadınlarımız öz əcdadlarının yolunu bu gün də davam etdirərək, müasir dünya
qadınları arasında özlərinə məxsus yer tuturlar.
Son qurultayınızdan keçən beş il ərzində respublikanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatında nəzərəçarpacaq nailiyyətlər əldə edilmişdir. Azərbaycanın müasir dünya birliyinə
inteqrasiyası daha intensiv və dönməz xarakter almışdır. Azərbaycan irimiqyaslı beynəlxalq layihələrə
qoşulmuş, dünya xalqları ailəsinin tamhüquqlu üzvünə çevrilmiş və bəşəriyyət qarşısında duran
problemlərin həllində yaxından iştirak etməyə başlamışdır. Milli dövlətçilik mövqeyini həmişə yüksək
tutan qadınlarımız da daim bu proseslərin mərkəzində duraraq Azərbaycanın firavan, qüdrətli və əminamanlığın hökm sürdüyü, çiçəklənən və inkişaf edən bir diyara çevrilməsi yolunda aparılan əzəmətli
işlərə öz dəyərli töhfələrini vermişlər.
Bu qurultay Azərbaycan qadınlarının XXI əsrdə toplaşdığı ilk qurultaydır. Əminəm ki, cəmiyyət
qarşısında öz məsuliyyətli missiyasını dərk edən qurultay Azərbaycanda qadın hərəkatının inkişafında
yeni mərhələ olmaqla, qadınlarımızın yeni-yeni uğurlar qazanmasına təkan verəcəkdir.
Sizin qurultayın işinə uğurlar diləyir, hər bir Azərbaycan qadınına cansağlığı, xoşbəxtlik və
ölkəmizin gələcəyi naminə daha böyük fəallıq göstərməyi arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
27 sentyabr 2003-cü il
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ALTINCI AVRASİYA İQTİSADİ SAMMİTİNİN İŞTİRAKÇILARINA
(30 sentyabr 2003)

Hörmətli sammit iştirakçıları!
Sizi–Türkiyə Cümhuriyyətinin prezidentinin himayəsi və Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial
Araşdırmalar Vəqfinin təşəbbüsü ilə keçirilən Altıncı Avrasiya İqtisadi Sammitinin iştirakçılarını
səmimiyyətlə salamlayır, hamınıza uğurlar arzulayıram.
Türkiyə hökumətinin yardımı və dəstəyi ilə hər il keçirilən bu sammit Avrasiya ölkələrinin
dövlət və siyasi xadimlərini, millət vəkillərini, diplomatlarını, bir sıra nüfuzlu beynəlxalq və qeyrihökumət təşkilatlarının, iqtisadi qurumların nümayəndələrini bir araya gətirərək, ölkələrimiz və
xalqlarımız arasında formalaşan çoxtərəfli münasibətlərin daha da möhkəmlənməsinə, inkişaf etməsinə
və mədəni inteqrasiyasına xidmət edən gözəl bir ənənəyə çevrilmişdir. Bu ənənənin davam
etdirilməsinə və sammitin yüksək səviyyədə təşkil olunmasına görə Türkiyə Cümhuriyyətinin
prezidentinə, hökumətinə və fəxri sədri olduğum Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm.
Əlamətdar haldır ki, Altıncı Avrasiya İqtisadi Sammiti Azərbaycan üçün də böyük tarixi
əhəmiyyəti olan hadisənin – XX əsrin dahi siyasi və dövlət xadimi Mustafa Kamal Atatürkün
rəhbərliyi altında Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasının 80 illiyi ilə bir vaxta düşür.
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran ən mühüm vəzifələr
demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu, azad bazar iqtisadiyyatına keçid və Avroatlantika strukturlarına
inteqrasiya olmuşdur.
1993-cü ildən bəri həyata keçirdiyimiz siyasətin ana xəttini cəmiyyətin siyasi, iqtisadi, hüquqi,
qanunvericilik və digər sahələrində müxtəlif islahatlar təşkil etmişdir. 1995-ci ildə ölkənin bəşəri
demokratik dəyərləri özündə əks etdirən Konstitusiyasının qəbul edilməsi, çoxpartiyalılıq prinsipi
əsasında demokratik prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin keçirilməsi, ölkə tarixində ilk dəfə
olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin fəaliyyətə başlaması və bu kimi çoxsaylı tədbirlər Azərbaycanın
yüksəliş yolunda atdığı önəmli addımlardandır.
1994-cü ilin sentyabrında «Əsrin müqaviləsi» adını almış irimiqyaslı neft müqaviləsinin
bağlanması, Xəzərin Azərbaycan sektorunun karbohidrogen ehtiyatlarının istismarı ilə əlaqədar yeni
müqavilələrin imzalanması ölkəmizin iqtisadi potensialının dirçəlməsi, xarici investisiyaların artması
üçün geniş imkanlar yaratmışdır. İndiyədək dünyanın aparıcı dövlətlərinin nəhəng şirkətləri tərəfindən
Azərbaycanın neft sənayesinə 6 milyard dollardan çox vəsait qoyulmuşdur. 2004-cü ildə bütün
maliyyə mənbələri üzrə sərmayələrin həcmi 18,3 trilyon manat, xarici investisiyaların həcmi isə 3
milyard dollar təşkil edəcəkdir.
Azərbaycanın uğurla həyata keçirdiyi neft strategiyası ölkəmizin region dövlətləri ilə qarşılıqlı
münasibətlərinin daha konstruktiv və intensiv xarakter almasına əhəmiyyətli təsir göstərmişdir. Bakı–
Tbilisi–Ceyhan əsas ixrac neft, Bakı–Tbilisi–Ərzurum qaz kəmərləri layihələrinin, Şərq–Qərb enerji
dəhlizinin gerçəkləşməsi və tarixi Böyük İpək Yolunun bərpası regional təhlükəsizliyin
möhkəmlənməsinə əlverişli şərait yaratmışdır.
Həyata keçirilən səmərəli iqtisadi siyasət nəticəsində Azərbaycanda istehsal edilən ümumi daxili
məhsulun həcmi 1998-ci ilə nisbətən 45 faiz artaraq, 2002-ci ilin yekunlarına görə 29,6 trilyon manat
olmuşdur. Qeyd olunan dövrdə sənaye məhsullarının istehsalı 20,5 faiz, kənd təsərrüfatı məhsullarının
həcmi 41,8 faiz artmışdır. Bir neçə ildir ki, ümumi daxili məhsulun illik artımı 10 faizə bərabərdir.
İndi Azərbaycan dünyaya açıqdır, geniş ikitərəfli əlaqələrə malikdir, mühüm beynəlxalq
təşkilatların, birliklərin, iqtisadi və maliyyə qurumlarının üzvüdür. Ölkəmizin dünya birliyində nüfuzu
günü-gündən artır, dövlətimiz beynəlxalq və regional siyasətin həyata keçirilməsində getdikcə daha
fəal iştirak edir.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ATƏT çərçivəsində həll edilməsi ilə
bağlı Azərbaycanın diplomatik səyləri Ermənistanın mövqeyini xeyli zəiflətmişdir. Lakin Ermənistan
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rəhbərliyi təcavüzkar millətçilik, separatizm və terrorizm ideologiyasını əsas tutmaqda davam edərək,
öz xalqını dərin böhran uçurumuna sürükləyir. Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun, dinc yolla həllinin tərəfdarıdır. Bununla belə, Azərbaycanın səbri tükənməz
deyildir. Biz heç zaman «mövcud reallıqlar» əsasında həll variantı ilə razılaşmayacağıq və topraqlarımızın bir qarışını belə heç kimə verməyəcəyik.
11 sentyabr hadisələrindən sonra Azərbaycan ABŞ-ın formalaşdırdığı antiterror koalisiyasına
qoşulmuş və terrorizmə qarşı mübarizədə barışmaz mövqe tutmuşdur. Erməni terrorundan əziyyət
çəkən Azərbaycan bu problemin aradan qaldırılması üçün beynəlxalq qurumlarla və ayrı-ayrı ölkələrlə
əməkdaşlıq edir.
Bu günlər ölkəmiz demokratiyanın növbəti yetkinlik mərhələsini yaşayır. Oktyabrın 15-də
Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcəkdir. Ölkədə azad, şəffaf, demokratik və ədalətli seçkilərin
keçirilməsi üçün beynəlxalq standartlara uyğun qanunvericilik bazası yaradılmışdır. Mən Azərbaycan
xalqının müdrik seçiminə inanıram.
Əmin olduğumu bildirmək istəyirəm ki, hazırkı sammit bizim çoxtərəfli əməkdaşlığımızın
inkişafı, regionumuzda və Avrasiyada sülhün, sabitliyin və etimadın möhkəmlənməsi üçün əhəmiyyətli
rol oynayacaqdır.
Fürsətdən istifadə edib bir daha sammit iştirakçılarına Azərbaycan xalqının və hökumətinin
salamlarını çatdırır, sammitin işinə uğurlar diləyirəm.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
30 sentyabr 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN XALQINA MÜRACİƏTİ
1 oktyabr 2003-cü il

Əziz həmvətənlər, hörmətli Azərbaycan vətəndaşları!
Bu günlərdə mənim Azərbaycan Respublikasına bütövlükdə rəhbərliyimin 34, müstəqil
Azərbaycan dövlətinə Prezident kimi rəhbərliyimin isə 10 ili tamam olur. Bu illərdə istər bir
azərbaycanlı, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı, istərsə də onun rəhbəri, Prezident kimi mənim
həyat amalım yalnız Sizə - bütün varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqına, dövlətçiliyimizə,
ölkəmizin iqtisadi, siyasi, mənəvi inkişafına xidmət olmuşdur. Bu yolda bütün gücümü və iradəmi
yalnız müdrik və qədirbilən xalqımdan almışam. Ən çətin anlarda, ən mürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız
və yalnız xalqıma arxalanmışam. Bu da mənə dözüm, iradə verib və bütün uğurlarımı təmin edib.
Azərbaycan xalqı dünyanın ən qabaqcıl xalqları sırasında öz layiqli yerini tutub. Onun zəngin
mənəvi aləmi, dünya mədəniyyət xəzinəsinə bəxş etdiyi özünəməxsus töhfələr, sivil dünya dəyərlərinə
yiyələnmək qabiliyyəti artıq hamıya məlumdur. Azərbaycanlıların öz əməyi, istedadı ilə bütün
sahələrdə dünya xalqları ailəsinə getdikcə daha sürətlə inteqrasiya olması indi heç kimi
təəccübləndirmir.
Müstəqil dövlətimiz bu gün dünya ölkələrinin ən qabaqcıl təcrübələrindən və dəyərlərindən
bəhrələnərək inkişaf edir. Demokratik cəmiyyət, hüquqi dövlət, insan və vətəndaş haqlarının aliliyi,
siyasi plüralizm prinsiplərini rəhbər tutaraq, Azərbaycan Avropanın və dünyanın ən qabaqcıl, qüdrətli
dövlətləri ilə çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərir. Ölkəmiz beynəlxalq aləmdə öz layiqli yerini tutub. İndi
dünyanın, regionun və bizi əhatə edən xarici aləmin əsas strateji və qlobal məsələləri bizim rəyimiz,
mənafelərimiz nəzərə alınmadan həll edilmir. Bizi tanıyırlar, qəbul edirlər və əsas məsələlərdə bizimlə
hesablaşırlar.
Azərbaycanın iqtisadi həyatı yenidən qurulur, yüksək dinamizmlə dirçəlir və inkişaf edir. Ölkə
iqtisadiyyatına daxili və xarici kapital qoyuluşu ildən-ilə artır, aqrar sahə, yeyinti və yüngül sənayesi
modernləşir, iqtisadiyyatda qeyri-neft sektorunun payı yüksəlir, manatın sabitliyi qorunur, valyuta
ehtiyatları artır, yeni-yeni yüksək maaşlı iş yerləri açılır. Bütün bunlar 1994-cü ildən başlayaraq həyata
keçirilən yeni neft və iqtisadi inkişaf strategiyasının nəticəsidir. Mən əminəm ki, biz belə davam etsək,
qarşıdan gələn bir neçə ildə Azərbaycanda nə bir işsiz, nə bir kasıb insana rast gəlinəcəkdir. Maaşlar,
təqaüdlər və insanların ümumi gəlirləri yüksələn sürətlə artacaq. Azərbaycan dövləti, iş adamlarımız
təkcə ölkəmizdə deyil, xarici aləmdə də ən perspektivli və gəlirli layihələrdə iştirak etmək, investisiya
qoymaq imkanına və gücünə malik olacaqlar.
Dövlətimiz getdikcə öz müdafiə qabiliyyətini artırır, hərbi cəhətdən güclənir. Milli ordumuz
qabaqcıl təcrübə və texnologiyalara yiyələnir, gənclərimiz həvəslə xidmətə gedirlər.
Bütün bunlar asan başa gəlməmişdir. Keçən dövrdə biz Sizinlə birlikdə həm daxildən, həm də
xaricdən qaynaqlanan nə qədər təhlükəli irticanın, təxribatın və digər antiazərbaycan aksiyalarının
qarşısını almışıq, nə qədər çətinliklərə sinə gərmişik. Siz bunları çox yaxşı bilirsiniz.
1988-ci ildən ermənilərin Dağlıq Qarabağda başladıqları avantürist millətçi separatizmin qarşısı
Azərbaycan rəhbərliyinin qətiyyətsizliyi üzündən vaxtında alınmadı. 1990-1993-cü illərdə
respublikamızda yaranmış siyasi və hakimiyyət böhranından, idarəsizlik və qarmaqarışıqlıqdan istifadə
edən Ermənistan ordusu Azərbaycanın torpaqlarını işğal etdi, bir milyondan çox soydaşımızı qaçqın və
köçkün vəziyyətinə saldı. Daxildə ölkə vətəndaşları bir-birinə qarşı silahlı toqquşmaya, qarşıdurmaya
təhrik edildi, dövlətimizi və dövlətçiliyimizi məhv etməyə, dağıtmağa nə qədər səylər göstərildi. Biz
bütün bunların qarşısını aldıq. Lakin xaos və anarxiya dövründə Azərbaycanın pozulmuş ərazi
bütövlüyünü, qaçqın və köçkünlərin öz yurd-yuvasına qaytarılması problemini hələ də həll edə
bilməmişik. Mən əminəm ki, biz bu məsələni də mütləq həll edəcəyik.
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Buna baxmayaraq, bu illərdə xalqımız və dövlətimiz üçün taleyüklü əhəmiyyət kəsb edən
məsələləri həll edə bilmişik.
İlk növbədə dövlətçiliyimizin əsasını təşkil edən ictimai-siyasi sabitliyə nail olmuş, milli birlik və
qanunların aliliyinə söykənən vətəndaş cəmiyyətinin təməlini qoymuşuq.
İkincisi, hər bir dövlətin, onun yaşamasının qayəsini təşkil edən ölkə iqtisadiyyatını yenidən
qurmuşuq, inkişaf yoluna çıxarmışıq.
Üçüncüsü, Azərbaycan xalqının istək və arzularının ifadəsi olan, özünün bütün müvafiq
təsisatlarına malik güclü, demokratik dövlətimizi qura bilmişik, onun müstəqilliyinin dönməzliyini
təmin etmişik.
Yalnız milli birliyə, ictimai-siyasi sabitliyə malik, iqtisadiyyatı dinamik inkişaf edən, güclü dövlət
təsisatları olan, demokratik və vətəndaş cəmiyyətinə əsaslanan müstəqil dövlətlə hər şeyi, o cümlədən
ərazi bütövlüyü və digər məsələləri həll etmək olar. Əminəm ki, bu, məhz belə də olacaq.
Əziz Azərbaycan vətəndaşları, əziz xalqım!
Mən öz mənalı həyatımın düz 60 ilini xalqımın bu günü və sabahı ilə yaşamışam. Bunun son on ili
müstəqil Azərbaycan dövlətinə xidmətdə keçib. Bu sahədə görülən işlər Sizə məlumdur, lakin mənim
hələ tamamlanmamış çox perspektivli planlarım var. Son vaxtlar səhhətimdə yaranan bəzi problemlər
mənə imkan vermir ki, bütün bu başladığım, nəticələrini aydın gördüyüm işləri tamamlayım. Buna
baxmayaraq, 2003-cü ilin 15 oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etmək üçün mənim
də namizədliyim irəli sürülüb və qeydiyyata alınıb. Yüz minlərlə insan seçki kampaniyasına qoşularaq
mənim təbliğatımı aparır. Fürsətdən istifadə edərək bu insanlara, namizədliyimi irəli sürən və
dəstəkləyən Yeni Azərbaycan Partiyasının bütün üzvlərinə, digər ictimai-siyasi təşkilatların
nümayəndələrinə, elm, təhsil və mədəniyyət xadimlərinə, ziyalılara və mənə dəstək verən bütün
Azərbaycan xalqına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram ki, tezliklə səhhətimi bərpa edərək
Vətənə dönəcək, xalqımla yenidən birlikdə olacağam. İndi isə öz namizədliyimi İlham Əliyevin
xeyrinə geri götürürəm.
Üzümü Sizə - həmvətənlərimə tutaraq, qarşıdan gələn prezident seçkilərində prezidentliyə
namizəd, mənim siyasi varisim, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin I müavini İlham Əliyevi
dəstəkləməyə çağırıram. O, yüksək intellektli, praqmatik düşüncəli, müasir dünya siyasətini və
iqtisadiyyatını gözəl bilən, enerjili və təşəbbüskar bir şəxsiyyətdir. Sizi əmin edirəm ki, həm İlham
Əliyev, həm də Yeni Azərbaycan Partiyası bundan sonra da xalqımızın ən layiqli övladlarını öz
ətrafında sıx birləşdirərək Azərbaycan dövlətinin inkişafı və xalqımızın firavanlığı yolunda çox işlər
görəcəklər. İnanıram ki, mənim axıra çatdıra bilmədiyim taleyüklü məsələləri, planları, işləri Sizin
köməyiniz və dəstəyinizlə İlham Əliyev başa çatdıra biləcək. Mən ona özüm qədər inanıram və
gələcəyinə böyük ümidlər bəsləyirəm.
Dərin hörmətlə, HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti,
1 oktyabr 2003-cü il.
"Azərbaycan" qəzeti, 2 oktyabr 2003-cü il.
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AZƏRBAYCANIN RUS İCMASI İCTİMAİ TƏŞKİLATININ YARADILMASININ 10 İLLİYİ
MÜNASİBƏTİLƏ KEÇİRİLƏN TOPLANTININ İŞTİRAKÇILARINA
(1 oktyabr 2003)

Hörmətli həmvətənlər!
Sizi – Azərbaycanın Rus İcması İctimai Təşkilatının bütün üzvlərini təşkilatınızın yaradılmasının
10 illiyi münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza ən xoş arzularımı yetirirəm.
Rusların Azərbaycanda məskunlaşıb yaşaması tarixi 160 ildən artıq bir dövrü əhatə edir. Bu
müddət ərzində onlar heç vaxt milli və dini ayrıseçkiliyə məruz qalmamış, əksinə, öz etnik adətənənələrini, milli özünəməxsusluğunu, dil və mədəniyyətini qoruyub saxlamaqla Azərbaycanın
ictimai-siyasi, elmi-mədəni və iqtisadi həyatında yaxından iştirak etmişlər. Müxtəlif tarixi-siyasi
səbəblər üzündən taleyini Azərbaycanla bağlamalı olmuş yüz minlərlə rus əhalisi bu gün haqlı olaraq
buranı özünün doğma vətəni sayır. Təsadüfi deyil ki, 1988–1989-cu illərdə Ermənistanda
azərbaycanlılara qarşı həyata keçirilmiş deportasiya siyasəti orada yaşayan ruslardan da yan keçməmiş
və minlərlə rus daimi yaşayış yeri kimi, məhz Azərbaycanı seçmişdir.
Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra Azərbaycan Respublikasında beynəlxalq normalara
uyğun olaraq demokratik hüquqi prinsiplər bərqərar edilmiş, dilindən, dinindən, irqi-etnik
mənsubiyyətindən açılı olmayaraq bütün vətəndaşlarımıza insan hüquq və azadlıqlarından azad
istifadə üçün hüquqi-siyasi şərait təmin olunmuşdur. Respublikamızın digər milli azlıqları kimi, rus
əhalisi də bu hüquq və azadlıqlardan geniş yararlanmaqdadır.
Bir sıra MDB ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda rus dilinin işlənməsinə və rus dilində təhsilə
heç bir məhdudiyyət qoyulmamış, əvvəllər mövcud olmuş tədris müəssisələri bağlanmamışdır. Bu gün
ölkəmizdə onlarca rusdilli orta ümumtəhsil məktəbləri, ali məktəblərdə rus bölmələri, Bakı Slavyan
Universiteti fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanda yaşayan ruslar ölkədə gedən demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu prosesində fəal
iştirak edir, dövlətin ali icra və qanunvericilik strukturlarında, hüquq-mühafizə sistemində, elmimədəni, sosial-iqtisadi və istehsalat sahələrində geniş təmsil olunurlar.
Minnətdarlıq hissi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, milliyyətcə rus vətəndaşlarımız torpaqlarımızın
erməni işğalından azad edilməsi uğrunda da əsl vətənpərvərlik nümunələri göstərmişlər. Milli
qəhrəmanlarımız Yuri Kovalyov, Yevgeni Karlov, Viktor Seryoqin, Sergey Senyuşkin kimi qeyrətli
oğullarımız Azərbaycanın ərazi bütövlüyü üçün öz canlarını fəda etmiş, bir çoxları respublikanın
yüksək hərbi mükafatlarına layiq görülmüşlər.
Əziz həmvətənlər!
Azərbaycanın Rus İcması İctimai Birliyi respublikanın ən kütləvi təşkilatlarından olmaqla
sıralarında 80 min nəfərdən çox insanı birləşdirir. Bu təşkilat fəaliyyət göstərdiyi on il ərzində dövlət
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsində, azad vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunda ictimai
fəallığı ilə seçilmiş, Azərbaycan həqiqətlərinin, Ermənistanın hərbi təcavüzü və işğalçılıq siyasəti
barədə obyektiv məlumatların Rusiyanın və digər ölkələrin ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində
təqdirəlayiq işlər görmüşdür. Əminəm ki, bundan sonra da təşkilatınız Azərbaycan Respublikasının və
Rusiyanın xalqları və dövlətləri arasında ictimai-mədəni əlaqələrin, mehriban dostluq və qonşuluq
münasibətlərinin daha da yaxınlaşması və inkişafı üçün var gücü ilə çalışacaqdır.
Bu nəcib və xeyirxah yolda hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik və uğurlar arzulayıram.
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
1 oktyabr 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN MÜƏLLİMLƏRİNİN XII QURULTAYINA
(3 oktyabr 2003)

Hörmətli qurultay iştirakçıları!
Əziz müəllimlər!
Sizi – Azərbaycan müəllimlərinin XII qurultayının iştirakçılarını ürəkdən salamlayır, hər bir
Azərbaycan müəlliminə, ölkənin bütün təhsil işçilərinə ən xoş arzularımı yetirirəm.
Müəllimlik şərəfli bir sənətdir. Azərbaycan müəllimləri bu yüksək adı ləyaqətlə daşıyırlar. Mən
həmişə müəllimlərimizin əməyinə hörmətlə yanaşmışam. Bu gün də Azərbaycan müəllimlərinə
cəmiyyətin inkişafı naminə göstərdikləri fədakarlığa görə öz adımdan və bütün xalqımız adından
minnətdarlığımı bildirirəm. Biz hamımız Azərbaycan məktəbinə, Azərbaycan müəllimlərinə, Azərbaycanın təhsil işçilərinə borcluyuq.
Təhsilimiz qədim və zəngin tarixə malikdir. XX əsrdə isə Azərbaycan maarifinin əldə etdiyi böyük
nailiyyətlər tariximizin parlaq səhifələrini təşkil edir. Bu dövrdə Azərbaycanda savadsızlığın aradan
qaldırılması və xalqın maariflənməsi istiqamətində böyük irəliləyiş əldə olunmuşdur. Bu dövrün üstün
cəhəti, misilsiz uğuru təhsilin bütün pillələrində xalqın doğma ana dilində təhsil almaq hüququnun
təmin edilməsi olmuşdur. Bütün bunların sayəsində Azərbaycan qısa müddətdə əhalisinin təhsil və
elmi səviyyəsinə görə qabaqcıl və inkişaf etmiş ölkələrdən birinə çevrilmişdir.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsi milli dövlətçilik prinsiplərinə və ümumbəşəri
dəyərlərə cavab verən islahatların aparılmasını zəruri etmişdir. Ölkəmizdə dövlət proqramına uyğun
olaraq, təhsil quruculuğu sahəsində əsaslı islahatlara başlanılmış, bu proses dönməz xarakter alaraq
təhsil sisteminin bütün pillələrini əhatə etmiş, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil sisteminə inteqrasiyasının dərinləşməsini təmin etmişdir.
Təhsil millətin gələcəyi, müstəqil dövlətin təməlidir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi,
sizi əmin etmək istəyirəm ki, təhsil sahəsi, təhsil islahatları hər zaman mənim diqqət və qayğım
altındadır. Hesab edirəm ki, dövlət ən çətin vaxtlarında belə, təhsilə və təhsil işçilərinə, məktəbə və
müəllimə kömək etməlidir. Bu, fəaliyyətimin bütün dövrlərində mənim prinsipial mövqeyim olmuşdur.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının «Təhsil əsri» elan etdiyi XXI əsrin inkişaf strategiyasının tələbləri
Azərbaycan təhsilinin qarşısında da mühüm vəzifələr qoyur. Ümidvaram ki, yeni əsrdə keçirilən bu ilk
qurultayınız ötən qurultaydan sonrakı müddət ərzində ölkəmizdə milli təhsilin inkişafı sahəsində
qazanılmış nailiyyətləri layiqincə qiymətləndirəcək, bu sahədə mövcud olan problemləri aşkar edəcək
və milli təhsilimizin tərəqqisi naminə qəbul edəcəyi qərarların yerinə yetirilməsinə ölkənin bütün
intellektual potensialını səfərbər edəcəkdir.
Qurultayın işinə uğurlar diləyir, hər birinizə cansağlığı, xoşbəxtlik və nəcib fəaliyyətinizdə
müvəffəqiyyətlər arzulayıram!
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
3 oktyabr 2003-cü il
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AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI GƏNCLƏRİNİN ÜÇÜNCÜ FORUMUNA
(13 oktyabr 2003)

Hörmətli forum iştirakçıları!
Azərbaycan torpağının əziz və mehriban övladları!
Sizi – Azərbaycan Respublikası gənclərinin üçüncü forumunun iştirakçılarını, bütün gənclərimizi
ürəkdən salamlayır, Azərbaycan gənclərinin hər bir nümayəndəsinə cansağlığı, xoşbəxtlik və doğma
Azərbaycanın gələcəyi naminə fəaliyyətində yeni nailiyyətlər arzulayıram.
Tarixən hər bir xalq özünün xoşbəxt gələcəyə olan ümidlərini ilk növbədə gənc nəsillə bağlayır.
Gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması onun mənsub olduğu xalqın rifahının, ölkənin
çiçəklənməsinin rəhnidir. Bu gün iftixar və qürur hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, müasir Azərbaycan
gəncliyi milli-mənəvi dəyərlərimizi, doğma ana dilimizi, ata-babalardan qalan gözəl adətənənələrimizi göz bəbəyi kimi indi də qoruyub yaşadır. O öz həyatını qurarkən öncə müstəqil
Azərbaycanın bu günü və gələcəyi haqqında düşünür, öz fəaliyyətində yüksək vətəndaşlıq hisslərinə
malik olduğunu nümayiş etdirir.
Bu gün Azərbaycan Respublikası öz tarixinin şərəfli və mürəkkəb bir dövrünü yaşayır.
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunub möhkəmləndirilməsi, ərazi
bütövlüyünün təmin edilməsi, o cümlədən işğal olunmuş torpaqlarımızın azad olunması, ölkə
iqtisadiyyatının sürətlə inkişaf etdirilməsi, əhalinin sosial problemlərinin həll edilməsi, Azərbaycanın
dünya birliyində öz layiqli yerini tutması yolunda görüləsi işlər hələ çoxdur. XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın inkişafı naminə görüləcək bu əzəmətli işlərin həyata keçirilməsinin əsas ağırlığı və
məsuliyyəti isə bugünkü gənclərin üzərinə düşür. İnanıram ki, zəngin və dərin mənəviyyata sahib,
vətənpərvər gəncliyi olan xalqımızın daha böyük, daha parlaq gələcəyi var. Ona görə də Azərbaycanı,
Azərbaycan dövlətçiliyini yaşatmaq, onu qüdrətli etmək üçün siz, yüksək amallı Azərbaycan gəncləri
daim hazır olmalısınız.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ölkəmizdə müstəqil dövlət quruculuğunun
fəal iştirakçısı kimi, gənclərə göstərilən diqqət və qayğı daha da artmışdır. Bu istiqamətdə həyata
keçirilən tədbirlər gənclərin respublikada cərəyan edən ictimai-siyasi proseslərdə daha yaxından
iştirakı üçün şərait yaratmış, gəncliyin problemlərinin həllinə dövlət qurumlarının diqqətinin
yönəldilməsi baxımından əhəmiyyətli olmuşdur. Əmin ola bilərsiniz ki, gənclərlə bağlı dövlət
siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi bundan sonra da təmin ediləcəkdir.
Ümidvaram ki, müstəqil Azərbaycan gənclərinin bu mötəbər məclisi ötən forumdan sonrakı
müddət ərzində görülən işləri layiqincə qiymətləndirəcək, gənclərə azərbaycançılıq məfkurəsinin
aşılanması yollarını müəyyənləşdirəcək, qərarların yerinə yetirilməsi üçün ölkənin bütün qüvvələrini
səfərbər edəcəkdir.
Forumunuzun işinə uğurlar diləyirəm.
Sizə böyük ümid, dərin məhəbbət və ehtiramla,
HEYDƏR ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
13 oktyabr 2003-cü il
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